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Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Cẩm Xuyên, ngày       tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban quản lý dự án lập điều chỉnh quy hoạch chung  

xây dựng thị trấn Cẩm Xuyên và các vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên.  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật 

tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 ngày 18/ 6/2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

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

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

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

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về 

quy định về hồ sơ 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 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh và Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND; 

Căn cứ Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên về việc kiện toàn Ban quản lý dự án lập điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thị trấn Cẩm Xuyên và các vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên; 

Căn cứ Công văn số 2889/UBND-XD ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc đồng ý chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cẩm 

Xuyên và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng, sau khi thống nhất với 

các Trưởng phòng, ban liên quan, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý dự án lập điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Cẩm Xuyên và các vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên, gồm các ông 

(bà) có tên sau đây: 

1. Ông Phạm Hoàng Anh 

2. Ông Trần Ngọc Quang 

3. Ông Hoàng Văn Lý 

4. Ông Nguyễn Thanh Phong   

5. Ông Nguyễn Như Quỳnh                            

6. Ông Trương Quang Tuấn 

7. Ông Bùi Quang Cường 

8. Bà: Bùi Thị Thanh Huệ  

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Trưởng phòng KT&HT 

Trưởng phòng TC-KH 

Trưởng Ban Quản lý dự án   

CT UBND TT Cẩm Xuyên   

Cv phòng KT&HT 

Cán bộ BQLDA XD huyện 

Cv phòng KT&HT    

Trưởng ban; 

Phó Ban; 

Thành viên; 

Thành viên; 

Thành viên; 

Thành viên; 

Thành viên; 

Thành viên; 

        9. Bà: Nguyễn Thị Huyền         Cv phòng TC-KH      Phụ trách kế toán Ban; 

Điều 2. Ban quản lý dự án lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cẩm 

Xuyên và các vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên đến năm 2030 có nhiệm vụ: 

- Các thành viên Ban quản lý dự án có tên tại Điều 1 Quyết định này làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.  

- Tổ chức quản lý dự án và lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm 

trong thiết kế quy hoạch, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu, 

thanh lý hợp đồng về việc khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy 

hoạch theo đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành. 

- Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, nhân dân địa phương và các Sở, ban ngành 

liên quan tham gia đóng góp vào đồ án quy hoạch; trình các cấp có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt. 

- Sau khi hoàn thành, tổ chức công bố đến toàn thể cán bộ nhân dân trong 

vùng quy hoạch đồng thời lập nhiệm vụ, dự toán và tổ chức cắm mốc quy hoạch 

để quản lý. 

- Ban được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Trưởng ban được sử dụng 

con dấu của UBND huyện để giao dịch. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự 

án được lấy từ chi phí Ban quản lý dự án trong dự toán được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và theo quy định hiện hành. Ban quản lý dự án tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ được giao.  
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định 

số 4218/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng, ban: Kinh tế 

& Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án, Chủ tịch UBND thị trấn 

Cẩm Xuyên và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban cấp huyện; 

- UBND thị trấn Cẩm Xuyên; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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