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CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 14-10-2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ BẾN CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27/2016/NQ-HðND

Bến Cát, ngày 22 tháng 8 năm 2016

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn ðồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Chánh Phú
Hòa ñến năm 2030
ðịa ñiểm: Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2009/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ
về việc phân loại ñô thị;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
về lập, thẩm ñịnh và quản lý quy hoạch ñô thị;
Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
thị xã Bến Cát; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HðND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của
Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân thị xã tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn ðồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Chánh
Phú Hòa ñến năm 2030. ðịa ñiểm: Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình
Dương (Có nội dung chính của ñồ án kèm theo).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt ðồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ
1/2.000) phường Chánh Phú Hòa ñến năm 2030. ðịa ñiểm: Phường Chánh Phú Hòa,
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Chỉ ñạo các cơ quan, phòng ban chức năng khẩn
trương hoàn thành quy hoạch theo các bước, thẩm ñịnh trình phê duyệt theo quy ñịnh
hiện hành, công khai cho nhân dân biết và thực hiện, khuyến khích các thành phần
kinh tế ñầu tư theo quy hoạch phân khu ñã ñược phê duyệt, tăng cường quản lý xây
dựng và tuyên truyền vận ñộng nhân dân tự giác chấp hành các quy ñịnh về quản lý
xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh ñô thị.

