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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/2015/NQ-HðND

La Gi, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã La Gi,
tỉnh Bình Thuận ñến năm 2035
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13
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 năm 2004;
Căn cứ Luật Quy hoạch ðô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;
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 Quy ñịnh hồ sơ của từng loại ñồ án quy hoạch ñô thị;
Thực hiện Quyết ñịnh số 1222/Qð-BXD ngày 03 tháng 6 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn La Gi là ñô thị loại IV;
Thực hiện Quyết ñịnh số 1878/Qð-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Bình Thuận giai
ñoạn 2012 - 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030;
Thực hiện Công văn số 3477/UBND-ðTQH ngày 05 tháng 10 năm 2015 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấp thuận chủ trương lập ñiều chỉnh quy hoạch
chung, ñề án nâng loại và chương trình phát triển ñô thị thị xã La Gi;
Sau khi xem xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân thị xã về việc ñề nghị thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch
chung thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận ñến năm 2035; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
- Xã hội Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã,
QUYẾT NGHỊ:

