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CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT 
Dc lap - Ty do - Hanh phüc 

Trà Vinh, ngày O" tháng 6 nãm 2021 

KInhgüi: 
- Các Sâ, ban, ngành trên dja bàn tinh Ira Vinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thãnh pho^ Trâ Vinh. 

Nhm cu thl6 hóa thirc hin các mic tiêu phát trin nhàc (nhâi t ivan*  
mai, nhà & xa hOi,  nhà & cong nhãn, nhà & tái djnh cu,...) ti Quyêt d:nh so 
187/QD-U13ND ngày 30/01/2019 cüa T.iJy ban than dan tinh Trà Vinh N ê vic 
phé duyt Chuang trInh phát trin nhà & tinh Trà Vinh den näm 2020 v i djnh 
hu&ng dn näm 2030. U' ban nhân dan tinh Trà Vinh dA ban hành Quy djnh 
so 1 039/QD-UBND ngày 01/6/2021 ye phé duyt Ké hoach phát triên nhà & tinh 
Tra Vinh glal don 2021-2025. So Xay dung Tr' Vinh h x pho bien flQ dung 
Quyet dinh  neu tren den cac So, ban nganh co lien quan; UBND cac huy n, th1 
xA, thành phô Trà Vinh biêt. 

De xem ni dung Quy& djnh so^ 1039/QD-UBND ngày 011612021  cüa 
UBND tinh Trà Vinh ye phé duyt Kê hoach  phát triên nhà & tinh Trà ViAh giai 
do?n 2021-2025; QUY  co quan vui lông truy cp vào Website cüa S& Xâ d%rng 
(https://sxd.travinh.gov.vn). 

S& Xây dung Trà Vinh rt mong nhn duçic sir quan tam, phM I 
các S&, ban ngãnh CO lien quan, UBND các huyn, thj xA, thành phô 

cüa 
LI. 

Nei nhn: 
 -NhLrtrén; 

- Website Sâ Xây dirn; 
- Luu: VT, QLNW 
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