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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 
Số:  296/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hòa Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2022 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công nhận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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 quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

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 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-

2030; 

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Hòa Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị 

Phong Phú, huyện Tân Lạc, đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Căn cứ Kế hoạch 277/KH-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Hòa bình đến năm 2025 đạt mục tiêu tỷ lệ 

đô thị hóa 38%; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 349/TTr-SXD ngày 

26/01/2022; Báo cáo thẩm định số 348/BC-SXD ngày 26/01/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V. 

(Phạm vi, ranh giới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Phong Phú, với tổng 

diện tích tự nhiên xã Phong Phú là 2.518,02 ha). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc và Thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  
 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Văn Khánh 
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