
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA NAM JJc 1p - Tu' do  -  H.nh phüc  

S: 04 /2020/QD-UBND Ha Nam, ngày tháng 02 nám 2020 

QUYET DINEE 
Ye vic sfra di mt so diêu cüa Quy djnh quãn 1 quy hoch, tlâu tir, khai 
thác khu do thj trên dja bàn linh Ha Nam ban hành kern theo Quyét dnh 

so 15/2016/QD-UBND ngày 18/5/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh 

UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 

Can th Lut t chz'c chinh quyn dja phzto'ng ngày ngày 19 tháng 6 
näm 2015, 

Can cz,' Lut Quy hogch dO thj ngày 17 tháng 6 näm 2009, 

Can ct' Lut s 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 nám 2018 cia QuOc 
hôi tha dôi, bO sung mt so diêu cia 37 luçIt có lien quan den quy hogch, 

Can thLugtXdy dy'ng ngày 18 tháng 6 näm 2014, 

Can cLu2tDcu tu'ngày26tháng 11 nám 2014,' 

Can cz'LuçtDu thcu ngày26tháng 11 näm 2013, 

Can ct' Nghj djnh sO' 37/2010/ND-CF ngày 07 tháng 4 näm 2010 cia 
ChInh phi ye lçp, thám djnh, phê duyt và quán 1j quy hoich dO thj; 

Can cii' Nghj djnh sO' 59/2015/ND-CF ngày 18 tháng 6 nám 2015 cja 
C'hInh pht'i ye quán lj c4r  an dáu tu' xáy dmg, 

C'án ct' Nghj djnh sO' 42/201 7/ND-CR ngày 05/4/2017 cla hInh phi 
ye tha dOi, bO sung mç5t so diêu cla Nghj djnh sO 59/2015/ND-C? ngày 
18/6/2015 cia ChInhpht ye quán l dy' an dáu tztxây dyng, 

Can ci' Nghj dfnhsO'  46/2015/ND-CF ngày 12 thcng 5 näm 2015 cza 
ChInh phz ye quán lj chat lu'çxng và báo tn cOng trInh xáy dy'ng, 

Can ci'Nghj djn/i sd 11/2013/ND-CF ngày 14 tháng 01 nám 2013 cia 
C'hInh phi ye quán lj dáu tu'phát tniên do thi, 

Can cz'Nghj djnh so 30/2015/ND-C? ngày 17 tháng 3 näm 2015 cza 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu Luát Dáu thâu ye ht'a 
chQn nhà ddu tu',' 

Can cii' Thông tu' lien tjch sO 20/2013/TTLT- BXD-BNV ngày 21 tháng 
11 nam 2013 cia B5 Xãy dy'ng - Bç5 Nç5i vy ye hiróng dan mç5t so n5i dung 
cta Nghj dlnh  sO 11/2013/ND-CF ngày 14 tháng 01 nam 2013 cza C'hInhphi 
ye quán lj dáu tu'phát tniên do thi; 
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àn ct Thông tu' so' 12/20]6/TT-BXD ngày 29 tháng 6 nám 2016 cia 
Bó Xdy dy'ng Quy d.inh ye hO so' cia nhim vy và dO an quy hoçich xáy dyng 
viing, quy hogch dO thf và quy hogch xáy dyng khu ch&c náng dc thu. 

Theo d nghj cza Giám dO'c Só'Xây dyng, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Si:ra &M mt s diu cüa Quy dnh quàn 1 quy hoach, du tu, 
khai thác khu do th trên da bàn tinh Ha Nam ban hành kern theo Quyêt dnh 
so 15/201 6/QD-UBND ngày 18 thang 5 nãm 2016 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

1. di 4 khoàn 1 DMu 5 nhu sau: 

"Ni dung h so di vth quy hoch phân khu, quy hotch chi tit theo 
quy dinh ti Diêu 8 và Diêu 10 Thông tu sO 12/201 6/TT-BXD ngày 29 ngày 
6 näm 2016 cüa Bô Xây dimg Quy djnh ye ho so cña nhim vii và do an quy 
hoch xay drng vüng, quy hoach  do thj và quy hoich xây drng khu chirc 
nãng dc thü". 

2. Sira dôi Diem b Khoãn 3 Diu 5 nhu sau: 

"b) Qu dt d phát trin nba i xâ hi theo quy djnh ti Diu 5 Nghj 
djnh 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quân 
1 nha i xà hi". 

3. Sira di dim a Khoân 3 Diu 17 nhu sau: 

"a) Thm quyn thm djnh, phê duyt thit k, dr toán xay drng cong 
trInh theo quy dnh tai  Khoàn 2 Diêu 82 Lut Xây drng näm 2014; Khoàn 10, 
Diêu 1 Ngh djnh so 42/201 7/ND-CP ngày 05/4/2017 và Khoân 2 Diêu 25 
Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngây 18 tháng 6 nAm 2015." 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k ti ngày 15 tháng 02 nAm 2020. 

Diu 3. Chánh Van phông TJy ban nhân dan tinh; Giám dc cac S, 
Ngành; Chü tch Ui ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xâ; ChU dâu tu 
cac dir an khu dO thj m6i, khu nhà và Thu tru&ng các don vj có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.* 

No'i nhçln: 
- B XAy drng (d b/c); 

- Ci,ic Kim tra VBQPPL- Bo Tu' pháp; 
- TTTU, TT HDND tinh (dé b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Nhu' Diêu 3; 
- VPUB: LDVP(3), GTXD, NN-TNMT, KT, TH; 
- Luu VT, GTXD. 

TM. Uc-  BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Nguyn Xuãn Bong 

KÝ BỞI: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ
NAM
CƠ QUAN: TỈNH HÀ NAM
THỜI GIAN KÝ: 04/02/2020 13:30:51


