
    

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /CTr-UBND Đồng Xoài, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Phủ kín 100 % quy hoạch phân khu và 50% quy hoạch chi tiết  

đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đồng Xoài  

giai đoạn 2021 – 2025. 

 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động số 01-CTr/TU 

ngày 03/8/2020 của Thành ủy Đồng Xoài về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Công văn số 209-CV/TU ngày 08/6/2021 của Thành ủy Đồng 

Xoài về việc ban hành và triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Theo đề nghị của phòng QLĐT thành phố tại Tờ trình số 826/TTr-QLĐT 

ngày 23/6/2021; sau khi tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung góp ý của Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài ban hành 

Chương trình phủ kín 100% quy hoạch phân khu và 50% quy hoạch chi tiết đối 

với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Nội dung 

cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

1. Thực trạng công tác quy hoạch: 

- Căn cứ pháp lý: Hiện nay công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 

trên địa bàn thành phố Đồng Xoài thực hiện theo Quyết định số 2241/QĐ-

UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt đồ án điều 

chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng 

Xoài) đến năm 2025. Trong đó tổng diện tích quy hoạch xây dựng đô thị là 

4.451 ha, quy mô dân số khoảng 150.000 người.  

Sở Xây dựng đang tham mưu UBND tỉnh Bình Phước tổ chức điều 

chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Đồng Xoài đến năm 2040, diện tích lập 

quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng toàn bộ địa giới hành chính của thành phố 

với diện tích 16.799ha. Trong đó, đã cập nhật 04 đồ án quy hoạch phân khu đã 

được phê duyệt (gồm Quy hoạch phân khu phía Nam; quy hoạch phân khu phía 

Đông; quy hoạch phân khu phía Tây, quy hoạch phân khu Trung tâm thành phố) 

với tổng diện tích đã lập quy hoạch phân khu là 2.632 ha chiếm 15,67%; đã phê 

duyệt 73 đồ án quy hoạch chi tiết với diện tích 2.748,2 ha chiếm 16,4% trên tổng 

diện tích quy hoạch mở rộng.  
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Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thời 

gian qua còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế như: 

- Việc thực hiện quy hoạch còn manh mún, dàn trải thiếu sự tập trung; 

thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở chưa đồng bộ. 

- Việc định hướng thực hiện quy hoạch chưa có sự gắn kết giữa nhà 

nước và các nhà đầu tư dẫn đến chưa phát huy hết giá trị sử dụng đất, thiếu định 

hướng phát triển dẫn đến chưa tạo ra được nguồn lực từ công tác quy hoạch, để 

phát triển đô thị.  

- Nhiều khu vực quy hoạch chậm thực hiện đã làm hạn chế quyền sử 

dụng đất của người dân theo luật định, kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội. 

- Quy hoạch chưa được phủ kín dẫn đến thiếu cơ chế quản lý; một số tổ 

chức, cá nhân lợi dụng tự ý san ủi mặt bằng, làm đường đi; hình thành các khu 

dân cư tự phát chưa đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không phù hợp 

theo quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, ảnh hưởng đến công tác quản lý 

quy hoạch, định hướng phát triển chung của khu vực. 

Từ những hiện trạng bất cập hiện nay, dẫn đến một số hệ quả tất yếu, như 

sau: 

- Không gian đô thị chưa đồng bộ, kiến trúc đô thị chưa tạo ra giá trị bản 

sắc, điểm nhấn cảnh quan cho thành phố.  

- Thiếu nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, phát triển đô 

thị. 

- Phát sinh vi phạm xây dựng, đất đai, trật tự đô thị, lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè, các chợ tạm, chợ tự phát...; 

- Đô thị phát triển thiếu bền vững, ô nhiễm môi trường, rác thải đô thị,.. 

