
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ DUY TIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-QLĐT 

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch 

phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam giai đoạn 2021-2025 

 

        Duy Tiên, ngày          tháng  02   năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nam. 
  

 

 UBND thị xã Duy Tiên nhận được Văn bản số 318/SXD-QLXD ngày 16 

tháng 02 năm 2022 của Sở Xây dựng Hà Nam v/v tham gia ý kiến Dự thảo Kế 

hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Sau 

khi nghiên cứu, UBND thị xã Duy Tiên tham gia với các nội dung như sau:  

+ Tại mục III. Phạm vi thực hiện “Phát triển hệ thống cây xanh tại các khu 

vực phát triển đô thị và các khu chức năng trên địa bàn tỉnh với định hướng phấn 

đấu phát triển tỉnh Hà Nam thành đô thị vào năm 2035”, chưa rõ định hướng phát 

triển tỉnh Hà Nam thành đô thị như thế nào vào năm 2035? 

Đề nghị sửa lại thành “Phát triển hệ thống cây xanh tại các khu vực phát 

triển đô thị và các khu chức năng trên địa bàn tỉnh với định hướng phấn đấu phát 

triển tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035”, theo 

Nghị Quyết số 16-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng và 

phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

+ Tại mục VI. Kinh phí thực hiện: Đề nghị bổ sung trong Vốn ngân sách nhà 

nước đầu tư xây dựng công viên cây xanh, quảng trường gắn với cây xanh cấp đô thị 

(các khu trung tâm đô thị, quảng trường, công viên theo quy hoạch được duyệt…). 

UBND thị xã Duy Tiên trân trọng tham gia ý kiến./. 
 

 Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 

  - Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Quý Hùng 
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