
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ KỲ THƯ 

 

Số:  34/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

         Kỳ Thư,  ngày  15  tháng   02  năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng 

Trường Tiểu học Kỳ  Thư, huyện Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500. 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

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 Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

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 xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 

định 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 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý quy hoạch xây 

dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của công chức địa chính xã Kỳ Thư; Báo cáo kết quả thẩm định 

của hội đồng thẩm định của xã tại Văn bản số     /TĐ-HĐTĐ ngày     tháng     năm 

2023.    

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán: Lập quy hoạch tổng mặt 

bằng Trường Tiểu học Kỳ  Thư, huyện Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500 với các nội dung sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng Trường Tiểu học Kỳ  Thư, huyện Kỳ 

Anh, tỷ lệ 1/500. 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Thư. 

3. Đơn vị lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty CP TV xây dựng quản lý Môi 

trường đô thị Kỳ Anh. 

4. Ví trí, phạm vi ranh giới, quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch. 

- Vị trí: Tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 
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- Quy mô:  

Diện tích quy hoạch: 1,19 ha. 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc: Giáp ruộng lúa. 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông liên xã Văn – Thư; tượng đài liệt sỹ, khu 

dân cư.  

+ Phía Đông: Giáp khuôn viên trường THCS, UBND xã. 

+ Phía Tây: Giáp đường liên thôn. 

5. Tính chất: 

Là cơ sở giáo dục bậc Tiểu học xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

6. Mục tiêu:  

Quy hoạch khuôn viên trường để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên 

địa bàn huyện Kỳ Anh và các vùng lân cận. Tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc cấp 

Giấy chứng nhận QSDĐ và đầu tư xây dựng các hạng mục công trình. 

7. Chỉ tiêu quy hoạch cơ bản:  

Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Theo Thông tư số 

22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn Quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng; QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng. 

8. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: 

- Mật độ xây dựng: 17,37%. 

- Tầng cao: 1-3 tầng. 

- Hệ số sử dụng đất: 0,325 lần  

Các chỉ tiêu chính như sau: 

9. Cơ cấu sử dụng đất: 

 

Stt Tên công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tầng 

cao xây 

dựng 

Diện tích 

sàn sử 

dụng 

Tỉ lệ 

chiếm 

đất (%) 

1 Nhà học 2 tầng (HT) 939,00 2 1878,00 7,89% 

2 
Nhà hiệu bộ, văn phòng 1 

tầng (HT) 
182,00 1 182,00 1,53% 

3 Nhà học 2 tầng (dự kiến) 228,25 2 456,50 1,92% 

4 Nhà học 3 tầng (dự kiến) 314,17 3 942,51 2,64% 

5 Nhà giáo dục thể chất (HT) 308,75 1 308,75 2,59% 

6 
Nhà nội trú giáo viên (dự 

kiến) 
96,00 1 96,00 0,81% 

  Tổng 2068,17   3863,76 17,37% 

7 Nhà vệ sinh (dự kiến) 50,00 0,42% 

8 
Nhà để xe học sinh (dự 

kiến) 
221,50 1,86% 
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9 Sân bóng đá mini (dự kiến) 919,10 7,72% 

10 Sân bóng chuyền (dự kiến) 162,00 1,36% 

11 Nhà vệ sinh (HT) 18,24 0,15% 

12 Nhà bảo vệ (HT) 11,22 0,09% 

13 Cổng chính (HT) 4,32 0,04% 

14 Bể bơi (dự kiến) 176,00 1,48% 

15 Sân trường + cây xanh 8274,55 69,50% 

  Tổng 11905,10 100,00% 

 

10. Thành phần hồ sơ đề cương nhiệm vụ: 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.   

- Dự thảo quyết định phê duyệt. 

- Các văn bản pháp lý liên quan. 

(Có đề cương chi tiết kèm theo). 

11. Nội dung khảo sát phục vụ quy hoạch như sau: 

- Đo lưới khống chế mặt bằng; đường chuyền cấp 2; bộ thiết bị GPS; 

- Đo khống chế cao; thủy chuẩn kỹ thuật; cấp địa hình II; 

- Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy 

bình điện tử; Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II; 

- Điều tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, điều tra thủy văn (kỹ sự thực hiện), 

địa hình cấp II. 

11. Tổng dự toán kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch: 40.517.000 đồng; 

(Bằng chữ: Bốn mươi triệu, năm trăm mười bảy nghìn đồng.) 

Trong đó: 

Chi phí khảo sát địa hình       12.102.000  đồng 

Chi phí lập đồ án quy hoạch      19.477.920  đồng 

Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch        2.746.282  đồng 

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch        2.177.985  đồng 

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch           499.324  đồng 

Chi phí quản lý lập quy hoạch        1.876.963  đồng 

Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng           354.144  đồng 

Chi phí công bố lập quy hoạch           531.116  đồng 

Chí phí giám sát khảo sát           493.000  đồng 

Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT           258.000  đồng 

 (Khối lượng quy hoạch sẽ được Chủ đầu tư nghiệm thu theo thực tế công 

việc thực hiện). 

12. Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 
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13. Tiến độ thực hiện: Không quá 01 tháng kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Văn phòng UBND xã Kỳ Thư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 

 

 

 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

  

 

 
Phan Văn Thiền 
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