UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1876/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh mục Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch
sinh thái nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp Hồ Mường Lựm tại xã Mường Lựm,
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018;
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; Nghị định số
72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐCP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng
nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh
Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Yên Châu về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện Yên Châu về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 232-TB/HU ngày 28/12/2021 của Ban Thường
vụ huyện uỷ Yên Châu về việc nhất trí chủ trương phê duyệt danh mục Đồ
án quy hoạch xây dựng mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn
huyện Yên Châu;
Theo đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 112/TTrKTHT ngày 27/12/2021 về việc phê duyệt danh mục Đồ án quy hoạch xây dựng
mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục Đồ án quy hoạch xây dựng mời tài trợ kinh
phí quy hoạch trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
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Danh mục Quy hoạch
mời tài trợ

Quy mô diện
tích

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ
Khoảng 60
1/500 Khu du lịch sinh ha.(Trong đó:
thái nghỉ dưỡng và nhà ở diện tích mặt
cao cấp Hồ Mường Lựm nước khoảng
tại xã Mường Lựm, huyện 26 ha, diện tích
Yên Châu, tỉnh Sơn La.
đất xung quanh
hồ là khoảng
34 ha)

Phạm vi ranh giới

Phía Bắc giáp trục đường
Chiềng Hặc – Mường Lựm
và đất rừng phòng hộ bản
Mường Lựm; Phía Nam
giáp đất rừng phòng hộ bản
Mường Lựm; Phía Đông
và phía Tây giáp đất nông
nghiệp bản Mường Lựm

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức công bố, công khai Đồ án quy
hoạch xây dựng kêu gọi, mời tài trợ kinh phí quy hoạch theo danh mục nêu tại
Điều 1 đúng quy định; đồng thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp được biết để tham gia tài trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng
nhiệm vụ quy hoạch của huyện.
Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức thẩm định năng
lực nhà tài trợ; đàm phán, ký kết văn bản cam kết, ghi nhớ với nhà tài trợ; trình
Ủy ban nhân dân huyện quyết định danh sách nhà tài trợ.
Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt Đồ án quy hoạch được tài trợ theo
đúng các quy định của pháp luật.
2. Giao phòng Tài chính Kế hoạch hướng dẫn nhà tài trợ được lựa chọn
nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo số tiền đã đàm phán; phân bổ, quản lý
nguồn vốn tài trợ quy hoạch theo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng:
Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc
Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Mường Lựm và Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Trung tâm TTVH;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTHT, B 15b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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Lù Văn Cường

