
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /SXD-QHKT&PTĐT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Đà Nẵng, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v liên quan đến việc lấy ý kiến đối với  

các đồ án quy hoạch phân khu  

và một số nội dung liên quan  

 

Kính gửi:  

- UBND các quận, huyện; 

- Các Ban Quản lý dự án. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

3381/UBND-ĐTĐT ngày 21/6/2022 về việc liên quan đến việc rà soát, điều 

chỉnh, lập quy hoạch phân khu có giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ 

thể việc lấy ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu. Qua rà soát, Sở Xây 

dựng có ý kiến như sau: 

1. Về việc lấy ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu 

Trước đây, Sở Xây dựng đã có các hướng dẫn chung về việc lấy ý kiến hồ 

sơ quy hoạch nói chung (tại Công văn số 8129/SXD-QHKT&PTĐT ngày 

28/10/2021) và cụ thể cho quy hoạch phân khu (tại Công văn số 1738/SXD-

QHKT&PTĐT ngày 23/3/2022). Trong đó, cần phải tổ chức lấy ý kiến đảm bảo 

theo quy định tại Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 16, 17 

Luật Xây dựng năm 2014. (kèm theo các Công văn) 

Nay tiếp tục hướng dẫn cụ thể cho quy hoạch phân khu như sau: 

a) Đối tượng lấy ý kiến: bao gồm “cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị” 

- Về việc lấy ý kiến các cơ quan: Tập trung lấy ý kiến các cơ quan nhà 

nước quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương có liên quan trực tiếp đối với đồ án. 

- Về việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân: Tập trung lấy ý kiến các tổ chức 

xã hội, nghề nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng và có liên quan 

trực tiếp đối với đồ án. Trong đó, lưu ý khoanh vùng tại các khu vực được xác 

định sẽ bị điều chỉnh, thay đổi định hướng cụ thể (ví dụ như: việc chuyển đổi 

toàn bộ Khu công nghiệp An Đồn, một phần Khu dịch vụ thủy sản Thọ Quang 

sang phát triển đô thị cần phải lấy ý kiến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại 

khu vực). Để hạn chế bỏ sót đối tượng cần lấy ý kiến, cần kết hợp nhiều phương 

thức lấy ý kiến (hướng dẫn tại mục tiếp theo).  

- Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư: Tập trung lấy ý kiến người dân địa 

phương bị có liên quan trực tiếp đối với đồ án. 

b) Hình thức lấy ý kiến đồ án quy hoạch phân khu: 

- Cách thức chung để thực hiện việc lấy ý kiến: 
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+ UBND huyện Hòa Vang, các Ban quản lý dự án khi tổ chức lấy ý kiến 

đồ án quy hoạch phân khu có văn bản gửi các cơ quan đề nghị đăng tải thông tin 

Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, Trang 

thông tin điện tử các quận, huyện, Trang thông tin của cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch và đơn vị tư vấn.  

 + UBND các quận huyện có trách nhiệm có văn bản thông báo (gửi văn 

bản trực tiếp hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài 

truyền hình, truyền thanh, báo chí địa phương, ...) việc tổ chức lấy ý kiến về đồ 

án quy hoạch phân khu đến cộng đồng dân cư cũng như các tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

+ UBND các quận huyện hỗ trợ các Ban Quản lý dự án lấy ý kiến cộng 

đồng dân cư theo quy định: “bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày 

công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại 

chúng”. 

- Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định là: “được 

thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ 

quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản”. Ngoài các 

hình thức lấy ý kiến nêu trên, có thể áp dụng một số cách sau: 

+ Đối với các cơ quan (Sở ban ngành liên quan): thực hiện việc lấy ý 

bằng hình thức gửi trực tiếp hồ sơ, tài liệu. (Các Sở ban ngành có trách nhiệm 

có ý kiến trong vòng 10 ngày theo yêu cầu của UBND thành phố tại Công văn 

số 3381/UBND-ĐTĐT ngày 21/6/2022). 

+ Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan: Liên quan đến một số phân 

khu sẽ tổ chức phản biện (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì), đây 

là một hình thức lấy ý kiến (hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo), vì vậy cần 

xem xét mời các tổ chức nghề nghiệp (các hội, đơn vị, ...), doanh nghiệp (doanh 

nghiệp cụ thể hoặc các hội doanh nghiệp), cá nhân có liên quan để tham gia 

phản biện.  

c) Ngoài ra, trong quá trình lấy ý kiến, UBND huyện Hòa Vang và các 

Ban quản lý dự án chủ động nghiên cứu các hình thức lấy ý kiến khác đảm bảo 

thông tin rộng rãi đến các đối tượng cần được lấy ý kiến, hạn chế việc ảnh 

hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quy hoạch.  

Đồng thời có thể tổ chức lấy ý kiến cho từng giai đoạn hoặc nội dung thực 

hiện đồ án (như giai đoạn đánh giá hiện trạng, giai đoạn hoàn thiện phương án 

tổng mặt bằng sử dụng đất, nội dung quy định quản lý, nội dung hạ tầng kỹ 

thuật, nội dung về đánh giá tác động môi trường, …) để hạn chế việc chỉnh sửa 

trong giai đoạn cuối, đảm bảo chất lượng đồ án từ đầu. 

2. Về việc lập dự toán điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 

Theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ 

Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi tiết quy hoạch xây dựng và 
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quy hoạch đô thị, tại điểm a khoản 5 Điều 5 Xác định chi phí lập, thẩm định đồ 

án quy hoạch quy định: 

“a) Trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch: căn cứ nội dung 

công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí bằng dự toán nhưng tối đa không 

vượt quá 50% chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.” 

Sở Xây dựng đề nghị căn cứ quy định nêu trên để tổ chức thực hiện. 

3. Một số nội dung khác liên quan đến quy hoạch phân khu 

a) Về cụ thể hóa Đất sử dụng hỗn hợp được quy hoạch trong đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung: 

Theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ có xác định 2.560ha Đất sử dụng hỗn hợp trên địa bàn thành phố. 

- Định nghĩa Đất sử dụng hỗn hợp: Đất xây dựng nhà, công trình hỗn hợp 

(công trình có các chức năng sử dụng khác nhau) hoặc đất được sử dụng cho 

một số mục đích khác nhau được xác định trong đồ án quy hoạch. Ví dụ: Nhà ở 

kết hợp Thương mại dịch vụ, Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp Hội thảo,… 

- Quy định cụ thể Đất sử dụng hỗn hợp trong Quy định quản lý:  

“Về tỷ trọng các chức năng (du lịch, dịch vụ thương mại, ở…) trong các 

khu đất sử dụng hỗn hợp xác lập trên nguyên tắc: 

- Đối với các khu vực sử dụng hỗn hợp mới quy hoạch, ưu tiên tập trung 

cho chức năng sử dụng đất chính, đảm bảo tỷ trọng cao nhất. 

- Đối với chức năng ở trong khu vực sử dụng hỗn hợp, tối đa khoảng 30% 

đất ở trên đất sử dụng hỗn hợp tổng thể toàn Thành phố.  

Trong giai đoạn quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, căn cứ vào pháp 

lý đất đai đã cấp, khả năng đáp ứng hạ tầng để phân bổ cụ thể tỷ trọng các chức 

năng sử dụng đất.” 

- Để đảm bảo việc cụ thể hóa Đất sử dụng hỗn hợp trong đồ án Quy hoạch 

chung sang các chức năng sử dụng đất khác trong đồ án quy hoạch phân khu 

đảm bảo tỷ trọng theo quy định, đặc biệt là đối với chức năng ở, Sở Xây dựng đề 

nghị các Ban Quản lý dự án yêu cầu Đơn vị tư vấn lập đồ án lưu ý: 

+ Rà soát cụ thể pháp lý đất đai tại các khu vực quy hoạch Đất sử dụng 

hỗn hợp. 

