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BÁO CÁO
Xin ý kiến liên quan đến nội dung điều chỉnh đất dịch vụ - công cộng 

tại hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư 
Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn theo 
chỉ đạo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh

Thực hiện quyết nghị của HĐND tỉnh tại điểm e khoản 2 Điều 2 Nghị 
quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp trong 
công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh: “Không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất 
công cộng, công viên, cây xanh, mặt nước, mốc chỉ giới xây dựng, vệt cây 
xanh của các dự án (kể cả trên các trục đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ, đường 
ven biển) đã phê duyệt sang mục đích thương mại, dịch vụ, đất ở”. 

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư, xây 
dựng khu tái định cư, bố trí tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng cầu 
Nghĩa Tự (giai đoạn 1) tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn theo chủ 
trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2628/UBND-KTN ngày 14/5/2020; 
theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành tại Tờ trình số 
84/2021/TTr-VNĐT ngày 28/4/2021 về việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu 
dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), Sở Xây dựng tại Báo cáo số 155a/BC-SXD 
ngày 10/6/2021 (kèm theo ý kiến của UBND thị xã Điện Bàn tại Công văn số 
846/UBND ngày 13/5/2021); UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến 
về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư Thống 
Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; với các nội dung 
như sau:

1. Loại hình điều chỉnh: điều chỉnh cục bộ.
2. Lý do điều chỉnh: nhằm phục vụ công tác bố trí tái định cư cho dự án 

cầu Nghĩa Tự. 
3. Nội dung điều chỉnh: 
Điều chỉnh đất dịch vụ - công cộng, ký hiệu A2, A3 (diện tích 3.341 m2) 

thành đất ở tái định cư (22 lô, tương ứng diện tích khoảng 3.227 m2) và hạ 
tầng (mương thoát nước sau nhà, diện tích khoảng 114 m2) theo chủ trương 
của UBND tỉnh tại điểm b khoản 1 Công văn số 2628/UBND-KTN ngày 
14/5/2020 về việc liên quan đến đầu tư, xây dựng khu tái định cư, bố trí tái 
định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự (giai đoạn 1) tại 
phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Cụ thể, cơ cấu sử dụng đất thay đổi, 
theo bảng:
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Quy hoạch đã 
duyệt năm 2017

Phương án điều 
chỉnh quy hoạch

Tăng(+)/
giảm(-)Stt Chức năng sử 

dụng đất
Ký 

hiệu Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

1 Đất dịch vụ -  
công cộng A 11.078 9,26 7.737 6,47 -3.341

2 Đất ở 55.141 46,08 58.368 48,78
Ở chỉnh trang CT 36.545 36.545
Ở liền kề B 18.596 18.596
Ở tái định cư 0 3.227 +3.227

3 Đất cây xanh CX 9.134 7,64 9.134 7,63
CX công viên 1.425 1.425
CX cảnh quan 5.939 5.939
CX cách ly 1.770 1.770

4 Đất HTKT 44.300 37,02 44.414 37,12 +114
Tổng 119.653 100,00 119.653 100,00

Tỷ lệ các loại đất thay đổi, theo hướng tăng đất ở và đất hạ tầng kỹ thuật, 
giảm đất dịch vụ - công cộng (công cộng, thương mại dịch vụ). 

Về sự phù hợp với quy chuẩn quy hoạch xây dựng:
- Năm 2009, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 

998/QĐ-UBND ngày 31/3/2009, tổng diện tích đất công cộng khoảng 21.138 
m2;

- Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 
(giai đoạn 2) tại Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, diện tích đất 
công cộng, thương mại dịch vụ khoảng 11.078 m2; theo đó, tổng diện tích đất 
công cộng, thương mại dịch vụ cho toàn dự án khoảng 14.164 m2 (giai đoạn 1 
diện tích khoảng 3.086 m2, giai đoạn 2 diện tích 11.078 m2).

- Hiện tại, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đề xuất có tổng diện tích đất dịch 
vụ - công cộng toàn dự án khoảng 10.823 m2 (giai đoạn 1 diện tích khoảng 
3.086 m2, giai đoạn 2 diện tích 7.737 m2); tổng quy mô dân số của khu dân cư 
khoảng 1.844 người.

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 
01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông t ư  số 01/2021/TT-BXD ngày 
19/5/2021 của Bộ Xây dựng (có hiệu lực từ tháng 7/2021), tổng diện tích đất 
dịch vụ - công cộng yêu cầu khoảng 10.500 m2 (trong đó, khoảng 8.700 m2 là 
các hạng mục công trình như trường mầm non, chợ, y tế, trung tâm văn hóa 
thể thao và 1.800 m2 là sân chơi, sân luyện tập).

Như vậy, tổng diện tích đất dịch vụ - công cộng của đồ án sau khi điều 
chỉnh còn khoảng 10.823 m2, đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2021/BXD.
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4. Lý do xin ý kiến:
Căn cứ chỉ đạo của HĐND tỉnh tại điểm e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 

21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018; nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm 
giảm diện tích đất dịch vụ - công cộng (khoảng 3.341 m2) để bố trí tái định cư 
cho dự án cầu Nghĩa Tự; kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến để 
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

(Gửi kèm các tài liệu liên quan)
Nơi nhận:
- HĐND tỉnh khóa X;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- C ty CP Tập đoàn VN Đà Thành;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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