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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THUẬN AN
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/2007/NQ-HðND

Thuận An, ngày 27 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về Quy hoạch kế hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010
trên ñịa bàn thị trấn An Thạnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN AN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND – UBND ñược Quốc hội thông qua ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3799/TTr-UBND, ngày 13/12/2007 của UBND
huyện về Quy hoạch kế hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2006 – 2010 trên ñịa bàn thị trấn
An Thạnh. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội Hội ñồng nhân dân
huyện và ý kiến của các ñại biểu tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 3799/TTr-UBND, ngày 13 tháng 12 năm
2007 của UBND huyện về Quy hoạch kế hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2006 – 2010
trên ñịa bàn thị trấn An Thạnh.
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện lưu ý công tác tổ chức thực hiện ñồng bộ các
nhóm giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sử dụng ñất phù hợp với ñiều kiện
phát triển kinh tế xã hội của thị trấn An Thạnh.
ðiều 3. Giao UBND huyện hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh phê
duyệt phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 của thị trấn An Thạnh tạo cơ
sở pháp lý ñể tổ chức triển khai thực hiện theo luật ñịnh.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Thuận An khóa IX, kỳ họp
lần thứ 12 thông qua./.
CHỦ TỊCH
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