2. Mục tiêu chung: 

- Đảm bảo sự phù hợp các định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định 

số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ); đảm bảo yêu cầu về 

quản lý đầu tư phát triển đô thị phù hợp theo định hướng quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài. Đẩy 

mạnh công tác phát triển đô thị, từng bước xây dựng đô thị Đồng Xoài theo định 

hướng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. 

- Qua công tác quy hoạch làm cơ sở để tổ chức triển khai và sử dụng 

hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có của thành phố. Gắn công tác quy hoạch với 

triển khai và huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, 

xây dựng không gian kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững 

và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc đô thị. 

- Quản lý và triển khai việc thực hiện quy hoạch đảm bảo hiện đại, gắn 

với xây dựng và quản lý chính quyền số hóa với mục tiêu xây dựng và quản lý 

thành phố thông minh đáp ứng nhu cầu, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. 
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Hình thành đô thị Đồng Xoài với mục tiêu: Đô thị Trung tâm Dịch vụ - Thương 

mại; Đô thị thông minh; Đô thị Sạch – Xanh – Sáng – Đẹp và An toàn. 

- Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2025 phủ kín 100% diện tích quy 

hoạch phân khu và 50% quy hoạch chi tiết đối với các đồ án quy hoạch phân 

khu trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Tạo cơ sở để thực hiện các đề án, 

chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân trên toàn địa bàn thành phố. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Công tác quy hoạch phân khu: 

Để hoàn thành mục tiêu phủ kín100% diện tích quy hoạch phân khu trên 

toàn bộ diện tích 16.732 ha, thuộc địa giới hành chính thành phố Đồng Xoài đến 

năm 2025 thì dện tích phải lập hiện còn 13.854 ha chiếm khoảng 82,80 %. Hiện 

nay thành phố Đồng Xoài đã lập và phê duyệt 05 đồ án quy hoạch phân khu với 

với tổng diện tích đã lập quy hoạch phân khu là 2.878 ha chiếm 17,20%. (gồm 

Quy hoạch phân khu phía Nam; quy hoạch phân khu phía Đông; quy hoạch 

phân khu phía Tây, quy hoạch phân khu Trung tâm thành phố; Quy hoạch phân 

khu Khu du lịch hồ Suối Cam). Do đó, trong giai đoạn 2020-2022, phấn đấu 

hoàn thành 08 đồ án quy hoạch phân khu với tổng diện tích quy hoạch là 

14.167,0 ha chiếm 82,80 % cụ thể như sau: 

 - Hiện đã phê duyệt nhiện vụ 02 đồ án quy hoạch phân khu (gồm quy 

hoạch phân khu phường Tân Đồng và phân khu phường Tân Xuân) với diện tích 

1.184 ha chiếm 7,07%; dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt trong quý II năm 

2021 (hiện nay đã được bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong năm 2020 chuyển 
sang 2021). 

- Ngoài ra, có 02 đồ án quy hoạch phân khu gồm hiện do Sở Xây dựng 

đang lập gồm (Quy hoạch phân khu Trung tâm phường Tân Phú; Quy hoạch 

phân khu Tây Bắc hồ suối Cam) với diện tích 1.138,4 ha chiếm 6,80% (kinh phí 

đã được UBND tỉnh bố trí cho Sở Xây dựng thực hiện). 

- Do đó, trong giai đoạn 2021-2022, phấn đấu hoàn thành lập và phê 

duyệt 04 đồ án quy hoạch phân khu gồm (Quy hoạch phân khu phường Tiến 

Thành, phường Tân Bình và Tân Thiện; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

vực xã Tiến Hưng; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới kết hợp du 

lịch nghỉ dưỡng hồ suối Cam; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Tân 

Thành) với tổng diện tích quy hoạch là 11.844,6 ha chiếm 70,79%, kinh phí thực 

hiện là 23,820 tỷ đồng. 

