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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: 1593/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 28 tháng 7  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch xây dựng vùng  

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 

 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 Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện Đam Rông, 

Tờ trình số 2101/TTr-SXD ngày 03/7/2020 (kèm theo Văn bản thẩm định số 87/SXD-

QHKT ngày 03/7/2020) của Sở Xây dựng và Văn bản số 1528/STC-NS ngày 

21/7/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch xây dựng vùng huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040, cụ thể như sau: 

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đam Rông, tỉnh 

Lâm Đồng đến năm 2040. 

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: huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. 

b) Dân số: dự báo đến năm 2040 khoảng 78.900 người (dân số năm 2019 là 

54.319 người); Tỷ lệ tăng dân số khoảng 2,99% (trong đó: tăng tự nhiên 1,3% và tăng 

cơ học 1,69%). 

c) Diện tích lập quy hoạch: 872,1 km2 (toàn bộ địa giới hành chính huyện Đam 

Rông). 
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d) Giới cận: 

- Phía Bắc giáp: tỉnh Đắk Lắk. 

- Phía Nam giáp: huyện Lâm Hà. 

- Phía Đông giáp: huyện Lạc Dương.  

- Phía Tây giáp: tỉnh Đắk Nông. 

5. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung quy hoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo 

mục IV, V, VI và VII của Văn bản thẩm định số 87/SXD-QHKT 03/7/2020 của Sở Xây 

dựng và quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng. 

6. Tổng dự toán: 1.991.200.000 đồng (Một tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, 

hai trăm ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch :      149.894.000 đồng. 

- Chi phí lập đồ án quy hoạch :   1.559.830.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch :        27.254.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch :        94.497.000 đồng. 

- Chi phí quản lý quy hoạch :        88.824.000 đồng. 

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư :        28.361.000 đồng. 

- Chi phí công bố quy hoạch  :        42.540.000 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 87/SXD-

QHKT ngày 03/7/2020; 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: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; 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. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Việt 
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