ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số: 845
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày
07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết
một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Công văn số 4542/BXD-QHKT ngày 03 tháng 11 năm 2021 của
Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập các đồ án quy
hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí
lập Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 731/UBND-NCTH ngày 01 tháng 6 năm 2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai lập Đề án quy hoạch phát
triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại
Tờ trình số 16/TTr-BQL ngày 16 tháng 4 năm 2022;
Căn cứ kết luận của Tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16
tháng 4 năm 2022.

2
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu xây
dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy
hoạch. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn
vốn xã hội hóa (tài trợ kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.
(Đính kèm Danh mục chi tiết)
Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:
- Tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi Nhà đầu tư
(tài trợ kinh phí không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo
công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài
chính, Sở Công Thương, UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A và huyện
Phụng Hiệp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ
trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo Danh mục tại Điều 1
Quyết định này (đối với trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch); đồng
thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy
hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.
- Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A
và huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và trình
cấp thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định
của pháp luật.
Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan
tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch
phân khu xây dựng khu công nghiệp sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 4. Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở:
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch UBND
huyện: Châu Thành, Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NCTH.TĐ
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CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đồng Văn Thanh
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