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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Na Dương, 

huyện Lộc Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ TÁM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 

20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lộc Bình về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn 

Na Dương, huyện Lộc Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Na Dương, huyện 

Lộc Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (có Đề án đề nghị công nhận thị trấn Na 

Dương, huyện Lộc Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V kèm theo Nghị quyết). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao: 

- Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, kỳ 

họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện;  

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND thị trấn Na Dương; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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