
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /SXD-QLXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

V/v góp ý chuyên ngành đối với 
hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án: Xây dựng Quảng 
trường thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. 

Kính gửi: UBND thành phố Đồng Xoài. 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2236/UBND-KT ngày 01/11/2021 

của UBND thành phố Đồng Xoài về việc đề nghị góp ý kiến chuyên ngành đối 

với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Quảng trường thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến góp ý như sau: 

1. Về kiến trúc, quy hoạch: 

- Theo quy định tại khoản   và khoản  , Điều     uật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày          , như sau:  

“2. Công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc bao gồm: 

a) Công trình công cộng có quy mô cấp đặc biệt, cấp I; 

b) Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng; cầu 

trong đô thị từ cấp II trở lên, ga đường sắt nội đô từ cấp II trở lên; công trình 

tượng đài, công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa 

phương; công trình quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các tuyến 

đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế 

quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ 

trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.” 

Do dó, đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài  ác định r  Quảng trường 

thành phố Đồng Xoài có được  ác định trong đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, 

quy chế quản  ý kiến trúc thu c th   quyền phê duyệt của UBND thành phố 

Đồng Xoài, t  đó  ác định có thu c trường hợp phải thi tuy n phương án kiến 

trúc hay không  Trường hợp không thu c trường hợp phải thi tuy n phương án 

kiến trúc, Sở Xây dựng v n khuyến khích UBND thành phố Đồng Xoài  e    t 

sự c n thiết và nhu c u, t  chức thi tuy n phương án kiến trúc đ   ựa ch n được 

phương án thiết kế tối ưu nh t  

- Cơ  ản thống nh t về chuyên ngành quy hoạch và kiến trúc, tuy nhiên c n 

  t số ý kiến sau: 

  Đề nghị  ố trí thê  các khu vực nghỉ ở nh ng vị trí c n thiết như Khu 

vui chơi tr  e , vườn hoa cảnh...Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu thê  về hình thức 

kiến trúc đ  tránh sự đơn điệu, nh   tạo thê  các đi   nh n cảnh quan cho dự 

án  B  sung thê    t số n i dung đ  ph c v  nhu c u sử d ng khác như: C t 
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cờ, vị trí ngồi, phương án hạn chế  e  áy chạy vào quảng trường, phương án 

đả   ảo an ninh – trật tự cho khu vực  

  Đối với  ố c c vị trí, đề nghị  e    t chuy n vị trí các sân c u  ông về 

phía Na  của sân  óng chuyền, nh   tạo khoảng trống cho tr c trung tâ   Xe  

  t, điều chỉnh vị trí     àn hình  ed  ký hiệu     ở gi a sân về vị trí thích hợp, 

nh   tạo khoảng không  ớn cho Quảng trường, đáp ứng nhu c u t  chức các sự 

kiện đông người  

  Đối với phương án đ n chiếu sáng tại các sân tập TDTT, đề nghị nghiên 

công su t đ n, vị trí c t đ n sao cho đả   ảo công su t chiều sáng và giả  số 

 ượng c t đ n  

   Về n i dung quản  ý chi phí và  ác định t ng  ức đ u tư: Hiện nay B  

Xây dựng đã  an hành các: Thông tư số         TT-BXD ngày 31/8/2021 

hướng d n   t số n i dung  ác định và quản  ý chi phí đ u tư  ây dựng; Thông 

tư số         TT-BXD ngày    8       an hành định  ức  ây dựng; Thông tư 

số         TT-BXD ngày 31/8      hướng d n phương pháp  ác định các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật và đo  óc khối  ượng công trình, có hiệu  ực thi hành t  

ngày  5          Do đó, đề nghị chủ đ u tư yêu c u đơn vị tư v n  ập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi kịp thời rà soát, cập nhật  ại các n i dung theo hướng d n tại 

các thông tư trên đ   ác định t ng  ức đ u tư của dự án theo đúng quy định. 

3. Các n i dung khác:  

- Đối với t  chức  ập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trên phải đả   ảo điều 

kiện năng  ực hoạt đ ng  ây dựng theo quy định tại Điều 8  Nghị định số 

 5      NĐ-CP ngày           của Chính phủ quy định chi tiết   t số n i dung 

về quản  ý dự án đ u tư  ây dựng. 

- Đề nghị rà soát,    sung nh ng căn cứ pháp  ý phù hợp theo quy định hiện 

hành và thay thế nh ng văn  ản đã hết hiệu  ực thi hành trong thuyết  inh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. 

Trên đây  à n i dung góp ý của Sở Xây dựng, nay chuy n đến UBND thành 

phố Đồng Xoài đ  nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ưu: VT, P.QLXD(Th). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Lâm 
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