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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;  

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh 

Vĩnh Phúc về thông qua Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị 
tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh 
Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2546/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình tổng thể xây 

dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
(điều chỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UB ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh 
Vĩnh phúc V/v duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 - Tỷ lệ 1/5000; 

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của Hội đồng 
nhân dân huyện Bình Xuyên thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với thị 
trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 446/TTr-SXD ngày 15/6/2020 
về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận thị trấn Hương Canh, thị trấn Thanh 
Lãng và thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên là đô thị loại 

V, với các nội dung như sau: 

1. Phạm vi, quy mô đô thị: 



2 

 

 Bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên của thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, diện tích 959,04 ha. 

2. Tính chất đô thị: 

Là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào 

tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

của một cụm liên xã của huyện Bình Xuyên. 

Điều 2. Thủ trưởng: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện Bình Xuyên; 

UBND thị trấn Gia Khánh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- TT Tỉnh ủy (b/c);  

- TT HĐND tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch và Các PCT UBND tỉnh;  

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN3 
 

 (.......b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Trì 
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