
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung 

xây dựng đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện Xuân Trường 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 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 30/8/2019 của Chính phủ 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 về quy hoạch xây dựng;   

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Công văn số 574/UBND-VP5 ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã; 

Căn cứ Công văn số 1672/SXD-QH ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng Nam 

Định hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã; 

Căn cứ Công văn số 445/UBND-KT&HT ngày 30/8/2021 của UBND huyện 

Xuân Trường về việc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sau khi thống nhất 

với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung 

xây dựng đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện Xuân Trường gồm các ông 

(bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Vũ Tuấn Dương : Phó Chủ tịch TT UBND huyện  - Chủ tịch HĐ 

2. Ông Nguyễn Văn Tuân : Trưởng phòng KT&HT huyện -  Phó CT HĐ 

3. Ông Ngô Doãn Dự : Trưởng phòng TN&MT huyện  - Thành viên 
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4. Ông Trần Tùng : Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Thành viên 

5. Bà Vũ Thị Hồng Tươi : Trưởng phòng TC-KH huyện - Thành viên 

6. Ông Lê Thế Hưng : Chỉ huy trưởng BCHQS huyện - Thành viên 

7. Ông Nguyễn Đức Kiên : Trưởng Công an huyện - Thành viên 

8. Ông Đặng Đức Trường : Trưởng phòng GD-ĐT huyện - Thành viên 

9. Ông Mai Ngọc Chương : Trưởng phòng Y tế huyện - Thành viên 

10. Ông Đinh Văn Trâm : Trưởng phòng VH-TT huyện - Thành viên 

11. Ông Nguyễn Mạnh Dũng : Phó Trưởng phòng KT&HT huyện - Thành viên 

12. Đ/c Chủ tịch UBND các xã có quy hoạch được thẩm định - Thành viên 

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện theo quy định 

của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan Thường trực của Hội đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã có quy hoạch được thẩm định 

và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đặng Ngọc Cường 
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