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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2999/Qð-UBND Rạch Giá, ngày 24 tháng 12 năm 2008 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu ñô thị ðầm Chích  

xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
 quy mô 229,81ha, tỷ lệ 1/2000 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy 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 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 
phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 44/2005/Qð-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy ñịnh lập, thẩm ñịnh, phê duyệt 
quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên ñịa bàn tỉnh Kiên 
Giang; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2138/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 
xây dựng khu ñô thị ðầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương; 

Xét ñề nghị của Sở Xây dựng Kiên Giang tại Tờ trình số 1501/TTr-SXD ngày 
19 tháng 12 năm 2008 về việc phê duyệt ðồ án quy hoạch chung xây dựng khu ñô thị 
ðầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, quy mô 
229,81ha, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương làm chủ ñầu tư phối 
hợp với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang lập quy hoạch, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án quy hoạch chung xây dựng khu ñô thị ðầm Chích, xã 
Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, quy mô 229,81ha, tỷ lệ 1/2000 
với nội dung sau: 

1. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng rộng 229,81ha thuộc xã Tân Khánh 


