
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

BCĐ LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

Số:          /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

      Nam Định, ngày        tháng  9 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về lập  

Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; 

 Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; 

 Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) 

tại Tờ trình số 209/TTr-SKH&ĐT ngày 29/7/2019, Văn bản số 1220/SKH&ĐT 

ngày 30/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về lập Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt 

là Ban chỉ đạo) như sau: 

1. Trưởng Ban chỉ đạo  

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban chỉ đạo. 

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo hoặc ủy quyền cho đồng chí Phó 

Trưởng ban Thường trực chủ trì. 

- Chỉ đạo trực tiếp các nội dung thuộc phạm vi hoạt động của Ban chỉ đạo để 

giải quyết kịp thời công việc liên quan trong quá trình lập Quy hoạch. 

2. Các Phó Trưởng ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo và điều hành 

hoạt động chung của Ban chỉ đạo khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc được sự ủy 

quyền của Trưởng Ban chỉ đạo; Chủ trì một số cuộc họp cụ thể của Ban chỉ đạo 

theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.  

- Các Phó Trưởng ban chỉ đạo giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 
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- Chỉ đạo Sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách lập hợp phần quy hoạch 

trong quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

3. Phó Trưởng ban chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chỉ đạo xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch; lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ 

chức tư vấn lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố nghiên cứu, xây dựng quy hoạch; xem xét, đề xuất xử lý các 

vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả 

của quy hoạch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ 

chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng. 

- Tổng hợp, lấy ý kiến về quy hoạch, xây dựng và hoàn thiện quy hoạch trình 

Hội đồng thẩm định quy hoạch và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua quy hoạch trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. Tổ chức công bố quy hoạch tỉnh sau khi đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban chỉ đạo phân công. 

4. Các thành viên khác của Ban chỉ đạo 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách chủ động 

phối hợp với cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch; phối hợp 

phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất các mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển 

làm cơ sở lập quy hoạch. 

- Đề xuất các nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách; điều 

chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công và gửi cơ quan lập 

quy hoạch. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý cung cấp các thông tin, 

số liệu, dữ liệu liên quan đến quy hoạch thuộc phạm vi phụ trách cho cơ quan lập 

quy hoạch.  

- Tham gia ý kiến bằng văn bản khi nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch 

của cơ quan lập quy hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo, các Phó Trưởng ban 

phân công, giao nhiệm vụ. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Các thành viên Ban chỉ đạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Tổ giúp việc BCĐ; 

- Lưu: VP1, VP5, VP2. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Đình Nghị 
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