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UBND T!NH PHU THQ 
S GIAO THÔNG VIN TA! 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc  

Phi ThQ, ngày)!tháng 01 nám 2020 S:,4/5/SGTVT-QLGT 
V/v: COng bO dieu chinh, bO sung 
Quy hoch ben thüy ni dja trên dja 
bàn tinh Phü Th den näm 2020, 
djnh hithng den nàm 2030. 

THÔNG BAO 
Ye vic cong bô diu chinh, bô sung Quy hotch bn thüy ni da 

Trên dja bàn tinh Phü ThQ den näm 2020, djnh htróng den näm 2030 

Kinh gri: 
- Sâ K hoach và DAu tu; 
- S Nông nghip và Phát triên nông thôn; 
- Si Tài nguyen và Môi trueing; 
- SâXâydmg; 
- Si Cong thuo'ng; 
- UBND các huyn, thành, thj; 
- Dài phát thanh và Truyên hInh Phü ThQ; 
- Báo Phii Thç. 

Thiic hiên chi dto cüa UBND tinh Phü Tho v vic hoàn thin ho sa diu 
chinh, bô sung quy hoach  ben thüy ni dja trên dja bàn tinh Phii Th9 den näm 
2020, djnh huàng den näm 2030. Sâ Giao thông 4n tãi dã phôi hçp vOi cácSâ, 
ngành lien quan và UBND các huyn, thành, thj, can cU vào tInh hInh thrc tê ti 
trng dja phuong rà soát xay dimg diêu chinh, bô sung quy hotch ben thüy ni 
dja trên dja bàn. Den nay diêu chinh, bô sung Quy hoach ben thüy nOi  dja trên 
dja bàn tinh Phü Thç den näm 2020, djnh hithng den näm 2030 dä duçc hoàn 
thin, duçc UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so: 3387/QD-UBND ngày 
26/12/20 19. 

(Co QuyeAt  djnh phê duyct dieu chinh, bd sung Quy hogch beA'n  tIny nQi dja 
chi tiêt kern theo) 

Sâ Giao thông 4n tãi trân trng thông báo dn các S, ngành, UBND các 
huyn, thành, thj, các ca quan thông tan báo chI duçc bit và thçrc hin./. 

No'i nhn: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh Phü Th9 (b/c); 
- Cuc DTND Viêt Nam (b/c); 
- Van phOng Sâ (dé thông báo 
trên website So); 
- GD, PGD (O. Hang); 
- Luii: VT, QLGT (K.5b). 
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