
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:              /QĐ-UBND Hà Nam, ngày      tháng      năm 2022 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về thiết kế 

quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh  

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Kết luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 07-08/11/2022 

(Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo tại Văn bản số 3322/TB-VPUB 

ngày 10/11/2022); 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2574/TTr-SXD ngày 

07/10/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 

2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về thiết kế 

quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân và có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT, GTXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nguyễn Anh Chức 
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