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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 90/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 15 tháng 1 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố bãi bỏ quy hoạch hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm cụ thể  

theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 

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 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai 
thi hành Luật quy hoạch; 

Thực hiện Thông báo số 284/TB-VPCP ngày 09/8/2019 của Văn phòng Chính 
phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2145/KHĐT-
THQH ngày 27/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố bãi bỏ 03 dự án quy hoạch hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm cụ thể 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy 
hoạch, cụ thể như sau: 

1. Quy hoạch hoạt động kinh doanh Karaoke và vũ trường giai đoạn 2016-
2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 
1573/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

2. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 phê duyệt tại 
Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy hoạch các khu, điểm du lịch trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa 
bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đơn Dương phê duyệt tại Quyết định 
số 781/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các vấn đề có liên quan sau 
khi công bố bãi bỏ các dự án quy hoạch nêu trên theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định 
thi hành./- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Đoàn Văn Việt 
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