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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1635/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung 

thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông đến năm 2035 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 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 Văn bản số 2171/TTr-SXD ngày 14/7/2020 (kèm theo Văn bản thẩm định 

số 92/SXD-QHKT ngày 14/7/2020) của Sở Xây dựng và Văn bản số 1572/STC-NS 

ngày 29/7/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều 

chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông đến năm 2035. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bằng 

Lăng, huyện Đam Rông đến năm 2035, cụ thể như sau: 

1. Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, 

huyện Đam Rông đến năm 2035. 

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Đam Rông. 

3. Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây 

dựng Lâm Đồng. 

4. Vị trí và quy mô quy hoạch: 

a) Vị trí: Xã Rô Men và xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. 

b) Dân số: Đến năm 2035 khoảng 6.000 (dân số năm 2019 là 3.795 người); 

c) Diện tích lập quy hoạch: Khoảng 357,27 ha. 

d) Giới cận: 

- Phía Bắc giáp: Quốc lộ 27 và sông Đạ R'sal. 

- Phía Nam giáp: Xã Rô Men và xã Liêng S'rônh. 

- Phía Đông giáp: Xã Rô Men.  
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- Phía Tây giáp: Quốc lộ 27 và sông Đạ R'sal. 

5. Nhiệm vụ, nội dung quy hoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: Văn bản 

thẩm định số 92/SXD-QHKT ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng và quy định hiện 

hành về quy hoạch đô thị. 

6. Tổng dự toán: 2.280.735.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm tám mươi triệu, bảy 

trăm ba mươi lăm ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình :    625.407.000 đồng. 

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch :      22.341.000 đồng. 

- Chi phí lập đồ án quy hoạch :  1.394.078.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch :        4.063.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch :       88.274.000 đồng. 

- Chi phí quản lý quy hoạch :       83.205.000 đồng. 

- Chi phí công bố quy hoạch  :       38.020.000 đồng. 

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư :       25.347.000 đồng. 

7. Nguồn kinh phí: Kinh phí quy hoạch ngân sách tỉnh năm 2021 và các năm 

tiếp theo. 

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 92/SXD-

QHKT ngày 14/7/2020; 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. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 

Chủ tịch UBND huyện Đam Rông 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) 

 

Đoàn Văn Việt 
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