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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 3296/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 13 tháng08
7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết
xây dựng dự án cụm dân cư Khóm Thượng 2

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng
4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô
thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ
Xây dựng về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch
đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy
hoạch đô thị;
Xét Tờ trình số 698/TTr-PKT&HT.TNV ngày 22 tháng 7 năm 2020 của
Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
QUYẾT ĐỊNH:
Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án
cụm dân cư Khóm Thượng 2, với các nội dung chính như sau:
1. Điều chỉnh tại mục 8.1, Khoản 8, Điều 1 nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn
vốn của Nhà đầu tư thực hiện dự án thành nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
2. Lý do điều chỉnh: Thay đổi phương thức thực hiện dự án.
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Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành có liên quan
tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của
Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Hồng Ngự không thay đổi.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Thủ trưởng các đơn
vị: Phòng kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính
và Kế hoạch; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, UBND thị trấn
Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.
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