
















UBND TỈNH CÀ MAU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STP Cà Mau, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành  

  
 

 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3809/SXD-QLNTTBĐS 

ngày 07/11/2022 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan, Sở Tư 

pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả rà soát 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh bao gồm: Nghị quyết số 53/2006/HĐND ngày 13/01/2006 về chấp thuận chủ 

trương quy hoạch, lập dự án đầu tư, chỉnh trang nhà ở và các công trình xây dựng 

ven sông, kênh, rạch thành phố Cà Mau (Nghị quyết số 53/2006/HĐND), Nghị 

quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 26/4/2010 về giá bán và phương thức bán nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 

05/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ (Nghị 

quyết 06/2010/NQ-HĐND). Việc Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành” là cần thiết, phù hợp với nội dung được giao tại 

Công văn số 185/NĐND-TT ngày 27/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Công văn số 6612/UBND-XD ngày 03/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng của Dự thảo 

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau ban hành (dự thảo Nghị quyết) đã thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.  

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Qua xem xét nội dung của dự thảo Nghị quyết, đối chiếu với các chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo 

Nghị quyết đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước.  

4. Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

quyết với hệ thống pháp luật  
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a) Về tính hợp Hiến, hợp pháp: Đối chiếu nội dung của dự thảo Nghị quyết 

với các quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị 

quyết là văn bản quy phạm pháp luật, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp.  

b) Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật: Dự thảo Nghị quyết được xây 

dựng trên cơ sở quy định của hệ thống pháp luật, gồm các căn cứ: Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật.  

Đối chiếu các căn cứ nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết 

đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.  

c) Về tính khả thi của văn bản: Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết, Sở Tư pháp thống nhất với nội dung văn bản. Tuy nhiên, để dự thảo Nghị 

quyết được ban hành chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số nội dung của dự thảo Nghị quyết trước khi 

trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cụ thể như sau:  

- Tên văn bản: Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể điều chỉnh theo hướng “Bãi 

bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành” cho phù hợp 

với Mẫu số 42, Mục II, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Điều 1, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo văn bản 

để thống nhất cách ghi “ngày tháng năm” ban hành văn bản.  

Đồng thời, cần điều chỉnh theo hướng sau “Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành, bao gồm: 

1. Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND… 

2. Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND…” 

- Điều 2: Nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu và bổ 

sung một số quy định “cơ quan tổ chức thực hiện, giám sát…” cụ thể như sau: 

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa …. , Kỳ họp 

thứ …..  thông qua ngày ….  tháng …..  năm 202 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày ….. tháng …..  năm 2022”.  

5. Về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản  

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại nội dung theo quy 

định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.  

6. Ý kiến của Cơ quan thẩm định  

Dự thảo Nghị quyết được cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng, tổ chức lấy ý 

kiến, tiếp thu giải trình, gửi thẩm định theo quy định, đảm bảo thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục và hồ sơ xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên 

cứu, hoàn chỉnh một số nội dung được nêu tại Báo cáo thẩm định này. Trên cơ sở 

đó, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định.  

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp gửi Sở Xây dựng nghiên 

cứu, hoàn chỉnh./. 

  

 
 Nơi nhận:                                                           
- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

                                                                              

 

 

 

 

Võ Thanh Tòng 
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H(H BONG NHAN DAN
------.- --------- - - ---- TiNE: ckMAU

... _._ ...._-_._-
CONGHOA xA HOI CHU NGHIA_ ntT N..c\.M.... . . '.

f)OclaJ.i - Tifdo-:--HanliQ1LI:ic
S6: Ob/20101NQ-HBND

CaMau, ngay cf4·thang 6 ndm 2010
_. _- .------_ .. \

--~~- '1,: ~'D \
: ; .'--- ·>·:---:'~'iii~~---------\ NGHJ QDYET
, ,~ ,''\ V~, gia ban va phuong thtrc ban nha it ,thuge so' htru nha llU'O'C

