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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư 

Thống Nhất (giai đoạn 2) tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 84/2021/TTr-VNĐT ngày 28/4/2021 của 
Công ty Cổ phần tập đoàn VN Đà Thành (sau đây gọi tắt là Công ty) ề việc điều 
chỉnh quy hoạch dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2); Công văn số 
846/UBND ngày 13/5/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về ý kiến hồ sơ quy hoạch 
điều chỉnh. 

Qua kiểm tra hồ sơ; đối chiếu với các quy định pháp luật có liên quan; Sở Xây 
dựng tổng hợp một số nội dung và có ý kiến như sau:

1. Chủ trương thực hiện điều chỉnh: 
Thực hiện theo Công văn số 2628/UBND-KTN ngày 14/5/2020 và Thông báo 

số 77/TB-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh; trong đó,
- Thống nhất chủ trương thực hiện điều chỉnh các hồ sơ quy hoạch với mục 

tiêu thực hiện công tác tái định cư dự án Cầu Nghĩa Tự;
- Đối với việc giảm đất Công cộng, giao Sở Xây dựng rà soát các hồ sơ quy 

hoạch liên quan và căn cứ các quy định của pháp luật, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn 
hiện hành; 

- Trường hợp đảm bảo, báo cáo xin ý kiến kiến Thường trực Tỉnh ủy theo 
Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 01/8/2018 và xin ý kiến Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất cho chủ trương do liên quan đến điểm e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 
số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh:
- Điều chỉnh đất dịch vụ - công cộng, ký hiệu A2, A3 thành đất ở tái định cư 

và hạ tầng (mương thoát nước sau nhà);
- Tổng số lô tái định cư là 22 lô (14 lô chính, 8 lô phụ).
Cụ thể, sử dụng đất thay đổi theo bảng,

QH đã duyệt QH điều chỉnh
Stt Chức năng sử 

dụng đất Ký hiệu Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

Tăng(+)/
giảm(-)

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

3.  Kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng
- Theo bảng, cơ cấu sử dụng đất được điều chỉnh theo hướng giảm diện tích 

đất dịch vụ - công cộng tăng diện tích đất ở và đất HTKT (mương thoát nước sau 
nhà).

- Sự phù hợp với Quy chuẩn: Qua kiểm tra, rà soát tổng thể đồ án quy hoạch 
chi tiết Khu dân cư Thống Nhất, xác định:

+ Năm 2009, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 
31/3/2009 có tổng diện tích đất dịch vụ - công cộng khoảng 21.138m2;

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

+ Hiện tại năm 2021, hồ sơ quy hoạch đề xuất có tổng diện tích đất dịch vụ - 
công cộng toàn dự án khoảng 10.823m2 (giai đoạn 1 diện tích khoảng 3.086m2, 
giai đoạn 2 diện tích 7.737m2); tổng quy mô dân số của khu dân cư khoảng 1.844 
người. 

Căn cứ Quy chuẩn 01:2021/BXD (có hiệu lực từ tháng 7/2021), tổng diện tích 
đất dịch vụ - công cộng yêu cầu khoảng 10.500m2 (trong đó, khoảng 8.700m2 gồm 

các hạng mục công trình như trường mầm non; chợ; y tế; trung tâm văn hóa thể 
thao và 1.800m2 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 10.823m2, đảm bảo theo Quy chuẩn 01:2021/BXD.

4. Kiến nghị của Sở Xây dựng:
Theo nội dung kết quả kiểm tra trên, Kết quả điều chỉnh làm tăng diện tích đất 

ở, giảm diện tích đất dịch vụ – công cộng của đồ án; diện tích đất công cộng còn 
lại sau khi điều chỉnh giảm vẫn đảm bảo Quy chuẩn 01:2021/BXD, đáp ứng yêu 
cầu chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2628/UBND-KTN ngày 14/5/2020. 
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Thực tế hiện nay, việc các dự án thực hiện điều chỉnh giảm diện tích đất dịch 
vụ - công cộng tăng diện tích đất ở; mặc dù đảm bảo điều kiện điều chỉnh theo 
Luật (phục vụ tái định triển khai dự án cầu Nghĩa Tự) tuy nhiên nằm trong nhóm 
các vấn đề phản ánh, hạn chế thực hiện đối với công tác điều chỉnh quy hoạch của 
các dự án hiện nay, do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem xét, có chỉ đạo 
thực hiện.

Sở Xây dựng kính báo cáo./. 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thị xã Điện Bàn (t/hiện);
- Cty CP tập đoàn VN Đà Thành (t/hiện);
- Lưu Qh, Vt

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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     ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

          Số:  846  /UBND   Điện Bàn, ngày    13    tháng  5  năm 2021 
 

V/v ý kiến 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 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện Thông báo số 77/TB-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng 

Quang tại buổi kiểm tra thực tế và họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình cầu Nghĩa Tự và Công 

văn số 1204/SXD-PQH ngày 10/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về 

việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Ngọc Dương CoCo, Khu 

đô thị Đại Dương Xanh, Khu đô thị CoCo Riverside, Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ, 

Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), Khu dân cư đô thị Hà Quảng, Khu dân cư 

Thôn 1 thuộc thị xã Điện Bàn; 

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 thỏa thuận 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 và đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 

113/BC-QLĐT ngày 11/5/2021. 

Về vấn đề này, UBND thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản thống nhất một số nội dung 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, cụ thể như sau: 

a) Điều chỉnh tính chất sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở 

tái định cư, cụ thể như sau: 

- Khu A2: Có diện tích 1.613m2 Đất thương mại dịch vụ chuyển sang đất 

phân lô bố trí TĐC; trong đó có 57m2 đất xây dựng mương thoát nước thải. 

- Khu A3: có diện tích 1.671m2 Đất thương mại dịch vụ chuyển sang đất 

phân lô bố trí TĐC; trong đó có 57m2 đất xây dựng mương thoát nước thải. 

b) Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất:  



2 

 

 

T

T 
Loại đất 

Trước điều chỉnh quy hoạch Sau điều chỉnh quy hoạch 

Kí 

hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lô 

Kí 

hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lô 

I Đất công 

cộng, TMDV 

A 11.078 9,26  A 7.737 6,47  

II Đất ở  55.141 46,08   58.368 48,78  

1 Đất chỉnh 

trang 

CT 36.545 30,5  CT 36.545 30,5  

2 Đất chia lô B 18.596 15,5 139 B 18.596 15,5 139 

3 Đất tái định cư - - -  TDC 3.227 2,7 22 

III Đất cây xanh CX 9.134 7,64  CX 9.134 7,64  

IV Đất hạ tầng 

kỹ thuật 

 44.300 37,02   44.414 37,11  

Tổng  11.9653 100,0   11.9653 100,0  

 

2. Kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định 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 nhằm tạo điều kiện cho Chủ đầu tư sớm 

hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng dự án./.  

Nơi nhận :      
- Như trên;                           
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Hiếu 
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