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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập của 

UBND huyện công bố mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật 

sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy 

định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ -

CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài 

trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn trỉnh Sơn La; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 

90/TTr-KTHT ngày 15/92021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các đồ án quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND 

huyện công bố mời gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch nư sau: 

1. Số lượng các đồ án quy hoạch công bố mời tại trợ kinh phí lập quy 

hoạch, bao gồm 12 đồ án, trong đó có 05 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị đôthị, 06 

đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, 01 đồ án quy hoạch khu chức 

năng (chi tiết theo biểu danh mục kèm theo) 

2. Tên gọi, quy mô diện tích các đồ án có thể thể điều chỉnh, bổ sung trong 

quá trình triển khai thực hiện để phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hoá và Thông tin và các 

đơn vị liên quan công bố công khai danh mục các đồ án quy hoạch mời gọi tài 

trợ kinh phí lập quy hoạch trên cổng thông tin điện tử theo chức năng nhiệm vụ 

của các phòng để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các 

nhà đầu tư quan tâm. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện phương án tổ chức tiếp nhận kinh phí 

tài trợ đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá và Thông tin; Chủ tịch 

UBND thị trấn, các xã liên quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như điều 3 (t/h); 
- Cổng thông tin điện tử huỵen; 
- Lưu: VT, KTHT (Hoàn-15b). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Vũ Tiến Đĩnh 
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