'. .; / ~1.C\:a ,ch~ nguot ~"n¥ thue theO"Ngh] djn~ 56 61/CP ng~y ~51?/1994
c ,'~ ,./ b, " ~g~!v1i}Y~,t so 4812007 INQ-CP ngay 3(}JS/2Q07.cua Lhwh p11U

_~, . - .---~-. ' ~:,-,~::~~.~r;':,;oi'

HQI DONG NIlANDAN TiNE: CA MAD
KHOA VII, KYHQP THU 17

(Tir ngay 22 d€n ngay 23 thang 6 narn 2010)

Can eli Luar JeS chirc HOi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nan) .~003;

Can eli Luat Ban hanh van ban guy pham phap luat cua HOi d6ng Man
dan, Uy ban nhan dan narn 2004; -

Can eli Nghi dinh s6 61/CP ngay 05/7/1994 cua Chinh phu vi }Tghi dinh
s6 211CP ngay 16/4/1996 cua Chinh phu v~ viec sua d6i, b6 sung Di~u 5, f)i~u
7 Ngh; dinh s6 611CP ngay 05/711994 cua Chinh phil v~ mua. banva kinh doanh;
nha &;

Can cu Nghi quy~t 86 48/2007/NQ-CP ngay 30/8/2007 cua Chinh phu v~
vi~c dibu chinh ffi9t 86 noi dung chinh saeh ban nba a thuge sa hilu nh21nu6'c
eho nguai dang thue th~o Nghi dinh s6 61/CP ngay 05/7/1994 eua Chinll phu va
gia eho thue nha (; thuQC sa hau oba nu6'c chua eai t~o, xay d\ID.gl?i;

Xet To trinh 86 48/TTr-UBND ngay 17/6/2010 eua VBND tinh \;,~gia
ban va phuong thue ban nhil. a thuoc sa hfru nhil. nuac eho nguai dang thue thea
Nghi dinJr s6 61/CP. va Nghi quy~t s6 48/2007/NQ-CP ngay 30/8/2007 cua
Chinh phil; Bao cao Th~m tra s6 04IBC-KTNS ngay21/6/2010 euaBan Kinh tf
- Ngan sach Hoi d6ng nb§n dan tinh;

H9i d6ng nhful dan tinh Ca Mau kh6a VII, Icy htJP thu 17 cIa thao lU~ll1 vath6ng nhfrt, ' .

QUYETNGHI:

ftigu 1. Th6ng nb~t gia ban va phuong thuc ban'11ha & thuQc s6' uh:i
llUQ-C d6i v6i nhil. 0' rieng Ie c6 khii nang, sinh lQ'i cao t';li vi tri ill?t ducrng JD~~1

ph6 d~a b.in thanh ph6 Ca Mau thea Nghi dinh s6 611CP ngay 05/7/ S) va
N- '(Flyet s6 48/2007/NQ-CP ngay 30/8/2007 eua Chin ..Dphu nhu sau:
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" _- __ ._--_._--_._ .._. __ ....._ .... -

1.v6i tU'011'J ban: ----------.- ..-.• l::>, .

IV1Qt--S8 rifl~ocac tuyen duong; Quang PhanNgoc Hi~n,phuorig 6; ctLCC)Tlg
L.§Dai Hanh, phuong 6; duong LeLoi, phirong 2, thanh pho Ca Mau.

2. Ghi ban: -.- __ ._ _-_._ .

a) Gia tri kien trucnha. nSND- tinh quyet dinh cho nrng can nha cu [h~
theo d~ nghi cua HOi d6ng nha dit tinh.

,'- ,>7',;'_

b) Gia dat:

- Duong Phan Ngoc Hien, phirong 6,"gia elit 0':

. - Duong Le Dai Hanh, pfiuang 6, gia ctit 6:

- Duong Le Lei, phuOng 2, gia ctit a:

;':,-_

12.000.000 d6ng/n/

D6i voi thua,ct§.t nam a giao 10 co nhieu m~t tien, thi gia cua thira j~t
cong them 20%.

