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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 

Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về việc 
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 04 tháng 
3 năm 2022 về việc thông qua Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam 
thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND 
ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; ý 
kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 
Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn theo Tờ trình số 22/TTr-
UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
thành phố biểu quyết thông qua.



Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập các thủ tục liên quan để triển khai 

thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định, chỉ đạo thực hiện một số lưu ý theo 
Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời tiếp 
thu ý kiến thẩm định của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, hoàn chỉnh đầy đủ 
hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám 
sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11 
tháng 3 năm 2022./.
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