
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BA ĐỒN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-UBND Ba Đồn, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm 

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

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN 

 

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 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch 

đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về việc Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 

20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 

Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư; 

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

tỉnh Quảng Bình về việc sửa 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; 



Xét Tờ trình số 92/TTr-TTCT ngày 06/4/2021 của Trung tâm Chính trị thị 

xã Ba Đồn kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 

chi tiết mở rộng Trung tâm Chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500; 

Theo đề nghị của Trường phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 22/BC-

QLĐT ngày 12/4/2021 của phòng Quản lý đô thị,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm 

Chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 với những nội dung chính 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 đất đai: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi 

tiết khoảng 0,24ha. 

4. Tính chất 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 Ba Đồn. Đồng thời làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo 

quy hoạch. 

5. Các khu chức năng dự kiến bố trí trong quy hoạch: Khu vực quy 

hoạch được bố trí các khu chức năng sử dụng đất gồm:  

- Đất xây dựng công trình;  

- Đất sân bãi, giao thông nội bộ; 

- Đất cây xanh; 

- Đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

6. Nhiệm vụ và nguyên tắc lập quy hoạch: 

6.1. Nhiệm vụ đối với công tác lập quy hoạch: 

- Xác định phạm vi ranh giới nghiên cứu, diện tích, tính chất và quy mô 

từng khu vực chức năng sử dụng đất; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng giao thông, cấp 

nước, cấp điện, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường khu vực lập quy hoạch. 
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Đề xuất những giải pháp quy hoạch hợp lý, phù hợp giá các điều kiện tự nhiên 

và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm đảm bảo tính khả 

thi và khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng; 

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định chức năng sử dụng đất, 

danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng trên các khu đất, các chỉ tiêu về 

diện tích, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công 

trình, các quy định quản lý xây dựng và kiến trúc cảnh quan của khu vực; 

- Quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan trên cơ sở gắn kết hài hòa 

với cảnh quan tự nhiên hiện có; 

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu đất; 

- Đề xuất các quy định quản lý quy hoạch và xây dựng cho khu vực lập 

quy hoạch; 

6.2. Nguyên tắc lập quy hoạch: 

- Tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn có liên quan, tuân thủ định hướng 

quy hoạch chung thị xã và quy hoạch phân khu phường Ba Đồn được duyệt; 

- Quy hoạch phải khớp nối, đồng bộ với các dự án và các khu vực hiện 

hữu trong phạm vi có liên quan về không gian kiến trúc cảnh quan cũng như hạ 

tầng kỹ thuật; 

- Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; sử dụng quỹ đất 

có hiệu quả. 

7. Thành phần hồ sơ quy hoạch 

7.1. Hồ sơ quy hoạch: (08 bộ in màu, riêng Bản đồ quy hoạch tổng mặt 

bằng sử dụng đất 10 bản), mỗi bộ gồm: 

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản đồ hiện trạng KTCQ và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500; 

- Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500; 

- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500; 

- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (GT, CN, TN, CĐ,...) tỷ lệ 

1/500; 

- Thuyết minh, tờ trình xin phê duyệt; 

- Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ dưới dạng file cad. 

7.2. Hồ sơ khảo sát (03 bộ): 

- Bản đồ khảo sát địa hình, tỷ lệ 1/500; 

- Nhiệm vụ và phương án khảo sát địa hình; 

- Các tài liệu điều tra và tài liệu pháp lý có liên quan. 

8. Kinh phí, nguồn vốn thực hiện quy hoạch: 

8.1. Dự toán kinh phí: 

- Chi phí khảo sát 4.025.000 Đồng; 

- Chi phí lập quy hoạch 22.678.846 Đồng; 

+ Chi phí lập đồ án quy hoạch 7.900.966 Đồng; 
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+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch 1.675.739 Đồng; 

+ Thuế VAT 957.671 Đồng; 

+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch 971.819 Đồng; 

+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 335.148 Đồng; 

+ Chi phí QL nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch 837.502 Đồng; 

+ Chi phí công bố quy hoạch 5.000.000 Đồng; 

+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng 5.000.000 Đồng; 

- Tổng chi phí 

Làm tròn 

26.703.845 Đồng; 

26.703.000 Đồng. 

(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm linh ba ngàn đồng chẵn) 

8.2. Nguồn vốn: Ngân sách Chủ đầu tư. 

9. Tổ chức thực hiện:  

9.1. Tiến độ thực hiện: Lập quy hoạch chi tiết, trình UBND thị xã Ba Đồn 

phê duyệt trong vòng 06 tháng kể từ khi Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà 

thầu tư vấn lập quy hoạch. 

9.2. Phân công trách nhiệm: 

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn; 

- Cơ quan thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn; 

- Chủ đầu tư: Trung tâm chính trị thị xã Ba Đồn; 

- Cơ quan lập quy hoạch: Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân do 

Chủ đầu tư lựa chọn. 

Điều 2. Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực khảo sát, lập đồ án 

điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND Thị xã; Trưởng các phòng: 

Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế; Chủ 

tịch UBND phường Ba Đồn; Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã và các tổ 

chức cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo UBND Thị xã; 
- Lưu: VT, QLĐT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đoàn Minh Thọ 
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