
 

  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 chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng các xã của huyện Bình Lục  
 

 
    

Kính gửi:  

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

  Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; 

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục. 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Văn bản số 649/SXD-

QHKT ngày 25/3/2022) về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung xây dựng các xã Tiêu Động, La Sơn, Bối Cầu, Ngọc Lũ, huyện Bình 

Lục; căn cứ Kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị 

giao ban tuần 16/2022, ngày 18/4/2022 (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

thông báo tại Văn bản số 950/TB-VPUB ngày 20/4/2022), Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau:    

1. Đồng ý đối với đề xuất của Sở Xây dựng về việc lập điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chung đô thị Ba Hàng và Quy hoạch chung xây dựng các xã La 

Sơn, Bối Cầu, Ngọc Lũ, huyện Bình Lục để phù hợp với định hướng phát triển.  

Đối với các xã còn lại, giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục chủ động 

rà soát tổng thể, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức 

lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch 

tỉnh, định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời đảm 

bảo hiệu quả, tiết kiệm kinh phí.  

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổ 

chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án 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 PCT UBND tỉnh;   

- VPUB: LĐVP(3), GTXD, NN-TNMT, TH;  

- Lưu VT, GTXD.  

QV.    -     D\CV\2022\061  

  

 Nguyễn Anh Chức 
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