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Số: 30/2008/NQ-HĐND         Sơn Trà, ngày 07 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

quận Sơn Trà đến năm 2020
________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008  của 
UBND quận Sơn Trà về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà 
đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; ý kiến của các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến 
năm 2020  tại Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND quận.

UBND quận tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các Ban của 
HĐND quận để hoàn chỉnh báo cáo và thống nhất với Thường trực HĐND quận trước 
khi  trình UBND thành phố phê chuẩn.

Điều 2. Sau khi được UBND thành phố phê chuẩn, UBND quận xây dựng kế 
hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể của quận đảm bảo đạt được các 
mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra của đề án và báo cáo HĐND về tình hình triển khai 
thực hiện Nghị quyết này tại các kỳ họp cuối  năm của HĐND quận.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND 
các phường tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban MTTQVN quận, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng 
và tham gia thực hiện báo cáo quy hoạch này.
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Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng 
nhân dân quận thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 
12 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2008./.

                                              CHỦ TỊCH

Mai Mộng Tưởng


