HO! BONG NHAN DAN
TINH flAK NONG

CONG FIOA XA UQI CHU NGHIA V1T NAM
Bc Ip — Tu' do — Unh phüc

S: 46 /2019/NQ-HDND

Dak NOng, ngày-f-f tháng 12 nám 2019

NGH QUYET
V vic bãi ho Ngh quyt s 21/2010/NQ-1-IDND ngày 15/10/2010
cOa Hi dông nhãn dan tinh flak Nông thông qua Quy hoch phãt triên
din lyc ti'nh flak Nông giai don 2011 —2015, cO xét den näm 2020

HQ! BONG NHAN DAN TINH flAK NONG
KHOA 11!, KY HOP TIIU9
Can cz'Ludt tá cht'i'c chinh quyn d/aphtco'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can ci' Lut ban hành van ban quy phgm phOp lut ngày 22 tháng 6
nàm 2015;
án ct' Luçt quy hoçch ngày 24 tháng 11 nãm 2017;
Can ci Nghj djnh so' 34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 5 nárn 2016 cüa
ChInh phz quy djnh chi tiét int sO' diéu và bin ph01 liii hành Luçt ban han/i
van ban quy phgm pháp /ut;
Xét Ta trinh sO' 5346/TTr-UBND ngây 06 thOng /1 nãm 2019 cua Uy ban
nhOn dOn tinh ye vic bai bO Nghf quyê't sO' 21/2010/NQ-iJDND ngOy /5 thOng
10 nám 2010 cza Hçii dOng nhdn dOn tinh thOng qua Quy hogch phOt trién diçn
1yc tinh Dák NOng g/ai doan 2011 - 2015, cO xét den närn 2020, BOo cáo thOrn
tra cia Ban Kinh té - NgOn sOch H5i dng nhOn dOn tin/i; j kién thOu lun cta
dcii biéu H5i dOng nhOn dOn tgi Icj) hQp.
QUYET NGH!:
Biu 1. Bäi bô toàn b Nghj quyt s 21/2010/NQ-HDN[) ngây 15
tháng 10 nãm 2010 cüa Hi dng nhãn dan tinh Däk Nông thông qua Quy
hoch phát triên din 1irc tinh DAk Nông giai don nãrn 2011 - 2015, có xét
dn nãm 2020.
Biéu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh chi dio to chüc triên khai thirc hin
Nghj quyêt.
Giao Thuirng trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa I-1i dông nhân dan,
các To di biêu vã di biêu Hi dng nhãn dan tinh giárn sat vic to chcrc thrc
hin Nghj quyêt.
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Nghj quyt nay dã dLrçYc Hi dông nhân dan tinh Dk Nông khóa III, K'
hQp thr 9 thông qua ngãy 11 tháng 12 narn 2019 vã có hiu hrc k tir ngày &4.
tháng 12 näm 2019./.
!'Ioi u/iou:
- UBTV Qc hi; ChInh phC;
- Ban Cong tác dai biéu
- B Cong Thtrang;
- Cc Kiém tra vAn bàn QPPL - B Tir pháp;
- Tliu'&ng trirc: Tinh üy, HDND tinh;
- U BN 1) [nih, U BM11QVN 1mb;
- Doàn DBQH tinh;
- Các Ban dàng Tinh üy: 1'rung chInh tn tinh:
- Cãc Ran HDND tinli:
- Các dal hiêu HDN[) [mb:
- VP: ]inh iiy. I-IDN[) [mb, UBND 1mb;
- Các so', ban, ngành, doàn the cap tinh;
- HOND VA UBND cAc huyn, thi xA:
- BAo DAk Nông, DAI PITH 1mb;
- Cong báo tinh; Công'Ti'DT tinli;
- Trung [Am Luu trü [mb;
- Ltru: VT, TH, HC-TC-QT, I-ISKH.

