
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                        

 

Số:          /UBND-VP5            Nam Định, ngày      tháng     năm 2020 

V/v: Quy hoạch chi tiết,  

xây dựng hạ tầng dân cư  

trên địa bàn tỉnh 

 

      

 Kính gửi:  
   - Sở Xây dựng; 
   - Sở Tài chính; 
   - UBND các huyện, thành phố Nam Định. 
  
 Thực hiện văn bản số 766/UBND-VP5 ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch nông thôn mới tại các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện, thành phố Nam Định; Thời gian qua UBND các huyện, thành 
phố Nam Định triển khai xây dựng hạ tầng dân cư để đấu giá đất đạt hiệu quả cao, 
góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Song 
một số địa phương triển khai còn bộc lộ nhiều hạn chế như: quy hoạch chi tiết xây 
dựng hạ tầng dân cư còn nhỏ lẻ, không đồng bộ, không tính đến việc kết nối xây 
dựng hạ tầng khu vực xung quanh…Để khắc phục hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo: 

 1. UBND các huyện, thành phố Nam Định khi triển khai xây dựng hạ tầng  

dân cư phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, xác định cụ thể phạm vi, quy 

mô nghiên cứu, ranh giới lập quy hoạch, ranh giới dự kiến thực hiện dự án. Chỉ tổ 

chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng dân cư sau khi có 

ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng và được UBND tỉnh chấp thuận. Bản vẽ quy 

hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng dân cư có ký xác nhận của Sở Xây dựng là một 

trong những thành phần hồ sơ quyết toán dự án xây dựng hạ tầng dân cư để tính 

khấu trừ kinh phí xây dựng hạ tầng vào nguồn thực hiện đấu giá đất. 

 Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ quyết toán công trình đảm bảo theo đúng các quy 

định của pháp luật và các nội dung nêu trên để tham mưu cho UBND tỉnh khấu trừ 

kinh phí xây dựng hạ tầng dân cư trong kinh phí đấu giá đất cho nhân dân làm nhà 

ở. 

 2. Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Nam 

Định tổ chức thực hiện./. 
  
Nơi nhận :                           
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT; TN&MT; 
- Lưu: Vp1, Vp6, Vp5. 

 

               KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
   

            
 

                   

                 Ngô Gia Tự 
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