ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh, bổ sung Điều 14, Chương II, Quy định quản lý đồ án quy hoạch
chi tiết khu Dân cư và Tái định cư phường III (giai đoạn 1), thành phố
Vị Thanh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05
tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỊ THANH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 ngày 4 tháng 2010 của
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ
Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011
của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc Quy định quản lý đồ án quy
hoạch chi tiết khu Dân cư và Tái định cư phường III (giai đoạn 1), thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang;
Xét Tờ trình số 120/TTr-QLĐT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của phòng
Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh về việc Điều chỉnh bổ sung Điều 14, Chương
II, Quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư và Tái định cư phường
III (giai đoạn 1), thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 14, Chương II, Quy định quản lý đồ án
quy hoạch chi tiết khu Dân cư và Tái định cư phường III (giai đoạn 1), thành
phố Vị Thanh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05
tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh như sau:
Cốt xây dựng ± 0.000 (tính từ mặt sàn tầng 1 hoàn thiện)
- Cao độ hoàn thiện mặt sàn tầng 1 tương đương với cốt +1.90m, so với
cao độ Quốc gia (quy định cho nhà ở liên kế).
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- Riêng cao độ hoàn thiện mặt sàn tầng 1 các Block nhà từ A-1 đến A28
và Block nhà từ D1 đến D26 tương đương +2.30m, so với cao độ Quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và
thay thế Điều 14, Chương II, Quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiết khu Dân
cư và Tái định cư phường III (giai đoạn 1), thành phố Vị Thanh ban hành kèm
theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,
Trưởng phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường III và các đơn
vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Xây dựng;
- Phòng Tư pháp thành phố;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.
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