
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:   2809/UBND - KTHT 

V/v xin chủ trương lập đồ án 

điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch 

chung xây dựng Thị trấn Đức 

Thọ và vùng phụ cận đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050 

tỷ lệ 1/5.000 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đức Thọ, ngày 09 tháng  11  năm 2020 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật 

Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; Luật Quy hoạch đô 

thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; 

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; Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về 

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ- CP 

ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ- CP 

ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây 

dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quy định một số nộ dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên 

đại bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 

của UBND tỉnh; 

 Căn cứ Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH 14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà 

Tĩnh; 

 Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ trình UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chủ trương 

lập Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Đức Thọ đến 

năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 với các nội dung như sau: 

 1. Lý do về sự cần thiết lập quy hoạch: 



 - Đồ án Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 10/32008 đến 

nay vẫn đang được áp dụng để quản lý, làm cơ sở cho các đồ án quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trên địa bàn Thị trấn Đức Thọ và trong 

phạm vi của đồ án. Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Hà Tĩnh; theo đó, nhập toàn bộ xã Đức Yên với diện tích tự nhiên là 3,28km2, 

dân số 4.167 người vào Thị trấn Đức Thọ. Sau khi nhập, thị trấn Đức Thọ có diện 

tích tự nhiên là  6,70 km2 và quy mô dân số 11.728 người. 

- Cụ thể hóa Nghị Quyết đại hội Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, 

đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, chiến lược phát triển kinh 

tế xã hội toàn huyện trong những năm tới và nhằm tạo cơ sở tiền đề cho việc cơ cấu 

lại tổng thể thị trấn Đức Thọ trong tình hình mới, góp phần quản lý quy hoạch xây 

dựng, các dự án đầu tư trong đô thị một cách khoa học, có định hướng. Việc lập Đồ 

án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 là bước đi đúng đắn và cần thiết. 

 2.  Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch: 

 a) Vị trí lập quy hoạch: Thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận. 

 b) Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn 

Đức Thọ ( khoảng 6,7 km2) và vùng phụ cận thuộc các xã Bùi La Nhân, Liên Minh, 

Tân Dân, Trường Sơn và Tùng Ảnh (khoảng 9,7 km2). 

 c) Quy mô lập quy hoạch: khoảng 16,4 km2. 

 3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch (chủ đầu tư): Ủy ban nhân dân huyện 

Đức Thọ.  

 4. Kinh phí lập quy hoạch:  

- Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch: 3.050.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn) 

Trong đó: 

+ Chi phí khảo sát địa hình: 850.000.000 đồng. 

+ Chi phí lập quy hoạch: 2.162.000.000 đồng; 

 UBND huyện Đức Thọ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương lập 

Quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 

với các nội dung trên. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Xây dựng Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, KT-HT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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