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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1102/QĐ-UBND  Tuyên Quang, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn  

đạt tiêu chí đô thị loại V.  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2017;  

Căn cứ Nghị Quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về Tiêu chuẩn của Đơn vị hành chính và phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về 

thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chỉnh phủ về 

Quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1206/TTr-SXD ngày 

12/8/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định số 1205/SXD-PTĐT&HTKT ngày 

12/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn đạt 

tiêu chí đô thị loại V với nội dung như sau: 

- Vị Trí: phía Nam huyện Yên Sơn; 

- Quy mô: Khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn bao gồm 

toàn bộ diện tích của xã Thắng Quân và 3 thôn của xã Tứ Quận, 2 thôn của xã 

Lang Quán với diện tích là 29,21km2 dân số là 22.041 người  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Nội vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính; Chủ tịch UBND huyện 

Yên Sơn và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ;  

- Thường trực Tỉnh ủy ;            (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện Yên Sơn; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, XD (vh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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