(có Bảng Phụ lục I kèm theo) 

2. Công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết: 

Hiện nay, việc lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết đang được 

các Sở, ban-ngành và chính quyền địa phương hết sức quan tâm, việc lập các đồ 

án quy hoạch chi tiết là cơ sở triển khai các dự án trên địa bàn thành phố và các 
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dự án do các nhà đầu tư đề xuất triển khai. Việc triển khai lập quy hoạch nhằm 

chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo quỹ đất công phục vụ 

cho tái định cư các dự án, tạo quỹ đất dôi dư sau sắp sếp, tạo nguồn lực phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố…Trong đó dự kiến sẽ lập tổng số 80 

quy hoạch chi tiết với diện tích là  5.627,7 ha chiếm 33,60% diện tích quy hoạch 

chi tiết trên toàn diện tích thành phố. 

Các đồ án đã được phê duyệt đến thời điểm hiện nay là 73 đồ án với diện 

tích là 2.748,2 ha chiếm 16,4% tổng diện tích quy hoạch.  

(có Phụ lục II và phụ lục III kèm theo) 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức rà soát quy hoạch và lập các đề án tổng hợp: 

- Đầu Quý I năm 2021: Tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch phân khu, 

đồ án quy hoạch chi tiết đã đến thời gian điều chỉnh, cập nhật tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch để đảm bảo tính khả thi và hiệu 

quả của đồ án quy hoạch. 

- Tổ chức lập và phê duyệt đề án điều chỉnh Chương trình phát triển đô 

thị Đồng Xoài giai đoạn 2021-2030. 

- Tổ chức lập và phê duyệt Đề án nâng cấp thành phố Đồng Xoài đạt tiêu 

chí đô thị loại II; Xã Tiến Hưng đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thành lập phường; Xã 

Tân Thành đạt 70% tiêu chí cơ sở hạ tầng thành lập phường giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Đầu Quý I năm 2025: Tổ chức lập Đề án công nhận thành phố Đồng 

Xoài đạt tiêu chí đô thị loại II; Xã Tiến Hưng đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thành lập 

phường.   

2. Công tác lập đồ án quy hoạch phân khu: 

Trong năm 2021 tập trung tổ chức lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch 

phân khu cụ thể: 

- Trong quý II năm 2021, hoàn thiện và phê duyệt đồ án quy hoạch phân 

khu phường Tân Đồng và Quy hoạch phân khu phường Tân Xuân với tổng diện 

tích quy hoạch là 1.184ha chiếm 7,076% diện tích. 

- Trong năm 2021 đôn đốc, đề nghị Sở Xây dựng hoàn thành việc tổ 

chức lập, trình thẩm định và trình phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu với 

diện tích 1.138,4ha chiếm 6,80%. 

- UBND thành phố hoàn thành việc lập và phê duyệt 04 đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 gồm (Quy hoạch phân khu phường Tiến Thành, phường 

Tân Bình và phường Tân Thiện với diện tích lập quy hoạch là 578,7ha; Quy 

hoạch phân khu khu vực Tiến Hưng với diện tích lập là 4.435ha; quy hoạch 

phân khu Khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ suối Cam với diện tích 

lập là 1.776,4ha; quy hoạch phân khu khu vực Tân Thành với diện tích lập là 
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5.054,5ha). Trong năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu phủ kín quy hoạch phân khu 

toàn bộ diện tích đất quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài. 

3. Công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết: 

Tổng đồ án quy hoạch chi tiết dự kiến lập trong giai đoạn 2021-2025 là 

80 đồ án với kinh phí thực hiện là 134 tỷ đồng cụ thể như sau: 

- Năm 2021: Tổ chức lập 10 đồ án với tổng diện tích 327,76 ha, kinh phí 

lập quy hoạch khoảng 15 tỷ, đạt 18,33 % diện tích phủ kín quy hoạch theo quy 

hoạch phân khu. 

- Năm 2022: Tổ chức lập 08 đồ án với tổng diện tích 900 ha, kinh phí lập 

quy hoạch khoảng 25 tỷ, đạt 23,70 % diện tích phủ kín quy hoạch theo quy 

hoạch phân khu. 

