
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 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự toán lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

CHỦ TỊCH 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; Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019; 

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;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn về định mức trong hoạt động quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 

trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình 

thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 18/2015/NĐ-

CP của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;  

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;  

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Nam Định về mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, 

đơn vị thuộc địa phương quản lý; 
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Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt danh mục các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh Nam Định; 

Căn cứ văn bản số 727/UBND-VP5 ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc chủ trương thẩm tra dự toán quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 1007/VCLPT-PTV ngày 23/11/2020 của Viện 

Chiến lược phát triển về việc thẩm tra dự toán lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét văn bản số 1418/STC-ĐT ngày 03/12/2020 của Sở Tài chính về việc 

thông báo kết quả thẩm định dự toán lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 03/12/2020 của Ban quản 

lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Báo cáo thẩm định số 1748/TTr-SKH&ĐT ngày 04/12/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán 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. 

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện lập 

quy hoạch tỉnh  

5. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

6. Giá trị dự toán:                                    57.580,2 triệu đồng 

Trong đó:  

- Chi phí hoạt động trực tiếp: 18.049,2 triệu đồng 

- Chi phí lập 38 nội dung đề xuất 

tích hợp vào quy hoạch: 33.028,9 triệu đồng 

- Chi phí lập Báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược: 405,9 triệu đồng 

- Các chi phí gián tiếp: 3.106,0 triệu đồng 

- Chi phí khác, dự phòng: 2.990,2 triệu đồng 
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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, Chủ đầu tư 

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: Vp1, Vp5.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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