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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: 1106/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 2401/QĐ-UBND  

ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

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

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

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 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản 916/SXD-BQLDA ngày 21/5/2020 và 

Sở Tài chính tại Văn bản số 1177/STC-NS ngày 02/6/2020 của Sở Tài chính về việc đề 

nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí lập quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và 

vùng phụ cận đến năm 2040. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 

13/11/2019 của UBND tỉnh: 

"Tổng dự toán: 13.368.337.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu, 

ba trăm ba mươi bảy ngàn đồng); trong đó: 

a) Chi phí tư vấn tổ chức thi tuyển và chi phí giải thưởng ý tưởng quy hoạch 

chung : 4.724.000.000 đồng. 

b) Chi phí khảo sát địa hình: 97.480.000 đồng. 

c) Chi phí lập quy hoạch: 8.546.857.000 đồng; trong đó: 

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 199.184.000 đồng. 

- Chi phí lập đồ án quy hoạch                    : 7.483.000.000 đồng; trong đó: 

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch : 36.215.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch        : 234.637.000 đồng. 

- Chi phí quản lý quy hoạch                       : 219.671.000 đồng.  

- Chi phí công bố quy hoạch                      : 224.490.000 đồng. 

- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư       : 149.660.000 đồng". 
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Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 

13/11/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở: 

Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; 

Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo 

dục và Đào tạo; Nội vụ; Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di 

Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân 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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