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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua 

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035 

  

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thông qua Đồ 
án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn đến năm 2035; cuộc họp do Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi 
trường; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Giao thông Vận tải; Giáo dục và 
Đào tạo; Y tế; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND huyện 
Thoại Sơn; Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia.  

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo nội dung đồ án quy hoạch trên và ý 
kiến của các thành viên tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lê Văn Nưng đã kết luận như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp. Tuy 
nhiên, để hoàn thành mục tiêu huyện đạt nông thôn mới trước năm 2020 và tạo 
lập cơ sở pháp lý để triển khai, quản lý các đồ án quy hoạch làm tiền đề thu hút 
đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. Yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lưu ý 
các vấn đề sau đây: 

- Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội dung thuyết minh như: Tầm 
nhìn quy hoạch, tỷ lệ đô thị hóa, định hướng phát triển du lịch, thứ tự ưu tiên 
công trình kêu gọi đầu tư; Đồ án quy hoạch phải tích hợp vào quy hoạch chung 
của tỉnh và cập nhật các dự án kêu gọi nhà đầu tư; định hướng nâng cấp các 
tuyến huyện lộ; phân tích rõ các tuyến đường bộ, đường sông..... 

- Nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển: Những địa điểm du lịch nổi 
bậc của huyện (khu di tích Óc Eo, Thiền viện Trúc Lâm, Lòng hồ Núi Sập, Đình 
thần Thoại Ngọc Hầu.....) kết nối với các địa bàn lân cận; nghiên cứu thêm định 
hướng phát triển du lịch, thương mại dịch vụ của 02 trục Tỉnh lộ 943 và trục 947; 
bổ sung bệnh viện của huyện đảm bảo phát triển lâu dài. 

2. Ngoài các vấn đề nêu trên, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý 
kiến của các thành viên tham dự cuộc họp; giao Sở Xây dựng thẩm trình, trình 
UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết và tổ chức 
thực hiện./.                           

Nơi nhận: 
- Thành phần dự họp; 
- Thường trực UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KTN. 
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