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THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số:

/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

DỰ THẢO LẦN 1

NGHỊ QUYẾT
Thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm
dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV - KỲ HỌP CUỐI NĂM 2018
(Từ ngày / /2018 đến ngày / /2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội
đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của Uỷ ban
nhân dân thành phố Hà Nội về đề nghị thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ
xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội
đồng nhân dân Thành phố, báo cáo giải trình, tiếp thu của UBND Thành phố;
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và
trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 do UBND Thành phố trình theo Tờ trình số
/TTr-UBND
ngày / /2018.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung một số
nội dung của quy hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, ý

kiến thẩm tra của Ban Đô thị và của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận các nội dung bổ sung thay
đổi so với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch giao thông vận
tải Thủ đô đã được phê duyệt.
Sau khi hoàn thiện, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đồ án quy
hoạch theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực
hiện Nghị quyết.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tham gia
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XV,
kỳ họp cuối năm 2018 thông qua ngày / /2018 và có hiệu lực kể từ ngày
ký./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP; Đại biểu HĐND TP;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT.
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