
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc  
   

Số: 1061/QĐ-UBND    Tuyên Quang, ngày 07 tháng 10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt chủ trương lập đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận 

thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại 

đơn vị hành chính;  

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào 

năm 2020. 

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến 

năm 2030. 

Sau khi xem xét Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 23/9/2019 của UBND 

thành phố Tuyên Quang về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương lập Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên 

Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; Kết quả thẩm định chủ 

trương của Sở kế hoạch và đầu tư tại Báo cáo số 519/BC-SKH ngày 

03/10/2019, Văn bản số 1277/STC-QLNS ngày 11/9/2019 của Sở Tài chính 

về việc tham gia ý kiến về thẩm định dự toán và nguồn vốn làm cơ sở báo cáo 

chủ trương Đề án phân loại đô thị thành phố Tuyên Quang lên đô thị loại II 

trực thuộc tỉnh Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương lập đề án phân loại đô thị và đề nghị công 

nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang, 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên đề án: Phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên 

Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. 



  

2. Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

4. Nội dung, quy mô: Lập đề án phân loại đô thị thành phố Tuyên 

Quang theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 

1210/2016/NQ- UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội “Về phân loại đô thị”. 

5. Khái toán kinh phí: 3.533.725.000 đồng. 

6. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

7. Thời gian thực hiện: 2019-2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Chủ đầu tư (UBND thành phố Tuyên Quang) căn cứ nội dung Điều 1 

quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. Khi tổ chức lập Đề án, xem xét, tận dụng một số nội dung: Thu thập số 

liệu, tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng 

công trình hạ tầng đô thị, tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị... đã được 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ 

sở hạ tầng đô thị với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố 

Tuyên Quang và Báo cáo rà soát tiêu chuẩn đô thị loại III đối với thành phố 

Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính tại Quyết định số 138/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo rút ngắn được thời gian thực 

hiện và tiết kiệm được kinh phí lập đề án. 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách 

nhiệm kiểm tra hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nội dung phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên 

Quang; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh uỷ;           

- Thường trực HĐND tỉnh;    (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó CT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thi hành); 

- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT . (VH. 25)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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