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Ba Rja- Vüng Tàu, ngày4,tháng nám 2020

QUYT DINH
Phê duyt Quy djnh quãn 1 kern theo d an Diêu chinh quy hoch chung
thành ph6 Vüng Tàu dn näm 2035
UY BAN NHAN DAN TINH BA RA VUNG TAU
-

Can cz' Luat Ti chi'c ChInh quyn djaphiroiig ngày 19/6/2015,
Can cz' Lut tha ddi, bd sung môt s diu cza Lztht T chc GhInh phz và Luát
To chic ChInh quyên djaphwcrng ngày 22/11/2019;
Can cá' Luat Quy hogch Do th/ dã duv'c hcip nh& tqi van ban s 11/VBHN- VPQH
ngày 04/7/2019 cüa Van phOng Quoc h5i;
án c& Nghi cl/nh v 4p, thcm cl/nh, phê duyet và quán l3 quy hoach dO thj d
dircic hc,p nhát tçii van ban so 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 cza B5 Xáy dzrng;
ãn thNgh/ cl/nh s6 38/2010/ND-GP ngày 07/4/2010 cza ChInhphz v quán ij
không gian lciên trtc, cánh quan dO th/;
Can c& QZY chudn k9 thuát Quc gia v quy hoçzch xOy dirng QCVN
01:2019/BXD ban hành kern theo Thông tu' so 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 cüa
Bô Xdy dimg,
Càn c'r Quylt cl/nh s 586/QD-TTg ngày 17/5/2019 cla Thñ tiróng ChInhphñ v
vic phê duyt Diêu chinh quy hoach chung thành phô Vüng Tàu den nàm 2035;
Theo d nghj cza UBND thành pM Vüng Tàu tqi van ban sc4 3677/UBND-QLDT
ngày 15/6/2020 ye viêc dê ngh/ trInh phê duy t Quy cl/nh quán lj theo dO an Diêu
chinh quy hoqch c/lung thành phô Vüng Tàu den nám 2035; Báo cáo thám cl/nh sO
93/BC-SXD ngày 03/7/2020 cza Só'Xáy drng,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt và ban hành kern theo Quyt ctjnh nay Quy djnh quãn l kern
theo do an Dieu chinh quy hoch chung thành phô Vüng Tàu den närn 2035.
Diu 2. Quytdjnh nay có hiu lirc k tr ngày k; là mOt phn không th tách
thi cüa Quyet dinh sO 5 86/QD-TTg ngày 17/5/2019 cUa Thu tuâng ChInh phü ye vic
phê duyt Diêu chinh quy hoach chung thành phO Vüng Tàu den nàm 2035.
Diu 3. Cháñh Van phông UBND tinh; Giám d6c các si: Xây drng, Tài nguyen
vàMôi truóng, Kê hoch và Dâu tix, Giao thông vn tâi, Tài chInh, Nong nghip và Phát
triên nOng thôn, Du ljch; Chü tjch UBND thànhphO Vüng Tàu; ThU trixông các cci quan,
don vj lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./.
Noinhân:
-NhuDiu3;
Van phông Chmnh phü (b/c);
-

-

-

-

Bô Xây dimg (b/c);
TT'r Tinh üy (b/c);
TI'r HDND tinh (Wc);
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