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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh 

và kế hoạch kinh phí thực hiện 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ về lâp, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 

4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 

số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về 

quy hoạch xây dựng. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3062/TTr-SXD 

ngày 24 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự án quy hoạch xây 

dựng trên địa bàn tỉnh và kế hoạch kinh phí thực hiện. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan công 

bố, công khai Danh mục dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh và kế hoạch 

kinh phí thực hiện trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình để các tổ chức, cá 

nhân quan tâm được biết. 

 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan phối hợp với Sở Xây 

dựng trong quá trình tổ chức lập các quy hoạch xây dựng được giao theo thẩm 

quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố cân đối kinh phí thuộc nguồn vốn ngân sách để triển khai 

lập các quy hoạch xây dựng đảm bảo tiến độ được giao; đồng thời giao Sở Tài 

chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng quy định 

pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật khác có liên quan (sau 

khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương tiếp nhận). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền Thông, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh, Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, ĐTQH. Th 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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