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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 
Về việc công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch  - kiến trúc Thành phố, các nghành và quận huyện(có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ - UB ngày 20/11/2002Của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I";
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Quốc Triệu - Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban điều hành và các đơn vị tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (Thông báo số 207/TB-VP ngày 05/11/2003 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội);
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tài tờ trình số 511/TTr - BQLDACNTT ngày 11/12/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:  công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch  - kiến trúc Thành phố, các nghành và quận huyện(có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
.
Điều II: Giao tr ách nhi ệm cho c ác đ ơn v ị:
1. Sở Kế hoạch v à Đầu t ư: Chịu trách nhi ệm là đầu mối t ổ 
chức việc thu thập, tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh t ế - x ã h ội Th ành ph ố, các ngành v à quận huyện cung cấp cho Ban quản l ý dự án công nghệ thông tin Th ành ph ố (Ban QLDA CNTT Th ành phố) những nội dung đư ợc phép công khai.
2. Sở Quy ho ạch v à Kiê n tr úc: Chịu trách nhiệm là đầu mối tổ 
chức việc thu thập, tổng hợp quy hoạch- kiến tr úc Thành phố Hà Nội (bao gồm quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các quận huyện, khu đô thị mới, giao thông, các cụm công nghiệp, các khu đặc trưng, phát triển nhà ở.... ) cung cấp cho Ban QLDA CNTT Th ành phố (những nội dung được ph ép  cô ng bô  công khai)
3. Ban QLDA CNTT Th ành phố: Tổng hợp v à công bố trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch  - kiến trúc Thành phố, các nghành và quận huyện do các 
đơn vị đầu mối cung cấp

4. C ác S ở , ban ng ành, qu ận huy ện v à c ác đơn vị trực thuộc Th ành phố  có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đầu mối để cung cấp 
đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.
Điều III: kinh phí thực hiện các công việc t ên, đư ợc phép lấy t ừ nguồn kinh phí dự phòng của dự án Cổng giao tiếp điện tử H à N ội.
Đi ều IV: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ban ngành, quận huyện, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Ban QLDA CNTT thành phố và các đơn v ị trực thuộc Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh n ày.
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