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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  378  /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  18  tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

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 quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển 

khai thi hành Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc 

ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật 

Quy hoạch; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 12/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên 

Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên 

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

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo lập Quy hoạch tỉnh) tại Tờ trình số 111/TTr-SKH ngày 17/9/2020 về việc đề 

nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ 

trưởng ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trưởng phòng khối NCTH; 

- Lưu: VT, TH (Hth80). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Sơn 
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