
STT Tên đồ án quy hoạch
QĐ PHÊ 

DUYỆT
Quy mô (ha)  Kinh phí lập quy hoạch Đơn vị tổ chức lập Ghi chú

1
Quy hoach chung xây dựng thị xã Đồng 

Xoài

Quyết định số 

1061/QĐ-UBND 
           2.000,0  Đã thực hiện Sở Xây dựng

2
Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây 

dựng thị xã Đồng Xoài

Quyết định số 

2241/QĐ-UBND 
           4.370,0  Đã thực hiện Sở Xây dựng

3
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành 

phố Đồng Xoài đến năm 2040
Đang lập          16.732,0  Đã được bố trí Sở Xây dựng

1
Quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ suối 

Cam

Quyết định số 

2582/QĐ-UBND 
              246,0  Đã thực hiện Sở Xây dựng

2
Quy hoạch phân khu phía Tây thành phố 

Đồng Xoài

Quyết định số 

2195/QĐ-UBND 
              588,0  Đã thực hiện 

3
Quy hoạch phân khu phía Đông thành phố 

Đồng Xoài

Quyết định số 

3228/QĐ-UBND 
              214,0  Đã thực hiện 

4
Quy hoạch phân khu phía Nam thành phố 

Đồng Xoài

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 
              710,0  Đã thực hiện 

5
Quy hoạch phân khu Trung tâm thành phố 

Đồng Xoài

Quyết định số 

3950/QĐ-UBND 
           1.120,0  Đã thực hiện 

STT Tên đồ án quy hoạch Địa điểm Quy mô (ha)  Kinh phí lập quy hoạch Đơn vị tổ chức lập Ghi chú

1
Quy hoạch phân khu Trung tâm phường 

Tân Phú, thành phố Đồng Xoài
Đang lập               790,5  Đã bố trí cho SXD 

2 Quy hoạch phân khu Tây Bắc hồ suối Cam Đang lập               347,9  Đã bố trí cho SXD 

3 Quy hoạch phân khu phường Tân Đồng 
đã phê duyệt 

nhiệm vụ
              479,0  Đã bố trí kinh phí năm 2020 

4 Quy hoạch phân khu phường Tân Xuân
đã phê duyệt 

nhiệm vụ
              705,0  Đã bố trí kinh phí năm 2020 

STT Tên đồ án quy hoạch Quy mô Chi phí lập quy hoạch Đơn vị tổ chức lập Ghi chú

1
Quy hoạch phân khu phường Tiến Thành, 

phường Tân Bình và Tân Thiện

Đang trình chủ 

trương
              578,7                                        2,91 

2
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực 

Tiến Hưng

Đang trình chủ 

trương
           4.435,0                                      10,05 

3

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô 

thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ suối 

Cam

Đang trình chủ 

trương
           1.776,4 

 FLC tài trợ kinh phí

(kinh phí 5,850 tỷ) 

4
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực 

Tân Thành

Đang trình chủ 

trương
           5.054,5                                      10,86 

         11.844,6                                    23,820 

PHỤ LỤC 01: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH CHUNG, QUY HOẠCH PHÂN KHU VÀ 

KẾ HOẠCH PHỦ KÍN QUY HOẠCH PHÂN KHU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

 - Hiện tại quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài được phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Bình Phước thì diện tích được 

phủ quy hoạch chung của thành phố là 4.451ha, chiếm 26,11% trên toàn diện tích tự nhiên của thành phố.

QUY HOACH CHUNG

-Hiện nay thành phố Đồng xoài đã lập và phê duyệt 05 đồ án quy hoạch phân khu (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 2.878 ha chiếm 17,20%. 

 - Theo đồ án điều chỉnh mở rộng thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 hiện do Sở Xây dựng đang tổ chức lập và điều chỉnh thì diện tích phủ kín quy hoạch chung thành 

phố  bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố là 16.732 ha.

- Để hoàn thành mục tiêu phủ kín quy hoạch phân khu theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 vào cuối năm 2025, với 

toàn bộ diện tích đất tự nhiên 16.732 ha thành phố Đồng Xoài, thì dện tích phải lập là 13.854 ha chiếm khoảng 82,80 %. Trong đó tổng số đồ án quy hoạch 

phân khu phải lập là 08 đồ án, Tổng chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu: 23,82 tỷ,  Cụ thể như sau:

QUY HOẠCH PHÂN KHU

A. Các đồ án đã phê duyệt: 04 đồ án với tổng diện tích đã lập quy hoạch phân khu là 2.878 ha chiếm 17,20%. 

2. Các đồ án QH phân khu đang thực hiện các bước xin chủ trương thực hiện:  Gồm 04 đồ án với tổng diện tích lập quy hoạch là 11.844,6 ha, đạt 70,79% diện 

tích đô thị. Chi phí lập quy hoạch là 23,82 tỷ.

1. Các đồ án QH phân khu đang tổ chức lập quy hoạch: Gồm 04 đồ án dự kiến phê duyệt trong Quý IV năm 2021, với tổng diện tích 2.322,4ha, đạt 13,8% diện 

tích đô thị.

Sở Xây dựng
Dự kiến phê duyệt vào 

quý II năm 2021

Phòng QLĐT đang tổ 

chức lập

Dự kiến phê duyệt vào 

cuối Quý II năm 2021

Tổng

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố 

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố 
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