
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-GTXD Hà Nam, ngày         tháng       năm 2022 
V/v tổ chức lập quy hoạch xây dựng 

các xã và điều chỉnh quy hoạch chung 

đô thị trên địa bàn huyện Bình Lục  
 

 
 

     Kính gửi:   

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục.   

 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục (tại Tờ 

trình số 242/TTr-UBND ngày 14/9/2022) về việc lập Quy hoạch chung xây 

dựng các xã trên địa bàn huyện Bình Lục; đề nghị của Sở Xây dựng (tại Văn 

bản số 2438/SXD-QHKT ngày 26/9/2022) về việc chủ trương lập quy hoạch 

chung xây dựng các xã và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trên địa bàn 

huyện Bình Lục; căn cứ Kết luận của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị giao ban tuần 41/2022 ngày 11/10/2022 

(Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tại Văn bản số 2947/TB-VPUB 

ngày 11/10/2022) Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổ 

chức nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng 06 xã (Vũ Bản, An Ninh, Bồ 

Đề, Hưng Công, Đồng Du, An Đổ) và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch đô 

thị Ba Hàng làm cơ sở quản lý, đầu tư phát triển như đề nghị của Sở Xây 

dựng tại Văn bản số 2438/SXD-QHKT ngày 26/9/2022.  

Về việc lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị đối với Đô thị 

Chợ Sông (xã Tràng An) và Đô thị Đô Hai (xã An Lão): thực hiện trong giai 

đoạn sau khi Quy hoạch tỉnh Hà Nam và Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Bình Lục được phê duyệt. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy 

hoạch theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy 

hoạch có liên quan./.  
 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  

- Các PCTUBND tỉnh;   

- VPUB: LĐVP, GTXD, TNMT, TH;  

- Lưu VT, GTXD.  

QV.    -     D\CV\2022\0148  

  

 
 

Nguyễn Anh Chức 
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