3. Chinh sach mi~n, giam va phtrong thtrc thanh toan:

a) Chinh sach mien, giam: ap dung theo Nghi dinh s6 61/CP n.~.ay
05/7/1994, Nghi dj.nh's6 211CP ngay 16/4/1996 cua Chinh phli, Quy~t dinh s6
llS/TTg ngay 27102/1996, Quy€t dinh s6 117/20071QB-TTg ngay 25/7/2007 cua
ThLl LUang Chinh phu. Di~n tich d§.t d8 xac dinh chinh sach mien, giam tiEn su
dl,l.l"1gQAtkh6ng vugt qua h?Jl muc d§.ta.

b) Phuong thuc thanh tocin: nguai mua nba dugc l\Ia chQn mQt trong hai
hinh thuc thanh toan sau d~ l?p hqp d6ng mua nhi:

- Tra tien mot l§n: dugc giam 10% s6 ti~n phai tra theo gia hi ghi tren hop

... ;. ',.-0::"":> , ')
.6.CmO.000dcng/m

12.000.000 el6ng/rn2

dong.

- Tra gop: thOi gian tra gop t6i da la 5 riam, l§n d~u phai tra t6i thi~u ;:;.O~~
gia tri hQP d6ng, s6 ti~n con l~i chia deu cho. cae nam ti~p theo. d~ tra. S6 tien phai
tra cha. cac nam ti~p theo bfuIg 86 ti~n phai tra cho tUng dgt ghi tren hgp d6ng c()ng
(+) v61 tien lai tra gop. Tien Hii tra gop eua tUng dQ'tdugc tfnh bfuIg 56 ti~n ph2Li[ra
cua V.1ng dgt nhan ex) v6i lili su~t ti~n gill kh6ng Icy h~ eua Ngan hang N6ng
nghi~p va Phat tri~n nongth6n Vi~t Nam chi nha.nh tinh Ca Mau f?_i thai diEm
Thanh toan nhan ex) v6i thOi gian rig.·Truong hgp, thai gian thanh toan cua ngL1<J'i
mua qua h?Jl so voi thm gian thanh toan ghi tren hop d6ng:, thi phai chiu la:iph?t
tinh theD.1msuitti~n¥ay\{fU~,~~Z}iYa'-iMg~;;,_lt§gg.bff9ng.,;J,_i.g:h,j~p.yi;pbat.tri~nnong
thon Vi~t Nam __qhi .nh~;~:Q~~'fU c6e:iliig,qcy,1l?n,'-tu'Q'p'P;clJ;pg M0'ithcxigian quab~ tratien. ... ..

4. Qua trinh thl,rChi~n n~u c6 phat sinh them d6i tuQTIg c~n phai ban (ngci;oj
66i tLrQ"ngneu t?i khoan 1, Bieu nay), UBND tinh xac dinh gia ban, chinh sjch
mi~n, giam, phuo-ng thuc thanh toan C\l th~ tUng truong h9P trao d6i, thang nh:h
ki211\'oi Tl1uong tn,rc HBND tinh !mac khi th1,TChi~n. '

1. 0v ban nhan ci&l tL-w ea l\1au t6 chuc ui~n khai thuc hien...' . . . .
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:V(~u 3. TbuOng true H9i d9Pg .p.hgq__g_fu1,_~a.c Ban H9i.....dh-1lg..,nJl{i~1dan;'
cac T6' dai 'bi6u'IIQi d6ng'- Dlifui--c{ful va cac dai bieu H9i. d6ng nhan dan tinh
giarn S{iI viec thuc hien Nghi quyet.

...~..--- .--~---.-..._Nghi quyet Day co hieu hrc thi hanh k~ illngay 01/7/2010.

......._--, .._---------._-

Nghi quy/t nay t/[J dtrac H9i d6ng nhdn dan tinh Ca Mau khoa Vll. Icy
h9P r/ul'll thong qua ngay 23 thangonam 20l0.!

