
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 TP. Tuyên Quang, ngày       tháng        năm 2021         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng  

Cơ sở làm việc Công an phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian, 

kiến trúc và cảnh quan đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian 

xây dựng ngầm đô thị; 

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

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của 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 22/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ văn bản số 2921/UBND-TNMT ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng Cơ sở 

làm việc Công an phường: Mỹ Lâm, An Tường, Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 1022/SXD-QHĐT ngày 10/6/2021 của Sở Xây dựng; Văn 

bản số 688/STNMT-CCĐĐ ngày 25/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
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việc tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng công trình Cơ sở làm 

việc Công an các phường Mỹ Lâm, Đội Cấn, An Tường, thành phố Tuyên Quang; 

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý có liên quan; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 

91/TTr-QLĐT ngày 08/7/2021 về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở làm việc Công 

an phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, với các nội dung cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường 

Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang. 

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Tuyên Quang.   

3. Tư vấn lập quy hoạch: Công ty TNHH một thành viên kiến trúc Phố Xanh. 

4. Địa điểm, phạm vi ranh giới, nguồn gốc khu đất. 

- Địa điểm: Tổ 18, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. 

- Vị trí quy hoạch: 

+ Phía Bắc giáp đường giao thông; 

+ Phía Tây giáp đất trồng cây lâu năm; 

+ Phía Nam giáp lối vào khu nghĩa trang; 

+ Phía Đông giáp khu dân cư. 

- Phạm vi quy hoạch: tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 5.000 

m2 (0,5ha). 

- Nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất: khu đất quy hoạch xây dựng là trạm Y tế 

thị trấn Tân Bình cũ. 

5. Tính chất lập quy hoạch 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng công trình Cơ sở làm việc Công an phường 

Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang phù hợp định hướng phát triển chung của thành 

phố, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác và chiến đấu của đơn vị. 

- Là cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.  

6. Nhiệm vụ lập quy hoạch. 

6.1. Công tác khảo sát. 

- Xác định phạm vi ranh giới quy hoạch. 

- Bản đồ địa hình đánh giá hiện trạng được khảo sát tại thời điểm lập quy 

hoạch, đánh giá đúng hiện trạng địa hình, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500;  

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu quy hoạch sản 

phẩm được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.      

6.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan  

- Quy hoạch cần nghiên cứu đảm bảo hợp lý bố cục không gian kiến trúc 

cảnh quan, phân khu chức năng giữa khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật, sân 
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vườn, cây xanh, đường nội bộ…bảo đảm chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng hạng 

mục (diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao, chiều cao công trình). 

- Các công trình bố trí hợp lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả, không ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. 

6.3. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:  

- San nền: xác định cao độ xây dựng đối với công trình, cao độ đường 

giao thông. 

- Giao thông: tính toán các chỉ tiêu của đường giao thông nội bộ, phương án 

kết nối giao thông nội bộ với giao thông đối ngoại; các công trình xây dựng đảm 

bảo không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông. 

- Cấp nước: xác định tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước; giải pháp cấp nước 

(nguồn cấp, mạng lưới toàn khu, quy mô, tính toán thuỷ lực hệ thống);  

- Cấp điện: xác định tiêu chuẩn và nhu cầu cấp điện;  

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: xác định tiêu chuẩn và khối lượng 

nước thải, chất thải rắn; giải pháp thoát nước thải và xử lý nước thải; quy mô, 

điểm tập kết và hình thức thu gom rác thải. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: xác định tiêu chuẩn và nhu cầu; giải pháp quy 

hoạch hệ thống thông tin liên lạc. 

- Sơ bộ đánh giá tác động môi trường: dự báo các tác động môi trường và 

biện pháp giảm thiểu. 

- Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng (chỉ giới, lộ giới xây 

dựng, tính chất, chức năng, quy mô các công trình). 

(Có nhiệm vụ quy hoạch kèm theo) 

6.4. Hồ sơ quy hoạch: Hồ sơ 09 bộ, mỗi bộ bao gồm.  

- Thuyết minh quy hoạch 

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2000 – 1/5000. 

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500. 

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500. 

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500. 

- Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/500. 

- Bản vẽ thiết kế đô thị theo tỷ lệ thích hợp. 

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500. 

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Chủ đầu tư căn cứ Điều 1 Quyết định này, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan, tổ chức lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo 

quy định của nhà nước. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố, tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch, 

trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch theo quy định.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường Đội Cấn, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 3 (T/hiện); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thường trực Thành uỷ               (B/cáo);                                                                              

- Thường trực HĐND thành phố 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các Sở: Xây dựng, TNMT; 

- CVP HĐND và UBND thành phố; 

- UBND phường Đội Cấn; 

- Chuyên viên TC,XD; 

- Lưu: VT, QLĐT.     

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Tô Hoàng Linh 
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