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Cao Bang, ngày 22 tháng 7 nàrn 2022 

KInh gl'ri: Si K hoach  và Dâu tix. 

Xét d nghj cüa Sà K hoach và Du tu ti Cong van s 1678/SKHDT-
THQH ngày 14 tháng 7 11am 2022 ye vic xin kiên thông qua ni dung ho sci 
Quy hoch tinh Cao Bang và giao nhim vi trinh thâm djnli Quy hoach tinh Cao 
Bang, Uy ban nhân dan (TJBND) tinh Cao Bang có kiên chi dao  thu sau: 

1. TMng nhât vâi ni dung h sa trInh thm djnh Quy hoach  tinh Cao 
Bang th?ñ kS'  202 1-2030, tam nhIn dn 11am 2050 (thu day gi tá't là Quy hogch 
tinh Cao Bcng) theo d xut cüa Sr K hotch và D&u tu tai  Cong van s 
/SKHDT-THQH ngày tháng 7 näm 2022. 

2. Giao S& K hotch Va Du tu thirc hin các thu titc trInh Hi dng thm 
djnh Quy hoach tinh thcyi kS' 2021-2030, tm nhIn dn 2050 (thành lap theo 
Quyê't djnh s 708/QD-BK[-IDTngày 11/5/2020 cza Bó Klhogch và Dcu tzt) d 
thirc hin thm djnh Quy hoch tinh Cao Bang theo quy djnh cüa Lut Quy 
hoach và Nghj djnh s 37/2019/ND-CP ngày 07/5/20 19 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tit thi hành mt s diu cüa Luat Quy hoch. 

Dng th?i, là dan vj du m&, chü dng phi hçp chat che v&i Hi dng 
thm djnh Quy hoach tinh và các B, ngành trung uang hoàn thin Quy hoach 
tinh Cao Bang theo các kin gop , dam báo Quy hoch tinh Cao Bang dit 
chit luqng và tin d theo quy djnh. 

Cn Cu kin trên Giám dc Sâ K hoch và Du tu' trin khai, thirc hin./. 

No'i nhçin: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các thành viên UBND tinh; 
- VP UBND: CVP, cac PCVP; CVTH; 
-Lxu:VT,TH(HT). 
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