
STT Tên đồ án
Quy mô

(ha)

 Kinh phí thực 

hiện 

(triệu đồng) 

Ghi chú

                  5.376 03 đề án

1
Lập và phê duyệt đề án điều chỉnh chương trình phát triển đô 

thị Đồng Xoài đến năm  2040                     1,30 

2

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.                      375 

3
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.
                  5.000 

STT Tên đồ án
Quy mô

(ha)

 Kinh phí thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch

1 Hiện hữu lập 73 đồ án quy hoạch 2748,2 đã thực hiện 16,4

2 Trong năm 2021 tổ chức lập 10 đồ án quy hoạch chi tiết 327,76 15 18,33

3 Trong năm 2022 tổ chức lập 08 đồ án quy hoạch chi tiết 900 25 23,70

4 Trong năm 2023 tổ chức lập 12 đồ án quy hoạch chi tiết 1400 30 32,04

5 Trong năm 2024 tổ chức lập 22 đồ án quy hoạch chi tiết 1500 32 40,98

6 Trong năm 2025 tổ chức lập 28 đồ án quy hoạch chi tiết 1500 32 50,00

8375,96 134TỔNG

- Ngoài ra trong giai đoạn 2020-2025 kêu gọi các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư các dự án khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu trung 

tâm thương mại tài trợ kinh phí tổ chức lập các đồ án quy hoạch.

PHỤ LỤC 3: TỔ CHỨC LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT

I. Đề án tổng hợp

II. Tổ chức lập các đồ án quy hoạch chi tiết

- Các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt: Tổng số 73 đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt, với tổng diện tích 2.748,2ha, đạt 16,4% 

diện tích đất tự nhiên toàn thành phố Đồng Xoài. Để đạt mục tiêu phủ kín 50% thì diện tích còn phải lập quy hoạch chi tiết là 5.617,8 ha 

chiếm 34,0 %. Do đó, trong giai đoạn 2021-2025 để đạt được mục tiêu phủ kín 50% diện tích quy hoạch chi tiết thì cần tổ chức lập tổng diện 

tích khoảng 8,375,96ha, với tổng số đồ án quy hoạch chi tiết dự kiến là 80 đồ án quy hoạch, tổng kinh phí tổ chức lập quy hoạch chi tiết là 

134 tỷ đồng. Cụ thể:
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