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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Gia Lai, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng  

thị trấn Đak Đoa (mở rộng), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

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

hoạch năm 2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng 2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 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 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 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 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 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 Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Đoa (mở 

rộng), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030; 

Căn cứ văn bản số 198-TB/TU ngày 28/8/2021 về thông báo kết luận Hội 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Đak Đoa (mở rộng), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đak Đoa và Báo cáo thẩm định số 106/BC-SXD ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak 

Đoa (mở rộng), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 với nội dung sau: 
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1. Nội dung điều chỉnh: 

1.1. Vị trí Chợ đầu mối:  

- Theo đồ án quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 336/QĐ-UBND ngày 03/5/2017: Tại khu vực ngã 3 Quốc lộ 19 và đường liên 

xã đi Kon Gang bố trí chợ đầu mối kết hợp bến xe với quy mô khoảng 5-7ha. 

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô Chợ đầu mối nông sản, bổ sung tổ 

hợp thương mại - dịch vụ và khu dân cư với quy mô khoảng 80 ha. 

1.2. Vị trí đất dự phòng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: 

- Theo đồ án quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 336/QĐ-UBND ngày 03/5/2017: Tại vị trí quy hoạch khu đất dự phòng sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao với quy mô khoảng 126,0ha. 

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thành đất hỗn hợp phát triển đô thị. 

1.3. Vị trí đất sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp: 

- Theo đồ án quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 336/QĐ-UBND ngày 03/5/2017: Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp tại xã Tân Bình và xã KDang có quy mô khoảng 230 ha. Trong đó: Khu 

công nghiệp của tỉnh có quy mô 200 ha, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

huyện Đak Đoa quy mô khoảng 30 ha.  

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh mở rộng đất phát triển công nghiệp, sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô khoảng 365,0ha. Quy hoạch khu 

vực phía Bắc giáp đất công nghiệp thành Khu chức năng hỗ trợ và cung cấp các 

dịch vụ tiện tích xã hội.  

1.4. Vị trí khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng tại Tổ dân phố 7: 

- Theo đồ án quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 336/QĐ-UBND ngày 03/5/2017: Là đất khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng tại tổ 

dân phố 7, diện tích 0,41 ha. 

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thành đất hỗn hợp diện tích khoảng 0,41 ha. 

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 

03/5/2017 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Giao cho UBND huyện Đak Đoa phối hợp với các cơ quan liên quan 

công bố và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ được phê duyệt theo 

đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận 

tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền 
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thông, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa và Thủ trưởng các sở, ban 

ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đ/c CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, TTTH, KTTH, CNXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
 


		2021-08-30T16:57:22+0700
	Việt Nam
	Đỗ Việt Hưng<hungdv.sxd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-08-31T15:31:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Bùi Thanh Bình<binhbt.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2021-08-31T15:34:23+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Đỗ Tiến Đông<dongdt.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-08-31T15:46:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-08-31T15:46:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-08-31T15:46:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-08-31T15:46:46+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




