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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh 

cục bộ cơ cấu sử dụng đất của dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), 
phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Qua xem xét Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị cho ý kiến điều chỉnh đất dịch vụ - công cộng tại hồ sơ điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), 
phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 21/NQ-
HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

Tại điểm e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của 
HĐND tỉnh 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 quy định: “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, tại kỳ họp 
này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất, 
trong đó giảm đất dịch vụ - công cộng 3.341m2, tăng đất ở tái định cư 3.227m2 và 
đất hạ tầng kỹ thuật 114m2 tại hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 
(1/500) dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương. 

Nội dung này đã được cơ quan chuyên ngành kiểm tra về sự phù hợp với quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng1. Qua xem xét, Ban thống nhất nội 
dung do UBND tỉnh trình. Kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về về cho ý kiến điều 
chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất của dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), 
phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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1 QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD 
ngày  19/5/2021 (có hiệu lực từ ngày 05/7/2021)
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