:-.'

Nai nhiin:
- UBTY Q'u6c hoi;
- Chinh phil;
- B9 Xi)' dung;
.. BQTill chinh;
.. C\Ie Ki~m tra YBQPPL (B9 TP);
.- IT. Tinhuy .
- 0Y ban nhan. dan tinh;
- BTT. VBMTrQVN tinh;
- Dai bi~uH8ND tinh;
..Cac Sa, ban nganh, dean th~dp tinh; .
- IT. H8ND, VBNDcachuy~n,TPCM;
.. Website tinh Ca Mau;
.. Luu: YP. AS'o



Caên cöù Luaät toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26 thaùng l1 naêm 2003;

Caên cöù Luaät Xaây döïng ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá: 08/2005/NÑ-CP ngaøy 24 thaùng 01 naêm 2005 cuûa Chính 

phuû veà Quy hoaïch xaây döïng; 

Xeùt Tôø trình soá: 72/TTr-UBND ngaøy 26/12/2005 cuûa UBND tænh Caø Mau veà 

vieäc xin chuû tröông quy hoaïch, laäp döï aùn ñaàu tö, chænh trang nhaø ôû vaø caùc coâng trình 

xaây döïng ven soâng, keânh, raïch thaønh phoá Caø Mau vaø Baùo caùo thaåm tra soá 05/BC-

KTNS ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2006 cuûa Ban Kinh teá – Ngaân saùch HÑND tænh Caø 

Mau;

Hoäi ñoàng nhaân daân tænh Caø Mau Khoaù VII, kyø hoïp thöù 6 ñaõ thaûo luaän vaø thoáng 

nhaát,

QUYEÁT NGHÒ:

Ñieàu 1. Thoáng nhaát chuû tröông veà quy hoaïch, laäp döï aùn ñaàu tö, chænh trang 

nhaø ôû vaø caùc coâng trình xaây döïng ven soâng, keânh, raïch thaønh phoá Caø Mau vôùi 

nhöõng noäi dung nhö sau:

1. Thoáng nhaát trieån khai laäp töøng döï aùn quy hoaïch cho 6 tuyeán soâng, 

keânh, raïch:

a) Tuyeán l: Keânh xaùng Phuïng Hieäp (ñoaïn töø Trung taâm thaønh phoá Caø Mau ñeán 

Vaøm Caùi Nhuùc höôùng ra ngoaïi oâ 1.000 meùt).

HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN

TÆNH CAØ MAU

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá: 53/2006/NQ-HÑND

NGHÒ QUYEÁT
Veà chaáp thuaän chuû tröông quy hoaïch, laäp döï aùn ñaàu tö, 

chænh trang nhaø ôû vaø caùc coâng trình xaây döïng ven soâng, keânh, raïch 

thaønh phoá Caø Mau

HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN TÆNH CAØ MAU
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b) Tuyeán 2: Keânh xaùng Caø Mau - Baïc Lieâu (ñoaïn töø Trung taâm thaønh phoá Caø 

Mau ñeán keânh xaùng Coáng Taéc Vaân).

c) Tuyeán 3: Soâng Gaønh Haøo (ñoaïn töø Trung taâm thaønh phoá Caø Mau ñeán keânh 

xaùng Löông Theá Traân).

d) Tuyeán 4: Keânh Raïch Raäp (ñoaïn töø Trung taâm thaønh phoá Caø Mau ñeán keânh 

xaùng Löông Theá Traân).

ñ) Tuyeán 5: Soâng Taéc Thuû (ñoaïn töø Trung taâm thaønh phoá Caø Mau ñeán Beán xeáp 

dôõ haøng hoùa phöôøng 1).

e) Tuyeán 6: Raïch Caùi Nhuùc (ñoaïn töø keânh xaùng Phuïng Hieäp ñeán Taéc Vaân). 

