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quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất; chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang
bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
c) Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết ñô thị:
Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết phải thể hiện ñầy ñủ nội dung
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 35 Luật Quy hoạch ñô thị và sơ ñồ kèm theo. ðề cương
quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư
10/2010/TT-BXD.
d) ðánh giá tác ñộng môi trường.
ñ) Dự thảo Quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy hoạch:
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiểm c, Khoản 1, ðiều 34, Nghị ñịnh số
37/2010/Nð-CP của Chính phủ.
7. Tổ chức thực hiện:
- Trình tự và tiến ñộ lập quy hoạch: theo quy ñịnh hiện hành.
- Chủ ñầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phê duyệt ñồ án quy hoạch: Ủy ban nhân dân thành phố.
ðiều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập ñồ án quy hoạch theo nội dung
Nhiệm vụ quy hoạch ñã phê duyệt tại ðiều 1 của Quyết ñịnh này, trình cấp thẩm quyền
xem xét, phê duyệt theo trình tự quy ñịnh của pháp luật về quy hoạch ñô thị.
Quá trình thực hiện, Chủ ñầu tư và ñơn vị tư vấn lập quy hoạch phải phối hợp
chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và ñơn vị có liên quan ñể thực hiện ñồ án quy hoạch
ñồng bộ, ñảm bảo kỹ thuật, mỹ quan và khả thi.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám ñốc Sở Xây dựng
(chủ ñầu tư), Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài nguyên và
Môi trường, Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thủ trưởng
các ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này
kể từ ngày ký./.
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