
HQIDONG NHAN DAN CONG HOA XA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BAC SN Doe lap - Tir do - Hanh phc 

S& 62/NQ-HDND Bdc Son, ngày 21 tháng 12 nàm 2021 

NGHT QUYET 
V vic thông qua D an thj trn Bc Son cong nhn do th 1oi V 

huyn Bäc So'n, tinh Ling So'n 

HOT DONG NHAN DAN HUYN BAC SN 
KHOA XX, K( HQP TH1X TU 

Can ct Lut Td chi'c chInh quyn dia  phu'ong ngày 19/6/2015; Lut s6 
47/2019/QHJ4, ngày 22/11/2019 cia Quôc h5i ye vic sfea do21, ho' sung mç5t so 
diéu cia Luçt tO chic chInh phi và Lut t chic chInh quyn dja phitong; 

Can cv'cLut Ban hành van ban quyphgmpháp 1u4t  sO' 80/2015/QHJ3 ngày 

22 tha'ng 6 nám 2015; 

Can cz Luçt Xáy dyng so 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 6 nàm 2014; 

Can cv Lut Quy hoçwh dO thj sO' 30/2009/QHJ2 ngày 17 tháng 6 nàm 

2009; 

Can cz LuIt sfta dO'i, bO' sung m5t sO' diê'u cia 37 Lut có lien quan dê'n quy 
hoqch so 35/2018/QHJ4 ngày 20 tháng 11 nàm 2018; 

Can cii' Nghj quyêt sO' 1210/2016/UBTVQHJ3 ngày 25 tháng 5 näm 2016 

cia ban Tlnr&ng vi QuOc hi Vê phân logi dO thi, 

Can cz' Quylt djnh sO' 241/QD-TTg ngày 24 tháng 02 närn 2021 ca Thi 
titóng C'hInh phi. phê duyt ké hogch phán loçzi dO thj toàn quOc giai doan 2021 

- 2030; 

Sau khi xern xét Ta trInh sO' 148/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 närn 2021 
cia dy ban nhán dan huyn BO'c Scm ye vic thông qua Dé an thj trán Bäc San, 
cong nhn dO thj logi V, Báo cáo thârn tra sO 42/B C-HDND, ngày 16 tháng 12 
nám 2021 ca Ban Kinh tl - Xd hi Hi dOng nhán dan huyn; kiên tháo lun 
cia dgi biê'u Hç3idóng nhán dan tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua D an thj trn Bc So'n cong nhn do th 1od V. 

Diêu 2. Giao Uy ban nhân dan huyn hon thin ho sci, thu tVc trmnh cap có 
thm quyn, xern xét quyêt djnh phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Thu&ng tic Hi dng nhân dan huyn, các Ban Hi dng nhãn 
dan và các dai biêu Hi dông nhãn dan huyn giárn sat viçc thrc hin Ngh 

quyêt theo 1ut dinh. 
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Nghj quyt nay d &rçlc Hi dng nhãri dan huyn B.c So'n Khóa XX, k5' 

h9p 1.n thu tu thông qua ngày 21 tháng 12 nàrn 2021 .1. 

.No'i nh?i,i: 
- TT HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
-TTHuyny; 
- TI HDND huyn; 
- CT, PCT UBND buyn; 
- UBMTTQ, VKSND, TAND huyn; 
- Dai biéu HDND huyn; 
- Các co quan, ban, nganh doàn the huyn; 
- Trang Thông tin din tcr huyn; 
- TT HDND, UBND các xA, thj trân; 
- C, PCVP HDND và UBND huyn; 
- Lu'u: VT. 

Hoàng Van Hông 
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