
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘC CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂK HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         QĐ-UBND Đăk Hà, ngày       tháng    năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng  

huy động tài trợ kinh phí quy hoạch 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ 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 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 

ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của 

Chính phủ về lập, thẩm định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, 

điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 402/UBND-KTHT ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về công tác tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 151/SXD-QHKT ngày 21/01/2022 của Sở Xây dựng 

tỉnh Kon Tum về việc tham mưu UBND tỉnh công tác tiếp nhận tài trợ quy hoạch 

xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 362-TB/HU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Đăk Hà Kết luận về Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 14/02/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện về việc xin chủ trương các danh mục đồ án và huy động 

nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng huy động tài 

trợ kinh phí quy hoạch như sau:  
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- Tổng số đồ án quy hoạch: 10 đồ án; trong đó, quy hoạch chung 01 đồ án, 

quy hoạch chi tiết 09 đồ án. 

- Tổng diện tích quy hoạch: 2.950 ha; trong đó, quy hoạch chung 2.100 

ha, quy hoạch chi tiết 850 ha. 

- Tổng kinh phí thực hiện (dự kiến): 32.850 triệu đồng; trong đó, vốn ngân 

sách 9.400 triệu đồng, vốn kêu gọi tài trợ 23.450 triệu đồng. 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan và các nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng tổ chức thực 

hiện; đồng thời, tham mưu quản lý tổ chức lập quy hoạch từ các nguồn tài trợ 

theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đấu thầu và các quy định có 

liên quan.  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ 

chức tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch, tham mưu xử lý theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này./. 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch 

xây dựng huy động tài trợ kinh phí quy hoạch). 

 
Nơi nhận:  
- Như  điều 3 (t/h); 

- Sở Xây dựng; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên-MT; 

- UBND các xã: Đăk Mar,  

  Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà; 

- Phòng VH-TT (đăng tải lên trang thông tin 

điện tử huyện); 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Hà Tiến 
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