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S&43/NQ-HDND Kim SoWn, ngàyLftháng ¼Uncm 2022 

NGHJ QUYET 

V vic thông qua Nhim viii Biêu chinh quy hoich chung 
do thi  Phát Diem den nãm 2035 

HOI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K 202 1-2026, K HOP THU TAM 

Can cz' Luat Td chic chmnh quyn a7a phzeo'ng ngày 19/6/20/5; Luát sta 
dii, bd sung m5t s diê'u cia Lut T chic ChInh phz và Lug7 To chic chInh 
quyn djaphu'o'ng ngày 22/11/2019; 

C'än thLuçtXáy dy'ng ngây 18/6/2014; Lut sua dôi, bO sung mç5t sO dku 

cza LuçtXáy dyng ngày 1 7/6/2020, 

Can th Luat Quy hooch ngày 24/11/2017; Lut tha do21, bo sung m3t sO' 
diê'u cza 37 Luct có lien quan deA'n quy hogch ngày 20/11/2018, 

C'àn ct Lut Quy hogch DO thj ngày 17/6/2009, V6n ban hop nhdt s 
01/VBHN- VPQH ngày 20/7/2015,• 

Cán ci Nghj djnh sO' 44/2015/ND-CT ngày 06/5/2015 cüa Chinh phu quy 
djnh chi tilt mt so' ni dung v quy hoçich xáy c4cng; 

Can cii Nghj dfnh sO' 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 cith Chinh phi v 
lap, tham dnh, phê duyt và quán lj quy hoach dO thi, Nghf dfnh sO' 72/2019/ND-
CF ngày 30/8/2019 cia ChInh phi tha dO'i, bo2  sung mt sO' diu cüa Nghj dfnh sO' 
3 7/2010/ND-CF và Nghj dfnh sO' 44/2015/ND-CP; 

Can cii Thông tvc 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/20 16 cith Bó Xdy dyng Quy 
dinh ye' hc sd cia nhiém vy và d an quy hoçch xáy dyng vuing, quy hocich dO thf; 

Xét Ta trInh sO' 151/TTr-UBND ngày 25/5/2022 cza Uy ban nhán dan huyn 
Kim Scm ye' viçc de' nghj thông qua Nhim vy Die'u chinh quy hogch chung do 1/if 
Phát Diem dIn näm 2035; Báo cáo thdm tra cta Ban Kinh tO' - xd hç51 HDND 
huyên và j kiln tháo lun cith các dcii bie2u H5i dO'ng nhán dan huyn tçii k) hQp. 

QUYET NGHL: 

Biu 1. Thông qua Nhiêm vçi Diu chinh quy hotch chung do th Phát 
Diem ctn näm 2035 (Co Nhim vy quy hogch kèin theo). 
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Diu 2. Ti chu'c thuc hiên 
1. Giao cho UIBND huyn hoàn thành các h so, thu tiic trInh cp có thãrn 

quyn phé duyt theo quy djnh vâ t chüc thrc hin sau khi d an duçc phé duyt. 
2. Thrmg trirc HDND huyn, các Ban ciia HDNID huyn và các dti biêu 

HDND huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 
Diu 3. Hiêui ltrc thi hành 

Nghj quyt nay duçic FIDND huyên khóa XX, nhim k5' 2021-2026, KS' h9p 
thu Tam thông qua ngây 28 tháng 5 näm 2022 và có hiu hrc thi hãnh k tr ngãy 
duçic thông qua.!. 

Noi nhân: 
- Thuông tri.rc HDND tinh; 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- Các Sö: Ti.r pháp, Xây dirng; 
- Thuà'ng trijc Huyn üy; 
- Thu?rng trirc HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Uy ban MTTQVN huyn; 
- Các dai  biéu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban ngành, doãn the ciia huyn; inh Vit Dung 
- TT Dâng us', HDND, UBND các xa, th trâii; 
-Liru: VT.. 
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