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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀ ÔN 

 

Số:  4111   /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Ôn, ngày 27     tháng 7 năm 2018
 

    QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo 

xây dựng Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật xây dựng, ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 

07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BXD, ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD, ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về việc phê  duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 19/4/2005 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Trà Ôn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn; 

Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND huyện Trà Ôn về việc phê 

duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;  

Theo Công văn số 875/SXD-QHKT ngày 25/06/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh 

Long về việc ý kiến góp ý nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã 

Nhơn Bình, huyện Trà Ôn; 

Xét Tờ trình số 475/TTr-PKT&HT ngày 25/7/2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

về việc xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã 

Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Nhơn 

Bình, huyện Trà Ôn, với các nội dung như sau: 

 1/- Tên đồ án, vị trí và quy mô lập quy hoạch:  

 1.1/- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tâm xã Nhơn Bình, 

huyện Trà Ôn. 
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 1.2/- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Trà Ôn. 

 1.3/- Vị trí, quy mô lập quy hoạch: Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: 

tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 1.701,8 ha. Trong đó: 

 - Diện tích đất quy hoạch chi tiết trung tâm xã đã được phê duyệt năm 2005 khoảng 

25,02 ha.  

 - Diện tích đất Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tâm xã khoảng 22,4ha (bao 

gồm một phần diện tích đất của ấp Sa Rày và một phần diện tích đất của ấp Tường Ngãi). 

Trong đó ranh giới quy hoạch là 24,4ha (tính cả ranh sông rạch). 

 - Khu vực quy hoạch trung tâm xã có tiếp giáp như sau: 

  + Phía Đông: giáp phần đất còn lại của ấp Tường Ngãi.  

  + Phía Tây: giáp phần đất còn lại của ấp Sa Rày.   

  + Phía Nam: giáp phần đất còn lại của ấp Sa Rày, ấp Tường Ngãi.  

  + Phía Bắc: giáp Sông Sa Rày, ấp Nhơn Ngãi. 

 2/- Mục tiêu, tính chất khu vực lập quy hoạch: 

 - Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Nhơn Bình đã được UBND huyện phê duyệt trên 

13 năm ( phê duyệt năm 2005), với quy mô 25,02 ha. Qua thời gian tổ chức thực hiện quy 

hoạch đến nay đã không còn phù hợp với định hướng phát triển. Do đó cần phải rà soát, 

đánh giá điều chỉnh nhằm định hướng xây dựng các công trình thiết yếu, phát triển khu 

dân cư tập trung, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 - Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế,...có vai trò thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.  

 3/- Dự báo về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các chỉ tiêu về 

hạ tầng kỹ thuật áp dụng: 

 3.1/- Quy mô dân số; nhu cầu sử dụng đất: 

 3.1.1/- Dự báo dân số: 

 - Quy mô dân số toàn xã (theo niên giám thống kê năm 2017): 8.214 người; mật độ 

dân số là 481 người/km
2
. 

 - Số liệu dân số ấp năm 2017: ấp Sa Rày: 1169 người/285 hộ, ấp Tường Ngãi: 

823người/188 hộ. Trong đó hiện trạng dân số sống tại trung tâm xã và dọc theo Đường 

huyện 74: 885 người. 

 - Dự báo quy mô dân số: tăng tự nhiên 1%, tăng cơ học 2%. 

 - Bảng dự báo dân số trung tâm xã Nhơn Bình đến năm 2025 - 2030: 
 

Năm dự báo 
Năm 2017 

(hiện trạng) Năm 2025 Năm 2030 

Dân số (người) 885 1.121 1.229 

 3.1.2/- Dự báo quy mô đất đai: 

 - Chỉ tiêu đất xây dựng trung tâm xã bình quân: 200m
2
/người (tham khảo số liệu 

quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Long từ 150m
2
 - 250m

2
/người). 
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 - Dự báo đất xây dựng trung tâm xã đến năm 2025 khoảng 22,40 ha. 

 3.2/- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội: 

 Căn cứ vào những quy định chung của quy hoạch xây dựng nông thôn, tình hình 

hiện trạng và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành xác định các chỉ tiêu chủ yếu: 

 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng QCXD-VN 01-2008, các TCVN về quy hoạch 

xây dựng. 

