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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
THANH PHO oA NANG
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
S& .L 11)6 /QD-UBND

Dà Náng, ngày rn tháng nám 2022
QUYET DINE

V vic bäi ho các Quyt (tjnh cüa Chü tjch IJBN]) thành ph v
So' do ranh giO'i sir diing dat khu vljc ngã ha IIu
1DY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ci Luat Td chic chInh quyn a'japhu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can ci Lut sita dó'i, bd sung mç$t so' dié'u cza Lut chc ChInh phi và Lutt
tO chc chInh quyên djaphuvng ngây 22 tháng 11 nám 2019,
to

Theo d nghj cña Sà Xáy dyng tgi COng van sO' 4829/SXD-QHKT&PTDT
ngày 08/7/2022;
Can ci kiln cza thành viên UBND thànhphO' theo COng van
DTDT ngày 29/7/2 022.

so'

2747/VP-

QUYET DINTI:
'I

F.

IS

•

,

.

Dieu 1. Bai bo cac Quyet dnh cua Chu tch UBND thanh pho ye So do
ranh giOi si.'r dicing dat khu vçrc ngâ ba
gôm:
A

A

A

Hue,

- Quy& djnh sé, 5286/QD-UBND ngày 23/6/2011 cüa Chü tjch UBND
thành phô vic phê duyt So do ranh giâi sir diing dat dir an Khu vrc nut giao
thông ngã ba Hue.
ye

- Quyt djnh s 41581QD-UBND ngày 14/6/2013 cüa Chü tjch UBND
thành phô ye vic diêu chinh m& rng So do ranh giói sü dung dat dr an Khu virc
nut giao thông ngä ba Hue.
Diu 2.
- Giao UBND các qun: Cm L, Lien Chiu, Thanh Khe phi hçp vOi các
dcm vj có lien quan to chi'rc cong bô cong khai ni dung Quyêt djnh nay theo dung
quy djnh.
- Giao S& Xây drng, UBND các qu.n: C.m L, Lien Chiu, Thanh Khê
can cir chiErc näng và nhim vii ducic giao, quân 1 quy hoach ti khu virc theo
dung các do an quy hoach dugc cap có thâm quyên phê duyt theo quy dnh.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông UBND thành ph& Giám dc các S&: Xây dung,

2
Tãi nguyen và Môi truèng; Chü tjch UBND các qun: Cam L, Lien Chiêu, Thanh
Khê; Chü tjch UBND các phuing: Hôa An, Hôa Minh, Thanh Khê Tây, An Khê;
Giám dôc Van phông Däng k dat dai thành pho; Giám dôc Trung tam Phát triên
qu dat thành phô; Thu tnró'ng các don vj và cá nhân có lien quan can dr Quyêt
dinh thi hànhJ
No'in/zn:
- Nhix Diu 4;
- CT, cáo PCT UBND TP;
- CVP và các PCVP TJBND thành ph;
- Ltru: VT, DTDT.
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