
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 195/TTr-SKH&ĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 16  tháng 7 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
V/v thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 
 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 của Quốc hội; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp 

lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội;  

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; Thông tư số 08/2019/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho 

hoạt động quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai 

thi hành Luật Quy hoạch;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 15/7/2019 về tình hình triển khai thi hành Luật 

Quy hoạch, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm dự thảo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để trình); 

- Lưu: VT, THQH. 

                     GIÁM ĐỐC 
                  

 

 

 

 

                   Trần Anh Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:          /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 của Quốc hội; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp 

lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội;  

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; Thông tư số 08/2019/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho 

hoạt động quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai 

thi hành Luật Quy hoạch;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 15/7/2019 về tình hình triển khai thi hành Luật 

Quy hoạch; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số     /TTr-

SKHĐT ngày   /7/2019 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,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 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), bao gồm: 

- Trưởng ban: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phó Trưởng ban:  

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban Chỉ đạo. 

- Các thành viên: 

1. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

Dự thảo 
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2. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông; 

3. Đồng chí Giám đốc Sở Công thương; 

4. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

5. Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

6. Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

7. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế; 

8. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

9. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

10. Đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

11. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính; 

12. Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng; 

13. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; 

14. Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp; 

15. Đồng chí Cục trường Cục Thống kê; 

16. Đồng chí Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

17. Đồng chí Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định; 

18. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự; 

19. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng; 

20. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; 

21. Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

22. Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

23. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nam Định; 

24. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc; 

25. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản; 

26. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ý Yên; 

27. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng; 

28. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nam Trực;  

29. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh; 

30. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường; 

31. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu; 

32. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy; 

Điều 2. Nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy 

hoạch và các văn bản hướng dẫn liên quan. 



 4 

- Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, 

quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn 

vị thuộc thẩm quyền. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm 

được giao. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, 

tổng hợp ý kiến, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo trình Trưởng Ban 

chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 4; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT. 

                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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