
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 

 
Tuyên Quang, ngày       tháng 11 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định 

của Luật Quy hoạch năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, 

sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được 

sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật 

Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban 

hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91 /TTr-STP ngày 

09 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quyết định Bãi bỏ 03 Quyết định phê 

duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thuộc trường hợp quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, gồm: 

1. Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
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2. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 05 ngày 12 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

3. Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

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

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Thủ trưởng 

các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Công thương;                                  (Báo cáo) 
- Bộ Văn hóa, thể thao vào du lịch;     
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 2 (thực hiện); 
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 
- Lưu: VT, CN. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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