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QUYńT ĐINH
VČ vięc thănh lâp Hâi dong tham dinh Nhiëm vă ĐÔ ăn Quy hoąch
chung xây dvng den năm 2030 cia căc xă tren dia băn huyęn Hâi Hâu

CY BAN NHÂN DÂN HUYĘN HĂI HĂU

Căn ct Luât Tô chic ch[nh quyën dia phtcang ngây 19/6/2015; Luăt sta

đôi, bô sung mât so điëu cia Luăt Tô chźc chinhphtž vâ Luăt Tb chźc chźnh quyën

dia phtcang ngây 22/11/2019;

Căn ct Luât Xây dvng ngây 18/6/2014; Luât sta đôi bo sung mÔt so điëu

cia Luât Xây dvng,•

Căn ct Luât Quy hogch năm 2017;

Căn ctŕ Nghi đinh sÓ 37/2019/NĐ-CP quy dinh chi tiët thi hânh mÔt sô điëu

cia Luăt Quy hogch;

căn Ci', Quyćt đinh só 26/2019/QĐ-UBND ngây 20/8/2019 UBND tinh

Nam Đinh vë viëc ban hânh Quy dinh qudn ľ to chźc, bÔ móy vâ cón bÔ, công chźc,

viën chźc, gióo viën mâm non hgp đông, lao dÔng hp dông trong cóc ca quan hânh

chînh, don vi sec nghiëp công lâp; ngvči giž chźc danh, chźc vu trong doanh nghiëp
nhâ nuóc vâ doanh nghiëp có vÓn góp cia nhâ nu•óc thuÔc tinh Nam Đinh;

căn văn băn só 574/UBND-VP5 ngây 17/8/2021 UBND tinh Nam
Đinh vë công tóc quy hoqch chung xây dccng cóc xâ trën dia bân tinh; Hitóng dân sô
1672/SD-QH ngây 20/10/2021 cia S&Xây dvng tinh Nam Đinh vâ viëc lăp, thâm
dinh, phë duyët quy hogch chung xây dcmg cóc xâ;

Theo đË nghi cia phông Kinh tĆ vâ Hg tâng tei Tô trînh sÓ 39/TTr-KTHT
ngây 10/11/2021.

QUYńT ĐINH:

ĐiČu 1: Thânh lâp HÔi dÔng thâm dinh Nhięm vu vă ĐÔ ân Quy hoąch chung
xây dyng den năm 2030 cua căc xă tren dia băn huyęn gom căc ông (bă) có ten vă
git căc chtc sau:

1. Chi tich Hâi dÔng: Ông Phąm Vinh DV - Phó Chă tich UBND huyęn.

2. Phó Chi tich Hâi dÔng: Ông Tran Trung HiĆu- Trăg phông Kinh tĆ vă
Hą tâng

3. Căc Cy viôn:

- Ông Vă ThĆ Hung - TVHU - Tru&ng phông Giăo dvc vă Đăo tąo;

- Ông Nguy6n Mąnh Dăng - Tru&ng phông Tăi chinh - KÓ hoąch;

- Ông Tran Tân Dân - Tru&ng phông Tăi nguyôn vă Môi tručng;

- Ông Vă Văn Triën - Truóng phông Nông nghięp vă PTNT;
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- Ong Vü Trung Thånh - Ph6 Tnr&ng phöng Kinh té vå He tång;

- Ong Büi Monh Phong - Chuyén vién phöng Tåi nguyén vå Möi tnr&ng;

- Ong Nguyan I-Iüu Trung - Chuyén vién phöng Kinh té vå HO tång - Thu
key Höi dbng.

Diåu 2. Héi dbng tham dinh Nhiém vy vå Db ån Quy hooch Chung xåy
dyng dén näm 2030 cüa cåc xä trén dia bån huyen c6 nhi#m vu tham muu giüp
UBND huyén thyc hién cong tåc thåm dinh Nhiém vu vå Db ån Quy hoqch Chung
xåy dvng dén näm 2030 cüa cåc xä trén dia bån theo quy dinh.

Héi dbng tham dinh Nhiém vu vå Db ån Quy hooch Chung xåy dvng dén
näm 2030 cüa cåc xä trén dia bån huyen tv giåi the sau khi hoån thånh nhiém vv.

Diåu 3. Quyét dinh nåy c6 hiéu lyc ké tir ngåy U;

Chånh Vän phöng HDND vå UBND huyen, Truong phöng Kinh té vå Ha
tang, Thü tru&ng co quan lién quan vå cåc Ong (bå) co tén toi Dibu 1 Chiu tråch
nhiöm thi hånh quyét dinh nåy./.
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