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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 663/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày
30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày
07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và số
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây
dựng;
Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính
phủ vê việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm
nhìn đến năm 2050;
Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Lạc Dương,
Tờ trình số 676/TTr-SXD ngày 04/4/2022 (kèm theo Văn bản thẩm định số 47/SXDQHKT ngày 04/4/2022) của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ, dự toán
quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm
nhìn đến năm 2050.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc
Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:
1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc Dương, tỉnh
Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: UBND huyện Lạc Dương.
3. Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty TNHH Kiến Trúc Lâm Đồng.
4. Vị trí và quy mô quy hoạch:
a) Vị trí: huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
b) Dân số: hiện trạng năm 2020: 28.652 người; dự báo dân số đến: năm 2030
khoảng 89.500 người, năm 2050 khoảng 141.000 người (số liệu dự báo sẽ được tính
toán cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch).
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c) Diện tích lập quy hoạch: 1.313,94 km2 (toàn bộ địa giới hành chính huyện
Lạc Dương).
d) Giới cận:
- Phía Đông: giáp tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận;
- Phía Tây: giáp huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà;
- Phía Nam: giáp thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương;
- Phía Bắc: giáp tỉnh Đăk Lắk.
5. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo Văn bản
thẩm định số 47/SXD-QHKT ngày 04/4/2022 của Sở Xây dựng và quy định hiện hành
về quy hoạch xây dựng.
6. Tổng dự toán (chưa bao gồm chi phí khảo sát, cập nhật bản đồ):
2.062.551.000 đồng (Hai tỷ, không trăm sáu hai triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn
đồng). Trong đó:
- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch

:

95.075.000 đồng

- Chi phí lập đồ án quy hoạch

:

1.682.768.000 đồng

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

:

17.286.000 đồng

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch

:

98.525.000 đồng

- Chi phí quản lý quy hoạch

:

92.407.000 đồng

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư

:

30.596.000 đồng

- Chi phí công bố quy hoạch

:

45.894.000 đồng

7. Nguồn kinh phí: Kinh phí quy hoạch ngân sách tỉnh năm 2022 và các năm
tiếp theo.
8. Tiến độ thực hiện: không quá 12 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Điều 2.
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định
hiện hành của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.
2. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham gia thực hiện đồ án quy hoạch chịu trách
nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu của cơ quan thẩm định tại Văn bản số 47/SXDQHKT ngày 04/4/2022; xác định quy mô diện tích thực tế có tác động trực tiếp của
quy hoạch và căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước để thanh quyết toán theo
quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Lạc Dương và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan
căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Văn Hiệp

