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BÁO CÁO 

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 

Công trình: Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm chính trị 

thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn. 

 

Xét Tờ trình số 14/TTr-TTCT ngày 02/6/2021 của Trung tâm chính trị kèm 

theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm 

Chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500; 

 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;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt về quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 

đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  

Căn cứ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, 

phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 

ban hành kèm Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Ba Đồn, 

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2.000; 

Căn cứ Báo cáo số 1187/BC-SXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc 

Thẩm định Quy hoạch điều chỉnh cục bộ lô đất TH5 và đoạn đường giao thông 

phía Nam lô đất thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Ba Đồn, 

thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000; 
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Căn cứ quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND thị xã Ba 

Đồn về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm Chính trị 

thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500, 

Sau khi nghiên cứu, thẩm định, phòng Quản lý đô thị báo cáo kết quả như 

sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm Chính trị thị xã 

Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.  

2. Địa điểm, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: Khu vực lập Quy hoạch 

có vị trí Khu phố 5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, có ranh giới cụ thể như sau:  

- Phía Đông tiếp giáp đường Phan Chu Trinh;  

- Phía Tây giáp tiếp giáp khu dân cư;  

- Phía Nam tiếp giáp khu dân cư;  

- Phía Bắc tiếp giáp khu dân cư. 

3. Quy mô lập quy hoạch: Tổng diện tích lập Quy hoạch chi tiết 

khoảng 0,24ha. 

4. Tính chất của khu vực lập quy hoạch: Lập Quy hoạch chi tiết để tạo 

cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng mở rộng khuôn viên Trung tâm chính trị 

thị xã, phù hợp với nội dung quy hoạch phân khu phường Ba Đồn, đồng bộ về 

hạ tầng kỹ thuật với khu vực lập quy hoạch. Đồng thời làm cơ sở pháp lý cho 

việc quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

5. Quy hoạch sử dụng đất: Khu vực lập Quy hoạch chi tiết mở rộng 

khuôn viên Trung tâm chính trị thị xã có tổng diện tích lập quy hoạch là 

2.368,54m2.  

Bảng tổng hợp sử dụng đất khu vực lập quy hoạch: 

TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật độ 

XD tối đa 

(%) 

Tầng cao 

XD tối 

đa (tầng) 

A Đất xây dựng công trình 889,60 37,56   

1 Đất xây dựng nhà Hiệu bộ 315,00  100 05 

2 Đất xây dựng nhà Bảo vệ 10,80  100 01 

3 Đất xây dựng Gara xe 60,00  100 - 

4 Đất xây dựng nhà Đa năng 154,0  100 05 

5 Đất xây dựng nhà Hội trường 334,8  100 03 

6 Đất xây dựng Bể tự hoại 15,00  100 - 

B Đất cây xanh, cảnh quan 533,38 22,52   

1 Đất cây xanh, thảm cỏ, bồn 464,05    
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hoa 

2 Đất tiểu cảnh non bộ 69,33    

C Đất sân bãi, giao thông nội bộ 945,56 39,92   

1 Đất đường nội bộ 873,56    

2 Đất sân bóng chuyền 72,00    

Tổng 2.368,54 100,00 40% 05 

6. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm 

vi khu vực lập quy hoạch chi tiết được quy hoạch đảm bảo đấu nối với các công 

trình hạ tầng bên ngoài tuân thủ, phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân 

khu phường Ba Đồn. Khu vực lập quy hoạch chi tiết phải được đầu tư hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn trước khi đấu 

nối vào hệ thống thoát nước bên ngoài. 

7. Kết luận và kiến nghị của cơ quan thẩm định: Phòng Quản lý đô thị 

trình Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn phê duyệt Quy hoạch chi tiết để chủ đầu tư 

có cơ sở hoàn thiện các thủ tục tiếp theo./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm Chính trị thị xã; 

- Lưu VT.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Trung Lâm 
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