
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập khảo sát, lập đồ án  

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng 

sinh thái Hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm Thác Đá Mài tại huyện 

Thanh Sơn và huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 

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 Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 07/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng 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 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng 

và quy hoạch đô thị;  

Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD “Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; QCVN 07:2016/BXD “Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”; 

Căn cứ Văn bản số 5208/UBND-KGVX ngày 09 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai lập quy hoạch các dự án do Công ty cổ 
phần Licogi 14 và Công ty cổ phần đầu tư Infinity Group đề xuất ý tưởng; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn tại Tờ trình số 
1956b/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021; Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm 

định số 185/BCTĐ-SXD ngày 21 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án Quy hoạch phân 

khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Phượng 
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Mao và du lịch trải nghiệm Thác Đá Mài tại huyện Thanh Sơn và huyện Thanh 

Thuỷ, tỉnh Phú Thọ với những nội dung như sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nhà ở kết 

hợp nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm Thác Đá Mài 

tại huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 

2. Đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch: UBND huyện Thanh Sơn. 

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Trung tâm chuyển giao công 

nghệ quy hoạch xây dựng, Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia - Bộ 

Xây dựng. 

4. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa bàn các xã Thắng Sơn, xã Cự 

Đồng, huyện Thanh Sơn và xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ. Ranh giới dự kiến 

được xác định như sau: 

- Phía Bắc: Giáp suối Vai Chát và dân cư xã Cự Đồng;  

- Phía Nam: Giáp xã Hương Cần và đường bao phía Nam hồ Phượng 

Mao;  

- Phía Tây: Giáp đường Quốc lộ 70B và đất của Công ty lâm nghiệp Tam 

Thắng;  

- Phía Đông: Giáp xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy và Hồ Phượng Mao. 

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: Khoảng 385,5 ha. (Quy mô diện tích, 

ranh giới lập quy hoạch sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập đồ án 

quy hoạch). 

5. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm thắng cảnh ở 

hồ Phượng Mao, thác Đá Mài, tổ chức không gian gắn kết hài hòa với cảnh 

quan tự nhiên của khu vực, đảm bảo phát triển bền vững, từng bước xây dựng 

các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa 

địa phương, kết hợp các dịch vụ du lịch vui chơi giải trí, văn hóa hiện đại đẳng 

cấp góp phần phát triển du lịch tại huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn nói 

riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sinh 

kế cho cộng đồng dân cư bản địa và phụ cận. 

- Nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dân về nhà ở, công trình công 

cộng, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái, cây xanh cảnh quan... của khu vực. 

Hình thành một khu dân cư mới kết hợp du lịch trải nghiệm, đồng bộ về kiến 

trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng bền vững, bảo vệ môi 

trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. 
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- Làm cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư 

xây dựng và quản lý công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 

6. Tính chất: Là khu nhà ở kết hợp du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, trải 

nghiệm khám phá tự nhiên, tìm hiểu khoa học, giáo dục…, tạo điểm nhấn về 

kiến trúc cảnh quan, đồng bộ và hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho 

xã Thắng Sơn, xã Cự Đồng huyện Thanh Sơn và xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy 

cũng như tỉnh Phú Thọ. Tạo sức hấp dẫn thu hút và giữ chân du khách trong 

nước và quốc tế khi đến với tỉnh Phú Thọ. 

7. Dự kiến các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong đồ án về quy mô dân số, 

nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

7.1. Quy mô dân số: Dự báo khi đi vào hoạt động, khu vực sẽ đáp ứng 

khoảng 3.000 người (Quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình 

lập đồ án). 

7.2. Các chỉ tiêu về đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu 

trong khu vực quy hoạch:  

Các chỉ tiêu về đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu trong 

khu vực quy hoạch sẽ được áp dụng cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch 

đảm bảo phù hợp theo các quy định, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng và tiêu chuẩn hiện hành.  

8. Các yêu cầu đồ án quy hoạch cần nghiên cứu 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân 

cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các đồ án quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đến khu vực quy hoạch. 

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng, hạ tầng xã hội và hạ 

tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch. 

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định các khu chức năng 

trong khu vực quy hoạch; Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về 

mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô phố; 

khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí, quy mô các công trình 

ngầm (nếu có). 

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 

đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu 

trung tâm, khu bảo tồn (nếu có). 

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, bao gồm các nội dung 

sau: 
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+ Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới 

xây dựng; xác định quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); hào 

và tuynel kỹ thuật; 

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, 

trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi 

tiết; 

+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô 

các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu 

sáng; 

+ Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; 

+ Xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, 

quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải. 

- Dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư. 

- Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 13, Nghị định số 07/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

- Nội dung Thiết kế đô thị theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 

tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 

9. Danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo 

Thành phần và nội dung hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 

29/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng 

đặc thù. 

9.1. Phần bản vẽ 

STT Tên bản vẽ Tỷ lệ 

1 Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất 1/10.000   

2 
Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây 

dựng 

1/2.000 

3 
Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường 

1/2.000 

4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 1/2.000 

5 Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/2.000 

6 
Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới 

xây dựng 

1/2.000 

7 Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác 1/2.000 
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STT Tên bản vẽ Tỷ lệ 

8 Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật 1/2.000 

9 

Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các 

công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây 

dựng tầng hầm (nếu có) 

TL thích 

hợp   

10 

Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc, 

cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng 

(Các bản vẽ thiết kế đô thị) 

Tỷ lệ 

thích hợp   

11 
Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và 

đánh giá môi trường chiến lược 

Tỷ lệ 

thích hợp   

* Lưu ý: Các bản vẽ được thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 

9.2. Phần văn bản 

- Báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ khảo sát khu vực quy 

hoạch, tỷ lệ 1/2.000; 

- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch; 

- Thuyết minh tổng hợp bao gồm các bản vẽ in màu, thu nhỏ A3; 

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 07/VBHN-BXD; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch; 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân 

cư có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch; 

- Các văn bản pháp lý có liên quan; 

- Đĩa CD, DVD hoặc USB lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ 

quy hoạch chung. 

10. Dự toán kinh phí và nguồn vốn 

10.1. Dự toán kinh phí Quy hoạch duyệt:  3.464.469.000,0 đồng 

Trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình, cắm mốc: 1.506.628.000 đồng 

- Chi phí lập quy hoạch xây dựng: 1.571.072.000 đồng 

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 111.183.000 đồng 

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 20.215.000 đồng 

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: 94.836.000 đồng   

- Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch: 89.123.000 đồng   
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- Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư: 28.565.000 đồng 

- Chi phí công bố đồ án quy hoạch: 42.847.000 đồng 

10.2. Kinh phí lập quy hoạch: Từ nguồn tài trợ của Công ty cổ phần 

Licogi 14. 

11. Tổ chức thực hiện 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành quy hoạch trong thời gian 09 tháng kể 

từ khi nhiệm vụ đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không 

bao gồm thời gian lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch). 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Phú Thọ. 

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

Điều 2. UBND huyện Thanh Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy 

định hiện hành và tổ chức lập quy hoạch, trình duyệt quy hoạch đảm bảo chất 

lượng và hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài chính, 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; 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn; Công ty cổ phần Licogi 14 và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng; 

- Các PCVP; 

- Phòng KTN; 

- Lưu: VT, KT2(02b)(Tr-12b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-23T13:53:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Trọng Tấn<tanpt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-23T15:17:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-23T15:17:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-23T15:17:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




