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BÁO CÁO  

Về việc giải trình các nội dung góp ý của của Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch tại Công văn số 2908/SVHTTDL-VP ngày 05/11/2021. 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch. 

 

Ngày 05/11/2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Xoài nhận được Công 

văn số 2908/SVHTTDL-VP của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự 

án Quảng trường thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với nội dung không thống 

nhất với lý do “Theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND 

tỉnh Bình Phước phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao tỉnh 

Bình Phước thì cơ sở vật chất thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố phải có 03 

công trình thể dục thể thao cơ bản là: Nhà thi đấu, sân vận động và hồ bơi”. 

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất các công trình thể thao hiện có 

trên địa bàn thành phố, đối chiếu với các quy định và nội dung Công văn số 

2908/SVHTTDL-VP ngày 05/11/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc 

góp ý dự án Quảng trường thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình, theo đề nghị của phòng 

Quản lý đô thị thành phố tại Công văn số 768/QLĐT-GTXD ngày 13/12/2021, Ủy 

ban nhân dân thành phố Đồn Xoài giải trình một số nội dung sau: 

1. Về hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao trên toàn địa 

bàn thành phố: 

- Đối với Sân vận động: hiện trên địa bàn thành phố 02 sân, cụ thể như sau: 

+ 01 sân hiện hữu tại khu đất dự kiến chuyển đổi 01 phần diện tích đất để làm 

Quảng trường thành phố với chức năng là nơi sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao 

ngoài trời (sân bóng đá mini, sân bóng rổ, sân cầu lông..) và là nơi tổ chức các sự 

kiện văn hóa, văn nghệ, các sự kiện chính trị của thành phố. 

+ 01 sân vận động tại phường Tân Bình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh quản lý. 

- Đối với Nhà thi đấu đa năng: Trên địa bàn thành phố hiện có 07 công trình 

(gồm Nhà thi đấu đa năng hiện hữu tại vị trí sân vận động thành phố; Nhà thi đấu 

đa năng trường THPT Hùng Vương; Nhà thi đấu đa năng trường THPT Chuyên 

Quang Trung; Nhà thi đấu đa năng trường THPT Đồng Xoài; Nhà thi đấu đa năng 

trường THCS Tiến Thành; Nhà thi đấu đa năng trường Cao đẳng Công nghiệp Cao 

su và 02 Nhà thi đấu đa năng tại Sân vận động tỉnh). 
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- Về hồ bơi: Qua rà soát trên địa bàn thành phố hiện có 06 hồ bơi do tư nhân 

quản lý và 02 hồ bơi do nhà nước quản lý (Hồ bơi tại trường THCS Tiến Thành và 

Hồ bơi tại trường THPT Chuyên Quang Trung). 

Như vậy về cơ sở vật chất hiện có cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu thể dục 

thể thao của người dân trong thời điểm hiện nay. 

2. Đối với diện tích sân vận động:  

- Về hiện trạng khu đất hiện nay có diện tích là (102,5 x 294,5) = 03ha. Tuy 

nhiên đối chiếu với Bảng 06 TCVN 4205:2012 quy định Tiêu chuẩn thiết kế các 

công trình thể dục thể thao thể, thì đối với đô thị loại II khu đất không nhỏ hơn 

06ha, vì vậy theo quy hoạch cũ đến thời điểm hiện tại không còn phù hợp theo tiêu 

chuẩn. Mặt khác, hiện nay diện tích khu đất của sân vận động hiện hữu có chiều 

ngang nhỏ (102,5 x 148,5), như vậy sẽ không bố trí được các đường chạy, khán đài, 

khu vực bãi giữ xe và vị trí lại ở gần khu vực đông dân cư, có 04 mặt giáp đường, 

nhiều phương tiện lưu thông qua lại, do đó việc để làm sân bóng đá hiện nay là 

chưa phù hợp. 

Từ những nội dung trên, Uỷ ban nhân dân thành phố kiến nghị Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch xem xét chấp thuận cho Uỷ ban nhân dân thành phố đầu tư 

công trình Quảng trường thành phố nêu trên. Đồng thời trong giai đoạn 2021-2025, 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Xoài sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố 

rà soát, tham mưu quy hoạch 01 khu đất để phục vụ cho sân vận động đảm bảo tiêu 

chuẩn theo quy định. 

Trên đây là báo cáo giải trình của Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đối 

với việc đầu tư xây dựng Quảng trường thành phố, kính đề nghị Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch xem xét, chấp thuận./. 

 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-CT, các PCT UBND thành phố;    

-Phòng QLĐT, Ban QLCDA thành phố; 

-LĐVP, CV: KT; 

-Lưu: VT.                 

CHỦ TỊCH 
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