 3.2.1/- Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Chỉ tiêu đất xây dựng điểm dân cư nông thôn 

Stt Loại đất 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

(m
2
/người) 

1 Đất ở (các lô đất ở gia đình) 40 - 50 

2 Đất xây dựng công trình dịch vụ 10 - 12 
 

3 
Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật 10 - 12 

4 Cây xanh công cộng 6 - 9 

 

5 
Đất nông, lâm ngư nghiệp, đất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ 

sản xuất 

Tùy thuộc vào quy hoạch 

phát triển của từng địa 

phương 

 

 3.2.2/- Hạ tầng xã hội trung tâm xã:  

 - Trụ sở UBND xã: 

  + Diện tích làm việc: 10-15m
2
/người. 

  + Diện tích đất xây dựng: không nhỏ hơn 1 000 m
2
. 

  + Diện tích cây xanh: không nhỏ hơn 30%. 

  + Trụ sở xã được xây dựng tối đa là 3 tầng. 

 - Nhà trẻ, trường mầm non: Diện tích khu đất xây dựng trường mầm non gồm: diện 

tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Tiêu chuẩn diện tích đất 

xây dựng không nhỏ hơn 12 m
2
/trẻ. 

 - Trường tiểu học: Diện tích khu đất xây dựng không nhỏ hơn 10 m
2
/học sinh. Mật 

độ xây dựng: 

  + Diện tích xây dựng công trình: không lớn hơn 40%. 

  + Diện tích cây xanh: không nhỏ hơn 40%. 

  + Diện tích sân chơi, bãi tập: không lớn hơn 20%. 

 - Trường trung học cơ sở: Diện tích khu đất xây dựng không nhỏ hơn 10m
2
/học 

sinh. Trường trung học cơ sở không nên thiết kế, xây dựng lớn hơn 4 tầng. 

 - Trạm Y tế xã: Diện tích khu đất xây dựng Trạm Y tế tối thiểu là 500 m
2
 nếu không 

có vườn thuốc và tối thiểu là 1.000 m
2
 nếu có vườn trồng cây thuốc, đảm bảo xây dựng 

khối nhà chính và các công trình phụ trợ.  
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 - Mật độ xây dựng: 

  + Diện tích xây dựng công trình: không lớn hơn 40%. 

  + Diện tích cây xanh (diện tích cây bóng mát, vườn hoa, vườn thuốc nam): không 

nhỏ hơn 45 %. 

  + Diện tích khác: Không nhỏ hơn 15%. 

 - Cơ sở vật chất văn hóa - thể thao: Chỉ tiêu đất thể thao từ 2m
2
/người đến 

3m
2
/người. Diện tích đất quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (không tính diện 

tích sân vận động) tối thiểu 2.500m
2
. 

 - Chợ: Đối với Trung tâm xã Nhơn Bình trước mắt không xây dựng chợ mà chỉ bố 

trí sân chợ để giải quyết nơi mua bán hàng tự tiêu tự sản đảm bảo phục vụ các nhu cầu 

thiết yếu hàng ngày. Trong quy hoạch nên định hướng lâu dài cần bố trí đất dự kiến mở 

rộng để xây dựng chợ khi có điều kiện. 

 - Điểm phục vụ bưu chính viễn thông: Diện tích đất cấp cho một điểm phục vụ bưu 

chính viễn thông: không nhỏ hơn 150 m
2
. 

 - Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng: 6 - 9m
2
/người. 

 3.3/- Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:  

 3.3.1/- Giao thông: 

 - Tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô cấp IV được quy định trong TCVN 4054:2005, 

như sau: 

  + Lưu lượng xe thiết kế: lớn hơn 500 xqđtc/ngđ. 

  + Tốc độ thiết kế: 60 km/h đối với vùng đồng bằng; 40 km/h đối với vùng miền 

núi. 

  + Số làn xe tối thiểu dành cho xe cơ giới: 2 làn xe. 

  + Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới: không nhỏ hơn 3,5 m/làn xe. 

  + Chiều rộng lề và lề gia cố: không nhỏ hơn 1,50 m; tối thiểu phải không nhỏ hơn 

0,5 m. 

  + Chiều rộng nền đường: 9,00 m. 

  + Tĩnh không: 4,5 m. 

 - Tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp A được quy định như sau: 

  + Tốc độ thiết kế: 15 km/h đối với vùng đồng bằng; 10 km/h đối với vùng miền 

núi. 

  + Số làn xe tối thiểu dành cho xe cơ giới: 1 làn xe. 

  + Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới: không nhỏ hơn 3,5 m/làn xe. 

