
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-UBND Xuân Trường, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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 báo số 74/TB-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

UBND huyện Xuân Trường thông báo: 

1. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ điều chỉnh Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

với các nội dung sau: 

- Hình thức lấy ý kiến: 

+ Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

+ Gửi hồ sơ, tài liệu đến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Nội dung lấy ý kiến: Về hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Thời gian lấy ý kiến: Trong 40 ngày kể từ ngày 17/6/2021 đến hết ngày      

26/7/2021. 

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để tổng hợp). 

2. Giao Ban QLDA lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân 

Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi hồ sơ, tài liệu đến các cơ quan, 

tổ chức có liên quan để lấy ý kiến và công khai theo quy định. 
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3. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp Ban QLDA đăng tải Hồ 

sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 lên Cổng thông tin điện tử huyện./. 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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