- Năm 2023: Tổ chức lập 12 đồ án với tổng diện tích 1.400 ha, kinh phí 

lập quy hoạch khoảng 30 tỷ, đạt 32,04 % diện tích phủ kín quy hoạch theo quy 

hoạch phân khu. 

- Năm 2024: Tổ chức lập 22 đồ án với tổng diện tích 1.500 ha, kinh phí 

lập quy hoạch khoảng 32 tỷ, đạt 40,89 % diện tích phủ kín quy hoạch theo quy 

hoạch phân khu. 

- Năm 2025: Tổ chức lập 28 đồ án với tổng diện tích 1.500 ha, kinh phí 

lập quy hoạch khoảng 32 tỷ, đạt 50,00 % diện tích phủ kín quy hoạch theo quy 

hoạch phân khu. 

Các đồ án quy hoạch chi tiết này sẽ phát huy hiệu quả giá trị kinh tế của 

các khu vực ngoài rìa đô thị Đồng Xoài, khu vực cây xanh – mặt nước chưa 

được khai thác. Mang lại lợi ích rất lớn cho nguồn ngân sách địa phương cũng 

như xây dựng đô thị theo định hướng phát triển bền vững gắn liền tăng trưởng 

xanh. 

Ngoài ra, các đồ án quy hoạch chi tiết phục vụ việc cải tạo, chỉnh trang 

đô thị các khu vực trung tâm, lõi đô thị cũng góp phần lớn trong công cuộc xây 

dựng và phát triển đô thị Đồng Xoài. Phát huy hết giá trị tiềm năng của khu vực 

trung tâm đô thị đồng thời cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội, 

nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 phê duyệt và phủ kín 

100% diện tích quy hoạch phân khu và 50% diện tích quy hoach chi tiết theo 

quy hoạch phân khu cần nguồn kinh phí thực hiện là 157,8 tỷ đồng.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng-ban thành phố, Ủy ban nhân 

dân các phường-xã, các Hội, đoàn thể thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân để biết và thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.  
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Định kỳ hàng năm, đưa chương trình vào kế hoạch công tác của đơn vị 

để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình; đảm bảo thực 

hiện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, có phân kỳ thời gian cụ thể.  

2. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố (cơ quan Thường trực) có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực 

hiện Chương trình; Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng Hội 

đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu UBND thành phố đưa 

mục tiêu, nội dung chương trình vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

chương trình công tác hàng năm để bố trí kinh phí và chỉ đạo các phòng-ban, 

đơn vị thành phố và UBND các phường, xã phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các nội dung của Chương trình; đảm bảo thực hiện đồng bộ có trọng 

tâm, trọng điểm, có phân kỳ thời gian cụ thể; Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân 

dân thành phố đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết chương trình vào năm 

2025. 

3. Giao Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân 

thành phố phối hợp với phòng Quản lý đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Chương trình. 

4. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ trên, đảm bảo hoàn 

thành chương trình theo tiến độ đề ra. 

5. Các phòng ban liên quan, UBND phường – xã và các đoàn thể chính trị 

- xã hội các cấp căn cứ chương trình công tác hàng năm có kế hoạch góp ý, phản 

biện đối với những đồ án quy hoạch cụ thể theo đề nghị của UBND thành phố. 

Trên đây là Chương trình phủ kín 100 % quy hoạch phân khu và 50% quy 

hoạch chi tiết đối với các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố 

Đồng Xoài giai đoạn 2021 – 2025, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường-xã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 

theo chương trình đề ra./. 

Nơi nhận:          TM. UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

- TT Thành ủy ;       CHỦ TỊCH 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ thành phố;                  

- TT HĐND, BTT UBMTTQVN thành phố ; 

- CT, các PCT UBND thành phố ; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các phường-xã ; 

- LĐVP ; Các CV; 

- Lưu : VT.       
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