
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGTVT-KHTC Quảng Trị, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến hồ sơ Báo cáo 

Quy hoạch GTVT tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

   Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Tài nguyên và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Đông Hà; UBND thị xã Quảng Trị; 

- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, 

Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Cồn Cỏ. 

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh.    

 

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ; trong đó có  

quy hoạch GTVT tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quy hoạch 

tỉnh , nhằm định hướng phát triển hệ thống giao thông vận tải, đảm bảo đáp ứng 

hạ tầng giao thông tỉnh trong từng giai đoạn. 

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương 

nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 

2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Báo cáo quy hoạch GTVT tỉnh Quảng Trị 

(gửi kèm theo). Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Giao 

thông vận tải trước ngày 10/12/2021 (file điện tử gửi vào địa chỉ email: 

khtcgtvtquangtri @gmail.com) để tổng hợp. 

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương quan 

tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Trần Hữu Hùng 
 


		2021-12-05T07:39:12+0700


		2021-12-06T09:11:52+0700


		2021-12-06T09:11:52+0700


		2021-12-06T09:11:52+0700




