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CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 24-11-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 821/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị Mộ ðức, huyện Mộ ðức
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016-2020, ñịnh hướng ñến 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về phân loại ñô thị;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 03/5/2013 của Chính phủ về quản
lý ñầu tư phát triển ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1659/Qð-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển ñô thị Quốc gia giai ñoạn 2012-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2052/Qð-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
ñến năm 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của
Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý ñầu tư phát
triển ñô thị;
Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng hướng dẫn lập, thẩm ñịnh và phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 190/Qð-UBND ngày 14/08/2013 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020,
ñịnh hướng ñến năm 2030;
Căn cứ Quyết ñịnh số 23/Qð-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn
2016-2020, ñịnh hướng ñến năm 2025;
Căn cứ Quyết ñịnh số 158/Qð-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc phê duyệt ñồ án Quy hoạch chung thị trấn Mộ ðức, huyện Mộ ðức, tỉnh
Quảng Ngãi;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3446/TTr-SXD ngày
31/10/2017, Báo cáo thẩm ñịnh số 3445/TBHðTð-SXD ngày 31/10/2017 của Hội
ñồng thẩm ñịnh về Kết quả thẩm ñịnh ñối với Chương trình phát triển ñô thị thị trấn
Mộ ðức, huyện Mộ ðức giai ñoạn 2016-2020, ñịnh hướng ñến năm 2025,

