Số 29 - 15/10/2010
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 1857/Qð-UBND

CÔNG BÁO

57

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh cư tập trung
La Tưng, xã A ðớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2010-2012
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày 15
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số
12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý ñầu tư xây
dựng công trình;
Căn cứ Quyết ñịnh số 33/2007/Qð-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ, về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ñịnh canh ñịnh cư cho ñồng
bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1342/Qð-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ñịnh canh, ñịnh cư cho ñồng bào dân tộc thiểu
số du canh, du cư ñến năm 2012;
Căn cứ Thông tư 03/2007/TT-UBDT ngày 8 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban
Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ñịnh canh ñịnh
cư cho ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2007-2010;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 1324/TTr-SKHðT
ngày 27 tháng 8 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh cư tập trung La Tưng, xã A
ðớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2010-2012 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh cư tập trung La Tưng, xã
A ðớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2010-2012.
2. Mục tiêu dự án:
a) Mục tiêu tổng quát
Tổ chức quy hoạch lại dân cư, quy hoạch lại sản xuất và phát triển cơ sở hạ
tầng trong vùng nhằm khai thác tiềm năng ñất ñai, tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ
sản xuất và dân sinh; ñảm bảo các ñiều kiện thuận lợi ñể giúp các hộ ñồng bào dân tộc

