UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1173 /SXD-QLHĐXD
V/v góp ý bản dự thảo Quyết định ban
hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư,
khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ
thống thu gom, xử lý nước thải đô thị,
khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Công văn số
1276/UBND-NC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục văn
bản của UBND tỉnh được giao quy định chi tiết Luật Bảo vệ Môi trường.
Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành, Sở Xây dựng
kính đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào các dự thảo:
1. Dự thảo Quyết định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến
khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập
trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Quy định ban hành lộ
trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử
lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
(Có các bản dự thảo kèm theo)
Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đề
nghị quý cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ tham gia góp ý các dự thảo; Đồng
thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, thông báo rộng rãi cho nhân dân
trên địa bàn để tham gia góp ý các dự thảo.
Văn bản góp ý của quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi
trước ngày 05/7/2022 (gửi trước file mềm theo địa chỉ thuansxd@gmail.com) để
Sở tổng hợp, hoàn chỉnh.
Toàn văn các dự thảo được đăng tải tại cổng thông tin điện tử tại địa chỉ:
https://gopyduthao.quangngai.gov.vn và cổng thông tin điện tử thành phần của
Sở Xây dựng tại địa chỉ: https://sxd.quangngai.gov.vn .
Rất mong quý cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD(Th).
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