ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 284/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy bỏ lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên cơ quan,
bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ
sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch ngày 20 tháng
11 năm 2018;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ về việc Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của
Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐCP ngày 07 tháng 4 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và
mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 20212025;
Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân
dân huyện Yên Châu về việc bãi bỏ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND; Nghị quyết số
52/NQ-HĐND; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 và Nghị quyết số
26/NQHĐND; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân
dân huyện;
Theo đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 21/TTr-KTHT
ngày 04 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên cơ quan,

2
bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu được UBND huyện Yên Châu phê duyệt
chủ trương tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 01/10/2020.
Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức công bố, công khai nội
dung quyết định hủy bỏ lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên cơ
quan, bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng:
Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt; Đơn vị
tư vấn và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Thường trực huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Như điều 3;
- Trung tâm truyền thông huyện;
- Lưu: VT, KTHT, B 15b.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

