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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN 6 

 

Số: 04/2008/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008 

NGHỊ QUYẾT 
Về quy hoạch lộ giới ñường dưới 12m (quy hoạch hẻm) 

trên ñịa bàn quận 6 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Xét Tờ trình số 3434/TTr-UBND-QLðT ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân quận 6 về nội dung ðồ án quy hoạch lộ giới ñường dưới 12m (quy 

hoạch hẻm) trên ñịa bàn 14 phường quận 6; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã 

hội và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3434/TTr-UBND-QLðT ngày 01 tháng 

12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về nội dung ðồ án quy hoạch lộ giới 

ñường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên ñịa bàn 14 phường quận 6. 

ðiều 2. Trong quá trình triển khai thực hiện phải bảo ñảm nguyên tắc chung 

ñược quy ñịnh theo Quyết ñịnh số 88/2007/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh lộ giới và quản lý ñường hẻm 

trong các khu dân cư hiện hữu thuộc ñịa bàn thành phố. 

ðiều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận phê duyệt và tổ chức công bố ðồ án quy 

hoạch lộ giới ñường hẻm trên ñịa bàn quận 6, ñể quản lý phát triển quận theo quy 

hoạch. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 13 

thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Thọ 

 

 


