ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG MỸ
Số: 4454 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Mỹ, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch
chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy
hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng
4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định
số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về
quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ
Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy
hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của
UBND huyện Long Mỹ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới
thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ;
Xét Tờ tình số 374/TTr-KT&HT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của phòng Kinh tế và
Hạ tầng huyện Long Mỹ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xây dựng theo
đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ
tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị trấn
Vĩnh Viễn, chủ đầu tư thực hiện dự án, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.
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