+ Đảm bảo tối đa khoảng 30% đất ở trên đất sử dụng hỗn hợp tổng thể 

toàn Thành phố. Trường hợp vượt tỷ lệ 30% đất ở, cần tổng hợp, báo cáo cấp 

thẩm quyền xem xét cân đối với các phân khu khác đảm bảo đảm nguyên tắc 

tuân thủ quy hoạch, tôn trọng pháp lý đất đai đã cấp. 

b) Về điểm nhấn kiến trúc 

Theo quy định quản lý quy hoạch chung yêu cầu:  
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“* Đối với công trình điểm nhấn được áp dụng trường hợp đặc biệt (độ 

cao có thể đến khoảng 250m, hệ số sử dụng đất có thể vượt 13 lần). Chiều cao 

công trình, chiều cao tầng và số tầng tối đa sẽ được xác định cụ thể trong quá 

trình lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị trên cơ 

sở phân tích cảnh quan, khả năng đáp ứng của hạ tầng.  

Các điểm nhấn phải thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến cộng đồng, thỏa 

thuận với các cơ quan có liên quan và xác định cụ thể trong quy hoạch phân khu.” 

Hiện UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 

22/02/2022 về Triển khai thực hiện Thiết kế đô thị được duyệt tại khoản 9 Điều 

1 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045.  

Trong đó, đối với các Điểm nhấn đô thị được quy định trong quy hoạch 

phân khu có giao cho các Đơn vị tổ chức lập quy hoạch phân khu chủ trì thực 

hiện. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hoà Vang và các Ban quản lý phối hợp Đơn 

vị tư vấn triển khai cụ thể và thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định. 

c) Về quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân:  

Tại Công văn số 2405/UBND-ĐTĐT ngày 04/5/2022 của UBND thành 

phố có giao: “trong quá trình lập quy hoạch phân khu, cần rà soát, quan tầm 

thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất” (ban hành kèm theo quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 

12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); trong đó, khi quy hoạch đô thị, quy hoạch 

khu công nghiệp cần rà soát, đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã 

hội, nhà ở công nhân khi quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp; khi quy 

hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất mới nhất thiết kèm theo quy hoạch nhà ở 

xã hội, nhà ở công nhân, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hoá, thể 

dục thể thao… Đồng thời, rà soát các khu, cụm công nghiệp hiện tại chưa có 

các thiết chế công đoàn để nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng”. 

Vì vậy, trong quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, Sở Xây 

dựng đề nghị UBND huyện Hòa Vang, các Ban Quản lý dự án cần rà soát, đảm 

bảo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định pháp luật.  

d) Về việc liên quan đến đất an ninh, quốc phòng trong đồ án quy hoạch 

phân khu: 

Trong quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, Sở Xây dựng đề 

nghị UBND huyện Hòa Vang, các Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ, lấy ý 

kiến Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố đối với các vị trí bố trí 

đất an ninh, quốc phòng trong ranh giới quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy 

hoạch sử dụng đất quốc phòng và Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được 02 đơn vị tổ chức lập. Trong đó lưu ý 

đến việc bổ sung quỹ đất an ninh theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 

1132/BCA-H02 ngày 06/4/2022. 
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e) Quy hoạch phân khu đô thị và khu chức năng 

Trong quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, Sở Xây dựng đề 

nghị UBND huyện Hòa Vang, các Ban Quản lý dự án nghiên cứu quy định pháp 

luật để thực hiện phù hợp, cụ thể: 

- Quy hoạch phân khu đô thị áp dụng Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 

37/2010/NĐ-CP, Nghị định 72/2019/NĐ-CP, Thông tư 06/2013/TT-BXD, Điều 

8 Thông tư 12/2016/TT-BXD, … 

- Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng áp dụng Luật Xây dựng, 

Nghị định 44/2015/NĐ-CP, Nghị định 72/2019/NĐ-CP, Điều 16 Thông tư 

12/2016/TT-BXD, … Đồng thời cần nghiên cứu việc trình HĐND thành phố 

quyết định trước khi UBND thành phố phê duyệt theo khoản 4 Điều 34 Luật 

Xây dựng (ý kiến của HĐND thành phố tại Công văn số 26/HĐND-ĐT ngày 

15/02/2022). 

Sở Xây dựng có ý kiến như trên gửi các cơ quan, đơn vị được rõ./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND thành phố (thay báo cáo); 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Công an thành phố: 

- Lưu: VT, QHKT&PTĐT (K). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Đinh Thế Vinh 
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