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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Thông qua ðề án phân loại ñô thị Sông Dinh,
huyện Quỳ Hợp là ñô thị loại V
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2009/Nð-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân
loại ñô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy
ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 42/2009/Nð-CP;
Căn cứ Quyết ñịnh số 147/2005/Qð-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An;
Xét ñề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4038/TTrUBND ngày 17 tháng 6 năm 2013;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến
của ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua ðề án phân loại ñô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là ñô
thị loại V với các nội dung chính như sau:
1. Vị trí, ranh giới và quy mô ñô thị:
a) Vị trí, ranh giới:
ðô thị Sông Dinh, nằm trên trục ñường Quốc lộ 48, ở phía ðông của huyện
Quỳ Hợp, trên ñịa bàn của 3 xã: Minh Hợp, Nghĩa Xuân và Tam Hợp, huyện Quỳ
Hợp. Tiếp giáp các phía như sau:
- Phía Bắc giáp ñịa giới phần còn lại của xã Tam Hợp và sông Dinh;
- Phía Nam giáp ñịa giới phần còn lại của xã Minh Hợp;
- Phía ðông giáp sông Dinh và ñịa giới huyện Nghĩa ðàn;
- Phía Tây giáp ñịa giới phần còn lại của xã Tam Hợp.
b) Quy mô ñô thị:
- Quy mô diện tích ñất tự nhiên: 473,30 ha;
- Dân số: 7.422 người (tính ñến 6/2011).

