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QUẬN THỐT NỐT

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

Số: 13/2009/NQ-HðND

Thốt Nốt, ngày 22 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử dụng ñất năm 2010 của quận Thốt Nốt

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT
KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 03/11/2004 của Chính phủ về việc
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 quy ñịnh bổ sung về quy hoạch
sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường qui ñịnh chi tiết việc lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất;
Theo Tờ trình số 333/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân
quận Thốt Nốt về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử ñất năm 2010 của quận Thốt Nốt;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân quận Thốt Nốt nhất trí Tờ trình số 333/TTr-UBND ngày 18
tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua kế hoạch quy họch sử ñất năm 2010 của quận Thốt Nốt, với các nội dung như sau:

