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Y T ĐỊNH
Về việc phê duyệt, bổ sung uy hoạch phát triển giao thông vận tải đường
thủy nội địa tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

–––––––––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
ăn c u t
ch c ch nh quy n ịa ph ng ngày 9 6 20 5
ăn c u t Giao thông ờng thủy nội ịa ngày 15/06/2004 u t Sửa i,
b sung một số i u của u t Giao thông ờng thủy nội ịa ngày 7 6 20 4
ăn c u t Quy hoạch ngày 24/11/2017 u t Sửa i, b sung một số i u
của 37 lu t có liên quan ến quy hoạch ngày 20
20 8
ăn c Nghị ịnh số 24 20 5 NĐ- P ngày 27 02 20 5 của h nh phủ quy
ịnh chi tiết và biện pháp thi hành một số i u của u t Giao thông ờng thủy nội
ịa và u t sửa i, b sung một số i u của u t Giao thông ờng thủy nội ịa
ăn c Nghị ịnh số 37 20 9 NĐ- P ngày 07 5 20 9 của h nh phủ quy
ịnh chi tiết thi hành một số i u của u t Quy hoạch Nghị ịnh số 56 20 9 NĐP ngày 24 6 20 9 của h nh phủ quy ịnh chi tiết thi hành một số i u liên quan
ến lĩnh vực giao thông v n tải trong u t Sửa i, b sung một số i u của 37
lu t có liên quan ến quy hoạch;
ăn c hông t số 50 20 4 -BG V ngày 7 0 20 4 của Bộ Giao thông
v n tải quy ịnh v quản lý cảng, bến thủy nội ịa;
Căn c Quyết ịnh số 2989/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Nam
Định v việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông v n tải ờng thủy nội ịa
tỉnh Nam Định ến năm 2020 và ịnh h ớng ến năm 2030; Quyết ịnh số
2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định v việc phê duyệt
i u chỉnh quy hoạch phát triển giao thông v n tải tỉnh Nam Định ến năm 2020
và ịnh h ớng ến năm 2030
ăn c Văn bản số 2063 ĐTNĐ-KHĐ ngày 02 0 2020 của ục Đ ờng
thủy nội ịa Việt Nam v việc tham gia ý kiến b sung quy hoạch Bến thủy nội ịa
sửa chữa và óng mới ph ng tiện thủy nội ịa;
Theo
nghị của Sở Giao thông v n tải tại ờ trình số 2280/TTr-SGTVT
ngày 16/10/2020.
Y T ĐỊNH:
Điều Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải
đường thủy nội địa tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với
nội dung như sau:
1. Bổ sung bến thủy nội địa trên địa bàn xã Yên Bằng, huyện Ý Yên:
- Vị trí quy hoạch: Tại Km70+900 đến Km70+950, bờ trái sông Đáy - tuyến
đường thủy nội địa quốc gia cấp I;
- Chức năng: Sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy.
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2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày
31/12/2015, số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định.
Điều 2 Giao Sở Giao thông vận tải, các Sở, ngành, UBND huyện Ý Yên và
các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định của pháp luật
hiện hành.
Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể t ngày k .
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Ý Yên và
các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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