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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành Hưng City 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14  
ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Thông báo số 243-TB/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường 

trực Tỉnh ủy ngày 05/8/2021; 

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thành Hưng City 2; 

Căn cứ Văn bản số 4337/UBND-ĐTXD ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh 

về hủy đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành Hưng City 2; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2123/TTr-SXD ngày 

31/10/2022 về việc đề nghị hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành 
Hưng City 2. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành Hưng City 2 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-UBND 
ngày 22/11/2019. 

Lý do hủy bỏ: 

- Các dự án đầu tư theo hình thức BT đã dừng không thực hiện theo Luật 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.  



  

- Đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.  

Điều 2. Các quyết định, văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển 

khai lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Thành Hưng City 2 kể từ ngày ban 

hành Quyết định này không còn hiệu lực thi hành. 

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, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;   (Báo cáo) 
- Chủ tịch UBND;  
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- Các phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Lưu VT. (ĐTXD - H) 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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