
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG TÂM
Số:         /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tâm, ngày           tháng        năm 2022

KẾ HOẠCH
V/v đề xuất lập kế hoạch lập quy hoạch

xây dựng trên địa bàn xã Đồng Tâm năm 2023

Căn cứ công văn số 829/UBND-KT&HT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện Ninh giang về việc lập kế hoạch lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
huyện năm 2023. UBND xã Đồng Tâm đã rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng trên địa bàn xã 
tiến hành lập đề xuất lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã trong năm 2023 như sau:

1- Danh mục

STT Tên đồ án Tỷ lệ Địa điểm Quy mô Nguồn vốn
Cơ quan 
tổ chức

lập

Mục tiêu 
của việc

lập

Thời 
gian 
thực 
hiện

Ghi chú

1.
Điều chỉnh QH chi tiết 

trung tâm hành chính xã
1/500

Thôn Tranh 

Xuyên
4.075m2 Ngân sách xã UBND xã 

Bổ xung CT 

xây dựng
Năm 2023

Trụ sở Công 

an xã

2.
QH chi tiết nhà văn 

hóa thôn Giâm Me
1/500

Thôn giâm 

Me
3.500m2 Ngân sách xã UBND xã Xây mới Năm 2023 Nhà VH thôn

3.

QH khu thể thao và khu 

dân cư mới thôn Vé với 

diện tích 4,1 ha;

1/500 Thôn Vé

                 

41.000m2 Ngân sách xã UBND xã Xây mới Năm 2023 Điểm dân cư

2- Đề xuất kiến nghị
Để công tác quy hoạch xây dựng tại địa phương được thực hiện theo đúng trình tự, 

thủ tục, đề nghị phòng chuyên môn, UBND huyện Ninh Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
tạo điều kiện cho đơn vị tư vấn có đủ năng lực chuyên môn về giúp địa phương thực hiện 
công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng để địa 
phương triển khai thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch lập đề xuất lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Đồng Tâm 
trong năm 2023./.
Nơi nhận:
- UBND huyện; Phòng KT&HT; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, (để báo cáo).
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Châu
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