  + Chiều rộng lề và lề gia cố: không nhỏ hơn 1,00 m; tối thiểu phải không nhỏ hơn 

0,5 m; 

  + Chiều rộng nền đường: 5,00 m (đối với xã có điều kiện khó khăn 4,0 m). 

  + Tĩnh không: 3,5 m. 

 3.3.2/- Cấp nước:  
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 Đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt như sau: 

 - Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống cấp thoát nước: không nhỏ hơn 

100 lít/người/ngày. 

 - Có đường ống dẫn đến và vòi nước gia đình: không nhỏ hơn 60 lít/người/ngày. 

 - Sử dụng vòi nước công cộng: không nhỏ hơn 40 lít/người/ngày. 

 3.3.3/- Cấp điện: Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn: 

 - Nhu cầu điện năng 1600 kWh/hộ/năm. 

 - Nhu cầu công suất 1000 W/hộ. 

 3.3.4/- Thoát nước thải:  

 Tỷ lệ thu gom nước thải và lựa chọn hệ thống thoát nước các điểm dân cư cần phù 

hợp với khu vực nông thôn ở các vùng, miền khác nhau, tối thiểu phải thu gom được 80% 

lượng nước cấp để xử lý. 

 4/- Các yêu cầu nghiên cứu đồ án: 

 4.1/- Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch: 

 - Phân tích, đánh giá hiện trạng các điều kiện tự nhiên như: khí hậu, địa hình, thủy 

văn, các đặc điểm sông rạch,… 

 - Phân tích hiện trạng về kinh tế xã hội. 

 - Phân tích hiện trạng về dân số, lao động, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật và môi trường cảnh quan trong khu vực. 

 - Phân tích, đánh giá quá trình thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã được 

phê duyệt, qua đó xác định được những tồn tại hạn chế từ đó nêu ra đề xuất các giải pháp 

cải tạo, chỉnh trang, điều chỉnh mở rộng và xây dựng mới cho phù hợp hơn. 

 - Phân tích, đánh giá tổng hợp các tiềm năng và nguồn lực phát triển trung tâm xã, 

các khó khăn tồn tại,... 

 4.2/- Tổ chức không gian, tầng cao, giải pháp kiến trúc công trình công cộng, dịch 

vụ, nhà ở (nếu có), cây xanh, các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo 

tồn: 

 - Trung tâm xã nằm trên đường trục xã ( đường Huyện 74), đảm bảo sự liên hệ 

thuận tiện đến các điểm dân cư trong xã và với bên ngoài, bố trí các công trình quan 

trọng phục vụ nhu cầu giao dịch hành chính, mua bán, nghỉ ngơi, giải trí,… 

 - Việc tổ chức hệ thống các công trình công cộng phải đảm bảo yêu cầu về đi lại, 

sinh hoạt công cộng và bảo vệ môi trường sống. Khi xây dựng các công trình công cộng 

cần tính đến nhu cầu tiếp cận và sử dụng của người khuyết tật theo các quy định có liên 

quan. 

 - Dự báo đất đai xây dựng cho các công trình công cộng trong trung tâm xã phải 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt và phát triển trong tương lai. 

 - Xác định, đề xuất tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho khu trung tâm xã, 

các tuyến, các trục không gian chính, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn 

trong trung tâm. 
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 - Trụ sở các cơ quan xã: Hiện tại Trụ sở làm việc của UBND xã đã xuống cấp, 

không đủ diện tích làm việc, vị trí lại gần dốc cầu do đó khi xây dựng mới cần bố trí xây 

dựng ở vị trí mới, thuận tiện giao thông và các hoạt động đối nội, đối ngoại; Trụ sở phải 

đảm bảo đủ tiêu chuẩn diện tích làm việc theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm 

việc của cơ quan nhà nước tại xã. 

 - Trường học: phải quy hoạch xây dựng trường mầm non, trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Có đủ các khối chức năng được xây 

dựng kiên cố. 

 - Trạm Y tế xã: Hiện tại Trạm Y tế xã đã được xây dựng đạt chuẩn cần giữ lại vị trí 

hiện trạng, cần mở rộng để làm vườn trồng cây thuốc. 

 - Nhà văn hóa: Công trình này có thể xây dựng riêng biệt hoặc gần Trụ sở làm việc 

của UBND xã để khai thác hiệu quả, kết hợp với cây xanh, mặt nước tạo thành bộ mặt 

kiến trúc cho xã và tiết kiệm diện tích đất. 

