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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết TL 

1/500 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Nhơn 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 

luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2009; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của 

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

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

trưởng 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 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

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

và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết TL 1/500 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Nhơn. 

Xét nội dung Tờ trình số 395/TTr-BHTPTĐT ngày 23/02/2021 của Ban 

QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị về việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ 

điều chỉnh dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định 

cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Nhơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại nội 

dung Báo cáo thẩm định số 1045/BC-KTHT ngày 14 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết TL 

1/500 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Nhơn kèm theo hồ 

sơ do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh lập, với những nội dung 

chính sau:  

1. Công trình: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Nhơn. 
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2. Địa điểm: Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

3. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển 

đô thị. 

4. Đơn vị tư vấn lập dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh. 

5. Ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

- Ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: 

+ Phía Bắc giáp : Quốc lộ 14B và đất trống; 

+ Phía Đông giáp  : Đường hiện trạng; 

+ Phía Tây giáp : Nút giao Quốc lộ 14B và đường cao tốc; 

+ Phía Nam giáp : Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 

- Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 436.790 m
2
. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 

7. Lý do điều chỉnh dự toán 

Điều chỉnh dự toán theo Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 

năm 2019 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

8. Nội dung điều chỉnh dự toán 

- Điều chỉnh chi phí tư vấn lập đồ án quy hoạch và các chi phí khác có 

liên quan theo hướng dẫn tại Thông tư Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 

tháng 12 năm 2019. 

- Chi phí  tư vấn lập nhiệm vụ và thẩm định nhiệm vụ quy hoạch không 

thay đổi so với Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019, lý 

do: Đã thực hiện. 

9. Dự toán kinh phí điều chỉnh phê duyệt: 1.289.785.349 đồng (Bằng chữ: 

Một tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn, ba trăm bốn 

mươi chín đồng). 

Trong đó:    

- Chi phí tư vấn lập nhiệm vụ   :   82.559.000 đồng 

- Chi phí tư vấn lập quy hoạch   : 979.686.516 đồng 

- Chi phí thẩm định, quản lý và chi phí khác : 227.539.833 đồng 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có 

liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung 

tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thực hiện.   
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hòa Vang, Trưởng 

các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị; Giám đốc 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Anh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;  

- UBND thành phố; 

- Sở Xây dựng; 

- Ban QLDA ĐTXD HT&PTĐT; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT(Vương). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

    

   

 

 

Nguyễn Hà Nam 
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