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CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 01-12-2011
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

_______________________________________

Số: 3155 /Qð-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương
ñến năm 2020 tầm nhìn ñến năm 2030
_______________________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24-01-2005 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07-4-2008 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng và các quy ñịnh hiện
hành;
Căn cứ Quyết ñịnh số 445/Qð-TTg ngày 07-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ
Về phê duyệt ðiều chỉnh ñịnh hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống ñô thị
Việt Nam ñến năm 2025 và tầm nhìn ñến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 160/2011/NQ-HðND ngày 19-4-2011 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải
Dương ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 89/TTrSXD ngày 03 tháng 11 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương ñến năm 2020, tầm nhìn
ñến năm 2030 do Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế ñô thị nông thôn - Hội quy
hoạch và phát triển ñô thị Việt Nam lập lập ñược Sở Xây dựng thẩm ñịnh, trình với
các nội dung chủ yếu sau:
1. Hồ sơ
- Tên quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương ñến năm 2020,
tầm nhìn ñến năm 2030.
- ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế ñô thị
nông thôn - Hội Quy hoạch và Phát triển ñô thị Việt Nam.
- Hồ sơ gồm: Thuyết minh tổng hợp; Các bản vẽ QH01 ÷ QH06.
2. Quy mô, phạm vi nghiên cứu quy hoạch
- Quy mô nghiên cứu quy hoạch: Bao gồm toàn bộ lãnh thổ quản lý hành chính
của tỉnh Hải Dương với diện tích ñất tự nhiên 165.480ha; Dân số tính ñến thời ñiểm
01 tháng 4 năm 2009 là 1.705.059 người, gồm 10 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã.

