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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh 

trở thành đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3 

(Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;   

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị xã 

Hồng Lĩnh; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 23-KL/TU ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách của 

tỉnh giai đoạn 2017-2020, phương hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 - 

2025; Kết luận số 27-KL/TU ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Hà Tĩnh về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Thông 

báo số 143-TB/TU ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày  12 tháng 8 năm 2021 của UBND thị 

xã về việc đề nghị thông qua Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng 

Lĩnh trở thành đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra 
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của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận, biểu 

quyết qua phiếu của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều  1. Thông qua Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh 

trở thành đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân thị xã hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt Đề án; tổ chức thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân thị xã, các 

tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết và Đề án. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khoá VII, Kỳ 

họp thứ 3 (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 17 

tháng 8 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- Trưởng, Phó Trưởng đoàn chỉ đạo của Tỉnh ủy tại HL; 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các Ban XD Đảng, UBKT, VP Thị ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CTXH; 

- Các đại biểu HĐND thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành cấp thị; 

- Đảng ủy, HĐND,UBND, MTTQ phường, xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

        

 Đặng Thanh Hải                 
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