
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 
HUYIN KIM SON Bc 1p - Tii' do  - Hanh phüc 

S:44  /NQ-HDND Kim Son, ngay2I tháng näm 2022 

NGH! QUYET 

V vic thông qua do an Quy hoch xãy dtrng vñng huyn Kim So'n, tInh 
Ninh Blnh den nãm 2030, tam nhIn den nãm 2050 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K'c 2021-2026, KY HQP TH(J TAM 

Can ci Lut Td chz'cc chInh quyn dja phu'ong ngây 19/6/2015; Luät su'a 

dô'i, bd sung m5t s dieu cia Lut T chz'c ChInh phi và Luçut To cht'c chin/i 

quyn djaphwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can th Lut Xáy dimg ngày 18/6/2014,' Luát sica dói, bó sung in5t so' diu 

cia Lu2t Xáy dyiig ngày 17/6/2020; 

Can cz' Lut Quy hoçich ngày 24/11/2017; Luát SUti dói, bó sung mç3t so 
diê'u cia 37 Luat  có lien quan din quy hoçwh ngày 20/11/2018; 

Can c Lu2t Quy hooch DO thj ngày 1 7/6/2009; Van ban hQp nhOt sO 

01/VBHN- VPQH ngày 2 0/7/20] 5; 

Can cii' Nghj djnli sd 44/2015/ND-CF ngày 06/5/20 15 cüa ChInh phi quv 

djnh chi tiê't mt Sd ni dung v quy hoQch xáy dy'ng,' 

Can cz'c Nghj dfnh sO' 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 cta Chin/i phO v 

lap, thim dinh, phê duyt và quán lj quy hoach do thi,' Nghf djnh so 72/201 9/ND-

CP ngày 30/8/2019 cia ChInhphi tha dOi, bd sung ;nt sO' diu ctha Ngh/ df n/i sd 

37/2010/ND-CP và Nghj djnh sO 44/2015/ND-CP,' 

Can cii' Thông tu' 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cia Bó Xdy dicing Quy 

djnh ye' h so' ca nhim vy và d an quy hogch xáy drng vImg, quy hoach dO t/ii,' 

Xét Ta trInh sd 149/7Tr-UBND ngày 25/5/2022 cia Uy ban nhán dOn huyn 

Kim So'n ye' vic d nghj thông qua dc an Quy hogch xOy dyng viing huyn Kim 

Son, tmnh Ninh Blnh dé'n nám 2030, tdm nhln den nOm 2050; BOo cáo thOrn Ira 

cia Ban Kinh tê' - xã h5i HDND huyn và kié'n thOu luçn cia cOc di biéu Hç5i 

dcng nhOn dOn huyn tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua d an Quy hoch xây drng v1ing huyn Kim San, tinh 

Ninh BInh den nm 2030, thm nhIn den nãm 2050 ('CO DO an Quy hoçmch kern theo), 
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., . Dieu 2. To chu'c thirc hiçn 
1. Giao cho UBND huyn hoàn thành các h so, thu tiic trInh cp có thârn 

quy&n phê duyt theo quy dnh và to chiirc th?c hin sau khi d an ducc phê duyt. 
2. Thung trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn vâ các di biêu 

HDNID huyn giám sat vic thirc hin Ngh quy& nay. 
Diêu 3. Hiu lijc thi hành 
Nghj quyêt nay duqc HDND huyn khóa XX, nhirn k' 202 1-2026, K' hop 

thu Tam thông qua ngày 28 tháng 5 näm 2022 và có hiu 1irc thi hành k tir ngãy 
duçic thông qua.!.,1., 

Nii nit in: 
- Thtrng trirc HDND tinh; 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- Cáo S&: Tr pháp, Xây drng; 
- Thuông trirc Huyn üy; 
- Thi.r&ng trijc HDND huyn; 
- CT, cáo PCT UBND huyn; 
- Uy ban MTTQ\TN huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Cáo ca quan, ban ngánh, doán the cUa huyn; 
- TT Dáng ui', HDND, UBND cáo xA, thi trân; 
-Luu: VTt 
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