 - Chợ: Với đặc điểm trung tâm xã hiện tại cũng như những năm tiếp theo khó hình 

thành chợ vì các điểm chợ lân cận đã có. Tuy nhiên cũng cần tổ chức một sân chợ để giải 

quyết chổ mua bán hàng tự tiêu tự sản đảm bảo phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, 

thông qua các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong xã. Cần bố trí đất 

dự kiến mở rộng để xây dựng chợ khi có điều kiện. 

 - Điểm phục vụ bưu chính viễn thông: quy hoạch xây dựng điểm phục vụ bưu chính 

viễn thông đảm bảo đạt mức độ phục vụ bình quân theo quy định. 

 - Yêu cầu quy hoạch cây xanh, mặt nước: Cây xanh, vườn hoa nên được trồng tại 

khu trung tâm xã và quanh các công trình công cộng, công trình văn hóa, lịch sử. 

 - Nhà ở khu vực trung tâm xã: 

  + Khu vực cải tạo: quy định về chiều cao tối đa, diện tích ô đất. 

  + Khu vực xây dựng mới: quy định tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công 

trình, chỉ giới xây dựng,… 

 4.3/-  Giải pháp quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường trong 

khu vực lập quy hoạch: 

 4.3.1/- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 

 - Quy hoạch san nền: 

  + Quy hoạch san đắp nền phải tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất 

san lấp, đào đắp. Cần xác định cốt cao độ khống chế quy hoạch của công trình, sân bãi, 

đường giao thông, hệ thống thoát nước. Quy hoạch san đắp nền phải đảm bảo thoát nước 

mưa, giao thông đi lại thuận tiện, an toàn. 

  + San nền giật cấp các khu vực có độ dốc từ 10% đến 20%, kè các mái dốc tạo mặt 

bằng đủ để xây dựng công trình. 

  + Chỉ tiến hành san đắp nền khi đã xác định vị trí quy hoạch xây dựng công trình 

và có quy hoạch thoát nước mưa. 

  + Cao độ thiết kế được xác định tùy thuộc loại công trình: trạm y tế xã, nhà trẻ: cao 

độ nền phải nằm trên mực nước lũ cao nhất có thể xảy ra, tối thiểu là 0,3 m. Đối với các 

trại chăn nuôi, sân phơi, trạm xay xát, trụ sở xã: cao độ phải nằm trên mực nước ngập 

trung bình lớn nhất hàng năm. 
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 - Quy hoạch thoát nước mưa: Cần lựa chọn hệ thống thoát nước chung, thoát nước 

nửa chung, nửa riêng phù hợp với hệ thống tiêu thủy lợi. Đối với sông, kênh, rạch chảy 

qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở. Dùng hệ thống mương, máng hở 

để thu và dẫn nước mưa đến các hồ ao hoặc kênh tưới. Cần tận dụng hệ thống ao hồ để 

làm nơi điều hòa tiêu thoát nước, tránh úng ngập cục bộ trong khu dân cư. 

 4.3.2/- Quy hoạch giao thông: 

 - Khi quy hoạch đường giao thông phải đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, giao lưu 

kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm cho các phương tiện cơ giới và xe thô sơ qua lại. 

 - Mạng lưới đường giao thông nông thôn phải phù hợp với địa hình để đảm bảo 

khối lượng đào đắp ít nhất, không phải xây dựng nhiều công trình trên đường (cầu, 

cống,…); kết hợp với mạng lưới tưới tiêu của thủy lợi. 

 - Đường từ huyện đến xã phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô cấp IV. 

 - Đường trục xã, từ xã đến ấp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp A. 

 - Kết cấu mặt đường được áp dụng các hình thức kết cấu mặt đường nhựa, bê tông 

xi măng hoặc đá dăm, hoặc lát gạch, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ,… theo cấp kỹ 

thuật các quy định hiện hành có liên quan. 

 4.3.3/- Quy hoạch cấp nước: 

 Tại các điểm dân cư tập trung phải được cung cấp nước sạch đáp ứng chất lượng 

nước sinh hoạt. Hệ thống cấp nước có thể là cấp nước tập trung hoặc phân tán, sử dụng 

nguồn nước mặt. Chất lượng nguồn nước phải đảm bảo các yêu cầu có liên quan. 

 4.3.4/- Quy hoạch cấp điện: 

 - Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt cần đảm bảo đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định. 

 - Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn phải đảm 

bảo không nhỏ hơn 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã. 

 - Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở 

sản xuất. 

 - Quy hoạch tuyến điện phải gắn liền với quy hoạch cải tạo kiến trúc, cải tạo đường 

giao thông. 

 - Trạm biến áp phải đặt ở trung độ của các điểm dùng điện hoặc ở gần phụ tải điện 

lớn nhất, có vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông không gây 

trở ngại và nguy hiểm cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trạm biến áp nên đặt ở 

nơi cao ráo. 

 - Bố trí các tuyến chiếu sáng theo các trục đường chính trong khu vực trung tâm xã. 

 4.3.5/- Quy hoạch thoát nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn: 

 - Thoát nước thải: Trong các điểm dân cư phải có hệ thống thoát nước từ các hộ gia 

đình dẫn ra hệ thống (chung hoặc riêng) dẫn ra ao, hồ kênh rạch, rãnh (cống thoát nước). 

Bố trí rãnh (cống thoát nước) dọc theo trục đường chính, có độ dốc thoát ra ruộng, ao, hồ, 

mương tiêu thủy lợi. Xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước có tấm đal hoặc mương 

hở để thoát nước chung. Phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nước sản xuất bị 

nhiễm bẩn của các làng nghề, trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung. 



C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\02 Quy hoach chi tiet cai tao TT xa Nhon Binh.doc   8 

 

 - Thu gom và xử lý chất thải rắn: Đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn, hình thức 

thu gom và vận chuyển chất thải rắn; Các giải pháp cách ly và bảo vệ môi trường. 

 5/- Danh mục, số lượng hồ sơ, kinh phí thực hiện đồ án: 

 5.1/- Danh mục, số lượng hồ sơ: 

 Thực hiện theo Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 

 5.2/- Kinh phí thực hiện đồ án (Làm tròn): 328.904.000 đồng (Ba trăm hai mươi 

tám triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).Trong đó: 

 - Chi phí lập quy hoạch: 

  + Chi phí lập đồ án quy hoạch trước thuế: 138.586.053 đồng. 

  + Chi phí lập đồ án quy hoạch sau thuế: 152.444.658 đồng. 

 - Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 

  + Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch trước thuế: 138.586.053 x 14,1% = 19.540.633 

đồng. 

  + Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch sau thuế: 19.540.633đ + 19.540.633 x 10% = 

21.494.697 đồng. 

 - Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 19.540.633đ x 20% = 3.908.127 đồng. 

 - Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: 138.586.053đ x 12,3% = 17.046.085 đồng. 

 - Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch: 138.586.053 x 10,6% = 14.690.122 

đồng. 

 - Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch (tạm tính): 138.586.053 

x 2% = 2.771.721 đồng. 

 - Chi phí công bố quy hoạch (tạm tính): áp dụng định mức đơn giá theo Khoản 6, 

Điều 5, Thông tư số 05/2017/TT-BXD: 138.586.053 x 3%  = 4.157.582 đồng. 

 - Chi phí khảo địa hình, TL : 1/500:  

  + Chi phí khảo sát địa hình trước thuế: 89.570.093 đồng. 

  + Chi phí khảo sát địa hình sau thuế: 98.527.103 đồng. 

  + Chi phí dự phòng: 9.852.710 đồng. 

  + Tổng chi phí khảo sát địa hình: 108.379.813 đồng. 

 - Chi phí giám sát công tác khảo sát địa hình:  

  + Chi phí giám sát công tác khảo sát địa hình trước thuế: Gkstt x 4,072%= 

3.647.294 đồng. 

  + Chi phí giám sát công tác khảo sát địa hình sau thuế: Ggskstt *10% = 4.012.024 

đống. 

 6/- Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án: 

 - Tiến độ thực hiện: Hoàn thành thẩm định, phê duyệt trong năm 2018. 

 - Tổ chức thực hiện:  
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  + Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn. 

  + Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Ôn.  

 7/- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện. 

 Điều 2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp các phòng ban liên 

quan và Chủ tịch UBND xã Nhơn Bình lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê 

duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tâm xã Nhơn Bình đúng nội dung 

và tiến độ thực hiện. 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Chủ tịch UBND xã Nhơn Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 

                 

   Nơi nhận:            CHỦ TỊCH 
- Sở Xây dựng; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

 
 

                                                                                     Trương Kế Truyền 
 
 

           


		2018-07-27T10:09:27+0700
	Việt Nam
	Trương Kế Truyền<tktruyen.hto@vinhlong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




