
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           

Số:          /QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

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

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2019 của Chính phủ về việc 

triển khai Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính 

quy định về giá trong hoạt động quy hoạch; Thông tư số 08/2019/BKHĐT ngày 

17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy 

hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-HĐQHQG ngày 07/10/2019 của Hội đồng 

quy hoạch quốc gia ban hành kế hoạch lập quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định; 

Xét văn bản số 1359/STC-HCSN ngày 11/12/2019 của Sở Tài chính về việc 

thẩm định dự toán xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 391/TTr-SKH&ĐT ngày 12/12/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nội dung 

sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND tỉnh Nam Định. 

3. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 
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4. Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch: 

- Thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng nhiệm vụ lập quy 

hoạch tỉnh. 

- Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch, bao gồm:  

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch; Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập 

quy hoạch; Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch;  Nội 

dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất; Đánh giá môi trường chiến 

lược; Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch. 

- Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của 

phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch; xây dựng kế hoạch và tiến 

độ lập quy hoạch. 

- Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất. 

- Xây dựng các dự thảo văn bản trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch tỉnh.  

5. Dự toán kinh phí: 611.000.000 đồng (Sáu trăm mười một triệu đồng). 

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí thực hiện lập quy hoạch tỉnh kế hoạch 

năm 2020. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

    - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: Vp1, Vp2, Vp5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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