
 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 34 + 35/Ngày 16 - 7 - 2020 

 

 

102 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1205/QĐ-UBND                           Lâm Đồng, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Quyết định số 441/QĐ-UBND  

ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/ 2010;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Xét Văn bản số 1753/BC-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Đà Lạt 

và Văn bản số 780/SXD-QHKT ngày 28/4/2020 của Sở Xây dựng về việc quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu dân cư, chỉnh trang đô thị khu vực đồi Rôbin, phường 3, thành 

phố Đà Lạt. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư chỉnh trang đô thị khu vực 

đồi Rôbin - thành phố Đà Lạt. 

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND thành phố Đà Lạt quản lý trật tự xây dựng 

đô thị tại khu vực nêu trên và thực hiện các bước công việc tiếp theo theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các 

sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; 

Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Công ty cổ phần Đầu tư và 

Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng, Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Đoàn Văn Việt 
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