
 1 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Nghi Xuân, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc lập quy hoạch chung  

đô thị và các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật số 35/2018/QH14 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 

20/11/2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chung đô thị và 

các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với 

thành phần tại Phụ lục I kèm theo. 

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, Trưởng ban Chỉ đạo 

quyết định việc mời thêm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuyên gia, nhà 

khoa học, nhà quản lý có chuyên môn liên quan tham gia tư vấn, phản biện và 

phối hợp thực hiện. 

Điều 2. Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai lập quy hoạch 

chung đô thị và các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân (gọi tắt là Tổ 

Giúp việc) với thành phần tại Phụ lục II kèm theo. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc 

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoàn thành việc 

lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị và các đồ án quy 

hoạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

được giao tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 

29/11/2018. 

- Chỉ đạo quá trình lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị và các đồ án quy 

hoạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện các 

nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban phân 

công. 

2. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ: 

Tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại 

khoản 1 Điều này. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng Tổ Giúp 

việc phân công. 

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc: 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm. 

2. Phó Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu, bộ máy của cơ quan, đơn vị khi 

thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công. Các thành viên ban chỉ đạo có trách 

nhiệm chỉ đạo, phân công cán bộ cấp dưới thuộc đơn vị minh tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. 

3. Trưởng ban Chỉ đạo lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ 

đạo:  

a) Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.  

b) Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện 

công tác lập Quy hoạch chung đô thị và các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện.  

c) Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban Chỉ đạo. 

4. Các Phó Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo 

về những nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành 

thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện hoặc 

phối hợp thực hiện công tác lập Quy hoạch chung đô thị và các đồ án quy hoạch 

trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

5. Thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện:  

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được 

phân công.  

b) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công; giải quyết các công 

việc của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của phòng, ngành, đơn 

vị mình; báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của 

Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 
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 c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý thực hiện các nhiệm 

vụ được giao trong quá trình lập quy hoạch và cung cấp các thông tin, số liệu, dữ 

liệu cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

6. Thành viên Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được 

phân công và chịu trách nhiệm về những ý kiến tham gia trong quá trình lập các 

đồ án quy hoạch.  

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý cung cấp các thông 

tin, số liệu, dữ liệu liên quan đến quy hoạch thuộc địa phương mình quản lý cho 

cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu 

trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công. Chủ 

trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai các bước lập Quy 

hoạch chung đô thị và các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện; tổng hợp ý kiến 

và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng 

mắc vượt thẩm quyền; Đôn đốc các phòng, đơn vị, địa phương hoàn thiện các nội 

dung liên quan trong quá trình lập quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công; 

theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo theo yêu cầu. 

8. Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như  Điều 5;                                                                                                

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT; KT-HT. 

 

        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

        Lê Anh Dũng 
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Phụ lục I 

THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH CHUNG 

ĐÔ THỊ VÀ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI XUÂN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /4/2022 của UBND huyện) 

 

1. Ông: Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban; 

2. Ông: Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban, Chỉ đạo các dự 

án Quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; 

3. Ông: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban, Chỉ đạo 

các dự án Quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; 

4. Ông: Nguyễn Thế Hải, Trưởng phòng KTHT, Phó ban, Chịu trách nhiệm 

về chất lượng chuyên môn các đồ án Quy hoạch; 

5. Ông: Trần Nguyên Ngọc, Giám đốc ban QLDA, Phó ban, Chịu trách 

nhiệm các bước lựa chọn đơn vị, ký kết hợp đồng triển khai các đồ án Quy 

hoạch. 

6. Các thành viên: (Chịu trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn của đơn vị mình) 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao 

động Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục 

Thống kê; Phó phòng KTHT (do trưởng phòng phân công). 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

      ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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Phụ lục II 

THÀNH PHẦN TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI LẬP QUY 

HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ VÀ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /4/2022 của UBND huyện) 
 

1.Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thế Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

2. Các Tổ phó: 

- Ông: Nguyễn Quang Huy – Phó Trưởng phòng KT và HT; 

- Ông: Trần Nguyên Ngọc, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện. 

3. Các thành viên: 

- Ông: Trần Anh Ngọc, Chuyên viên phòng KT và HT, Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Văn Hải, Chuyên viên phòng KT và HT, Thành viên; 

- Bà : Ngô Thị Thoa, Chuyên viên phòng TN và MT, Thành viên; 

- Bà: Trần Thị Ngọc Giang, Chuyên viên phòng TC-KH, Thành viên; 

- Bà: Hoàng Thị Hoàn, Chuyên viên phòng KT và HT, Thành viên; 

- Ông Hoàng Thanh Tuấn, Viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện. 
 

      ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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