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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Cát, ngày 24 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng ñô thị Bàu Bàng huyện Bến Cát
ñến năm 2020 tầm nhìn ñến năm 2030
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CÁT
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Quốc hội khóa XII, về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 ñến 2011 của
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây
dựng về quy ñịnh hồ sơ của từng loại quy hoạch ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 81/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Bình Dương ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 68/2006/Qð-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
Bình Dương ñến năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1046/UBND-SX ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương ñiều chỉnh nhiệm vụ và
danh mục dự án quy hoạch;

