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Ye viçc thong qua do an Quy hoich chung xay drng Khu vl?'c tur de Binh 
A A• A

A 

Minh II den Con Noi, huyçn Kim So'n, tinh Ninh Binh den nam 2040 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX 

NHIM K'( 2021-2026, K HQP THu TAM 

Can ci Lut Td chiic chinh quyn dja phwcrng ngày 19/6/2015; Lut sia 

dái, bd sung mç5t s diê'u cia Lut T chvc ChInh phz và Lut To chic chInh 

quyên dja phuvng ngày 22/11/2019, 
Can c Lut Xdy dmg ngày 18/6/2014; Luát szra di, bó sung mç5t s diri 

cña Lugt Xáy dy'ng ngày 17/6/2020, 
Can c Lut Quy hoqch ngày 24/11/2017; Lut tha di, bó sung mt sd 

dié'u cza 37 LuIt có lien quan dé'n quy hoçich ngày 20/11/2018; 
Can cv Luat Quy hoQch Do thj ngày 17/6/2009; Van bOn hop nhdt so 

01/VBHN- VPQH ngày 20/7/2015; 

Can cii' Nghj djnh sd 44/2015/ND-CF ngày 06/5/2015 cza ChInh phü quy 

djnh chi tjlt mt sd nt5i dung v quy hogch xay dy'ng; 

Can c& Nghj djnh s 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 ca Chinh ph ye 

lçp, thm djnh, phê duyt và quàn l quy hoch do thj; Nghj inh s 72/20 19/ND-

CF ngày 3 0/8/2019 cza ChInh phi tha dói, ho sung mt s diêu cta Nghi df n/i sO 

3 7/2010/ND-CF và Nghj djnh s 44/2015/ND-CP, 
Can th Thông tw 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cza B5 Xáy drng Quy 

djnh v h sd cia nhim v và d On quy hoçich xOy dmg viing, quy hogch do thf: 

Xét Ta trinh s 148/TTr-UBND ngày 25/5/2022 cia Uy ban n/iOn dOn huvn 

Kim &rn v vic d nghj thông qua d an Quy hoqch chung xOy dmg Khu vyc ti 

dê BInh Minh II den Cn Ni, huyn Kim San, tinh Ninh Blnh dOn nOin 2040; BOo 

cáo tMm tra cia Ban Kinh t - xâ hi HDND huyn và j kin thOo /un cta cOc 

dgi biu H5i dóng nhOn dan huyn tii k)) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua d an Quy hoch chung xây dirng Khu vi7rc tix dë BInh 

Minh II dn Cn Ni, huyn Kim San, tinh Ninh BInh dn näm 2040 (Co Do On 

Quy hogch kern theo). 
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Diêu 2. To chfrc thyc hin 
1. Giao cho UBND huyn hoàn thânh các ho sa, thu tuc trInh cap có thâm 

quyn phé duyt theo quy dnh và t chrc thçrc hin sau khi do an duç'c phé duyt. 
2. Thuxng trrc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn và các di biêu 

HDND huyn giám sat vic thi.rc hin Nghj quyt nay. 
Diu 3. Hiu hrc thi hành 
Nghj quyt nay duc HDNID huyn khóa XX, nhirn kS'  202 1-2026, KS"  h9p 

thir Tam thông qua ngày 28 tháng 5 näm 2022 và có hiu lirc thi hành kê tir ngãy 
duçc thông qua.I. 

Nai nhIn: 
- Thuàng trirc HDND tinh; 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- Các Só: Tu pháp, Xây di,rng; /. j 
- Thung tri,rc Huyn ñy; I /i •') 

- Thixông true HDND huyn; " 
- CT, cáe PCT UBND huyn; 
- Uy ban MTTQ\TN huyn; 
- Các di biëu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban ngành, doàn the cüa huyn; n Vit Dung 
- TT Dáng ui', HDND, UBND các xã, thj trân; 
-Luu: VT. 
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