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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4150/KH-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 11 năm 2007

ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg
ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Nhằm ñảm bảo thi hành nghiêm tinh thần Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg ngày
13 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật
tự xây dựng tại các ñô thị. Ủy ban nhân dân tỉnh ñề ra Kế hoạch triển khai thực hiện
như sau:
A. MỤC ðÍCH YÊU CẦU:
Quán triệt tư tưởng Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ñến
toàn thể các sở, ban ngành, ñoàn thể trên ñịa bàn tỉnh. Trên cơ sở phân công trách
nhiệm từng sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị cho phù hợp chức năng
nhiệm vụ ñể từ ñó các ngành, các cấp nghiêm túc kiểm tra, kiểm ñiểm những mặt làm
ñược, những mặt còn tồn tại yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại các
ñô thị của ñịa phương và ñề ra giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hơn nữa công tác
quản lý, lập lại trật tự kỷ cương xây dựng tại các ñô thị và nâng cao chất lượng kiến
trúc ñô thị phù hợp với xu thế phát triển theo ñúng tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ.
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Ủy ban nhân dân thị xã và các huyện:
a) Rà soát các ñồ án quy hoạch xây dựng ñô thị (kể cả quy hoạch xây dựng
ñiểm dân cư nông thôn các xã) trên ñịa bàn, ñối với trường hợp các ñồ án quy hoạch
ñã phê duyệt trước ñây không còn phù hợp phải lập kế hoạch ñiều chỉnh, bổ sung
hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Công việc rà
soát phải thực hiện xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2007 và báo cáo kết quả về Sở
Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) ðối với các ñồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân
dân các huyện, thị, phải có kế hoạch chi tiết cho công tác lập quy hoạch (trên cơ sở
tuân thủ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Tỉnh ủy, Quyết
ñịnh số 12/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh),
ưu tiên cân ñối nguồn vốn thực hiện ñảm bảo theo kế hoạch ñề ra; chỉ ñạo việc tổ