2. Noäi dung döï aùn quy hoaïch phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau ñaây:

- Ñaûm baûo tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quy hoaïch, quaûn lyù, söû duïng 

ñaát ñai, veà quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng vaø caùc quy ñònh veà phaïm vi baûo veä haønh lang 

coâng trình giao thoâng ñöôøng thuûy noäi ñòa. Döï aùn phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch chung, 

ñaûm baûo moái lieân heä vuøng vaø gaén vôùi phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñoâ thò.

- Quy hoaïch, laäp döï aùn ñaàu tö, chænh trang nhaø ôû vaø caùc coâng trình xaây döïng 

tieán haønh thí ñieåm töøng böôùc, theo töøng döï aùn.

- Vieäc boá trí, saép xeáp laïi caùc khu daân cö ven soâng, keânh, raïch moät caùch hôïp lyù, 

haøi hoaø vôùi boá trí caùc coâng trình coâng coäng, caây xanh, maët nöôùc, xöû lyù moâi tröôøng... 

Taïo caùc truïc caûnh quan, hình thaønh caùc khoâng gian chöùc naêng hôïp lyù vaø phuø hôïp 

vôùi tính chaát giao thoâng thuûy - boä töøng tuyeán chuyeân bieät.

- Hình thaønh caùc chính saùch quaûn lyù, söû duïng hôïp lyù theo töøng giai ñoaïn; huy 

ñoäng ñoùng goùp cuûa coäng ñoàng daân cö treân khu vöïc ñeå töøng böôùc chænh trang ñoâ thò 

ñuùng ñònh höôùng ñaûm baûo phaùt trieån beàn vöõng.

3. Quaù trình trieån khai döï aùn phaûi thöïc hieän theo phöông chaâm "Daân bieát, daân 

baøn, daân laøm, daân kieåm tra", döï aùn phaûi laáy yù kieán cuûa coäng ñoàng daân cö treân khu 

vöïc, taïo söï ñoàng thuaän trong trieån khai vaø toå chöùc thöïc hieän.

4. Ñoái vôùi caùc hoä daân ôû nhöõng ñoaïn ven soâng, keânh, raïch khi döï aùn ñöôïc duyeät 

cho pheùp toàn taïi daõy kieán truùc, sau khi laøm nghóa vuï taøi chính ñoái vôùi Nhaø nöôùc vaø 

xaây döïng nhaø ñuùng theo giaáy pheùp seõ ñöôïc caáp giaáy quyeàn sôû höõu nhaø, quyeàn söû 

duïng ñaát ñoâ thò theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

Ñieàu 2. Hoäi ñoàng nhaân daân tænh giao cho UBND tænh chæ ñaïo caùc Sôû, ban, 

ngaønh vaø thaønh phoá Caø Mau trieån khai laäp döï aùn quy hoaïch vaø toå chöùc thöïc hieän 

theo ñuùng caùc quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc.

Ñieàu 3. Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh giao cho Thöôøng tröïc HÑND tænh, caùc Ban 

HÑND, caùc Toå ñaïi bieåu HÑND vaø caùc ñaïi bieåu HÑND tænh giaùm saùt quaù trình toå 

chöùc thöïc hieän Nghò quyeát naøy.



Nghò quyeát naøy ñaõ ñöôïc HÑND tænh Caø Mau Khoaù VII, kyø hoïp thöù 6 thoâng qua 

ngaøy 13 thaùng 01 naêm 2006.

Nôi nhaän: 
- UBTV Quoác hoäi (baùo caùo);

- Chính phuû (baùo caùo); 

- TT Tænh uûy (baùo caùo); 

- Ñaïi bieåu HÑND tænh; 

- UBND tænh; 

- UÛy Ban MTTQ tænh;

- TT HÑND, UBND huyeän,tp;

- Sôû, Ban, ngaønh, ñoaøn theå;

- Löu: VP.HÑND.

CHUÛ TÒCH

(Ñaõ kyù)

Voõ Thanh Bình
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