
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 2415/QĐ-UBND

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

Phú Thọ, ngày  27  tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường 

Minh Phương, thành phố Việt Trì

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 
dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô 
thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2021/BXD “Quy hoạch xây 
dựng”; QCVN 07:2016/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 
thuật”;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; Quyết định điều chỉnh cục bộ số 279/QĐ-TTg ngày 19 
tháng 02 năm 2020; số 346/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 384-TB/TU ngày 
23 tháng 9 năm 2021 về việc điều điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 
phường Minh Phương, thành phố Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Minh Phương, 
thành phố Việt Trì; Quyết định điều chỉnh cục bộ số 1214/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
5 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ và các Quyết định điều chỉnh cục bộ khác;
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Theo đề nghị của UBND thành phố Việt Trì tại Tờ trình số 2153/TTr-UBND 
ngày 26 tháng 8 năm 2021; Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 
101/BCTĐ-SXD ngày 30 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Minh 
Phương, thành phố Việt Trì với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch
- Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm các loại đất sau: 

Đất xây dựng nhà ở cao tầng (ký hiệu ĐOCT2); Đất ở hiện trạng cải tạo (ký hiệu 
OHT); Đất các cơ quan, doanh nghiệp (ký hiệu CQ23) và đất đường giao thông (Theo 
đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Minh Phương, thành phố Việt đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 và các 
Quyết định điều chỉnh cục bộ khác).

- Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch có tổng diện tích khoảng 3,19ha. 
2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch
Khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích 3,19ha, bao gồm các khu 

chức năng: Đất xây dựng nhà ở cao tầng (ký hiệu ĐOCT2, diện tích 2,535ha); Đất ở 
hiện trạng cải tạo (ký hiệu OHT, diện tích 0,236ha); Đất các cơ quan, doanh nghiệp 
(ký hiệu CQ23, diện tích 0,261ha) và đất đường giao thông (diện tích khoảng 
0,158ha).

Điều chỉnh một phần diện tích lô Đất xây dựng nhà ở cao tầng (ký hiệu ĐOCT2) 
sang thành Đất xây dựng nhà ở thấp tầng (ký hiệu ĐOTT, diện tích 2,128ha); diện 
tích còn lại của lô ĐOCT2 và đường giao thông xung quanh điều chỉnh thành chức 
năng đất ở hiện trạng cải tạo (ký hiệu OHT, diện tích 0,741ha); Diện tích lô Đất các 
cơ quan, doanh nghiệp (ký hiệu CQ23) giữ nguyên ranh giới, diện tích.

Bảng tổng hợp sử dụng đất khu vực điều chỉnh, trước và sau điều chỉnh
Theo QH 

duyệt Theo Quy hoạch điều chỉnh

TT Loại đất Ký hiệu
Diện tích 

(ha)

Diện 
tích 
(ha)

Mật 
độXD 
(%)

Tầng 
cao

HS 
SDĐ 
(lần)

Tăng 
(+) 

Giảm
(-) 

1 Đất xây dựng nhà ở cao 
tầng ĐOCT2 2,535 0 - - - -2,535

2 Đất ở hiện trạng cải tạo OHT 0,236 0,741 60 3 1,8 +0,505

3 Đất các cơ quan, doanh 
nghiệp CQ23 0,261 0,261 40 3 1,2 0

4 Đất xây dựng nhà ở thấp 
tầng ĐOTT 0 2,128 60 3 1,8 +2,128

5 Đất đường giao thông 0,158 0,060 - - - -0,098
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TT Loại đất Ký hiệu

Theo QH 
duyệt Theo Quy hoạch điều chỉnh Tăng 

(+) 
Giảm

(-) 
Diện tích 

(ha)

Diện 
tích 
(ha)

Mật 
độXD 
(%)

Tầng 
cao

HS 
SDĐ 
(lần)

 Tổng  3,190 3,190    0

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất toàn phường Minh 
Phương có sự thay đổi như sau:

THEO QUY HOẠCH 
ĐƯỢC DUYỆT

THEO QUY HOẠCH 
ĐIỀU CHỈNH

Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ

TĂNG 
(+)

GIẢM
(-)

TT LOẠI ĐẤT

(ha) (%) (ha) (%) (ha)

1 Đất các công trình công cộng 1,934 0,61 1,934 0,61 0

2 Đất các công trình thương mại, 
dịch vụ, kinh doanh 6,775 2,15 6,775 2,15 0

3 Đất các công trình trường học 6,307 2 6,307 2,00 0

4 Đất các cơ quan, doanh nghiệp 27,455 8,7 27,455 8,70 0

5 Đất quân sự quản lý 1,796 0,57 1,796 0,57 0

6 Đất công trình tôn giáo, tín 
ngưỡng 2,094 0,66 2,094 0,66 0

7 Đất công trình y tế 0,927 0,29 0,927 0,29 0

8 Đất cây xanh, thể dục thể thao 18,799 5,96 18,799 5,96 0

9 Đất mặt nước 14,592 4,62 14,592 4,62 0

10 Đất xây dựng nhà ở cao tầng 6,172 1,96 3,637 1,15 -2,535

11 Đất xây dựng nhà ở thấp tầng 38,652 12,25 40,78 12,92 2,128

12 Đất xây dựng nhà ở tái định cư 1,722 0,55 1,722 0,55 0

13 Đất xây dựng biệt thự, nhà vườn 21,652 6,86 21,652 6,86 0

14 Đất nhà ở hiện trạng cải tạo 77,495 24,56 78 24,72 0,505

15 Đất nhà văn hoá khu dân cư 0,541 0,17 0,541 0,17 0

16 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3,35 1,06 3,35 1,06 0

17 Đất làm mương thoát nước 0,486 0,15 0,486 0,15 0

18 Đất dự trữ phát triển 2,648 0,84 2,648 0,84 0

19 Đất sử dụng hỗn hợp 0,295 0,09 0,295 0,09 0
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TT LOẠI ĐẤT

THEO QUY HOẠCH 
ĐƯỢC DUYỆT

THEO QUY HOẠCH 
ĐIỀU CHỈNH

TĂNG 
(+)

GIẢM
(-)

Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ

(ha) (%) (ha) (%) (ha)

20 Đất đường giao thông và các 
loại đất khác 81,898 25,95 81,8 25,92 -0,098

TỔNG CỘNG 315,59 100 315,59 100,00 0

(Các nội dung nêu trên được thể hiện trên bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/2000 phường Minh Phương, thành phố Việt Trì do Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư và xây dựng Á Châu lập, được UBND phường Minh Phương, UBND thành phố 
Việt Trì và Sở Xây dựng thẩm định, thống nhất trình duyệt).

Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/2000 phường Minh Phương, thành phố Việt Trì và các Quyết định điều chỉnh khác.

Điều 2. UBND thành phố Việt Trì có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành 
liên quan cập nhật và thể hiện trong hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường 
Minh Phương, thành phố Việt Trì; tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch được duyệt và tổ chức quản lý xây dựng theo đúng quy định về quản lý quy 
hoạch, kiến trúc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Chủ tịch UBND phường Minh 
Phương; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn


