
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Hà Nam, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định Quản lý Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện 
Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật quy hoạch đô thị năm 2009; 

Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 
liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung quy hoạch xây dựng; Nghị 
định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/8/2019  về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 
số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 
của luật kiến trúc; 

Căn cứ các Văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 
29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 
01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;  

Theo các Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh: số 364/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 3 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; số 1269/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 
năm 2021 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 1849/TTr-SXD ngày 13 tháng 

8 năm 2021). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Quản lý Điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân và các 

tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                      KT. CHỦ TỊCH 
- Như điều 2; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- VPUB: CPVP, GTXD, TH;  
- Lưu VT, GTXD. 

DH   -  QĐ. 

 

  
  

 Nguyễn Anh Chức 
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