
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN       

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   187/SKHĐT-KH         Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2020 

V/v phổ biến Nghị quyết số 

110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của 

Chính phủ 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

                  - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 02/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP về 

việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 59 Luật Quy hoạch, 

Căn cứ chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải tại công 

văn số 6482/VP-TH ngày 30/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin phổ biến danh mục các quy hoạch được tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy 

hoạch gồm: 

1. Quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 tỉnh Bình Thuận. 

2. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2020. 

3. Quy hoạch điện lực của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, có xét 

đến năm 2030 

4. Quy hoạch các điểm đấu nối với các quốc lộ của tỉnh đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019. 

5. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019. 

6. Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện thời kỳ 

2011-2020, định hướng đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước ngày 01/01/2019. 

7. Các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt trước ngày 01/01/2019, gồm: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản; quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch bảo vệ môi trường; 

quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. 
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8. Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước ngày 01/01/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến để các cơ quan, đơn vị được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. KH. (Huyền 2). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                             LLL 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tiến 

 

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

LLLVVV

Lê Ngọc Tiến
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