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I. MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết - Lý do điều chỉnh quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 
đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký kiệu I.7-3  

a) Quy hoạch chi tiết và Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư cao 
tầng và nhà ở cho cán bộ, công nhân các khu công nghiệp 

Ngày 03/3/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số: 
646/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chung 
cư cao tầng và nhà ở cho cán bộ, công nhân các khu công nghiệp tỷ lệ 1/500 
tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh và ngày 04/3/2008, UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 19121000098 cho dự án Khu 
chung cư cao tầng và nhà ở cho cán bộ công nhân các khu công nghiệp. Sau 
khi được cấp giấy phép xây dựng, dự án đã tiến hành triển khai thực hiện 
đầu tư, xây dựng.  

Ngày 29/5/2008 Quốc Hội có Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc 
điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội trong đó phạm vi khu vực 
dự án thuộc địa bàn huyện Mê Linh được sáp nhập vào địa phận Thành phố 
Hà Nội. Triển khai các nội dung liên quan đến sáp nhập địa giới và chuẩn bị 
cho việc lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Chính phủ, Bộ 
Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội đã tiến hành rà soát các đồ án dự án 
đầu tư trong phạm vi mở rộng địa giới hành chính, kết quả đồ án thuộc loại 
2, được triển khai tiếp nhưng phải điều chỉnh để phù hợp định hướng quy 
hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đây là thời điểm dự án đã hoàn thành xây 
dựng phần lớn hệ thống hạ tầng của dự án.  

  Ngày 26/7/2011 Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Ngày 28/2/2013, UBND Thành phố Hà 
Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N1 tại Quyết định số 1911/QĐ-
UBND. Dự án Khu chung cư cao tầng và nhà ở cho cán bộ công nhân các 
khu công nghiệp nằm trong phạm vi ô quy hoạch I.7.3 thuộc Quy hoạch 
phân khu đô thị N1được duyệt. 

Ngày 06/2/2017, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 
576/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư cao tầng và nhà ở cho cán bộ công nhân 
các khu công nghiệp tại xã Tiền phong huyện Mê Linh. Việc nghiên cứu 
điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nêu trên sẽ có những cơ 
sở liên quan đến ô quy hoạch I.7.3 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N1. 
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Trong đó có những vấn đề đặt ra như sau: 

Dự án Khu chung cư cao tầng và nhà ở cho cán bộ công nhân các khu 
công nghiệp đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch chi tiết, 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cấp phép xây 
dựng và triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm san nền, 
giao thông và hệ thống thoát nước, tuy nhiên quy hoạch phân khu đô thị N1 
có các định hướng sử dụng đất và không gian cảnh quan khác với thực tế 
xây dựng nói trên, dẫn đến việc thực hiện quy hoạch phân khu không thực 
hiện được.  

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và tránh lãng phí 
nguồn lực, cần phải rà soát điều chỉnh ô quy hoạch I.7.3 của quy hoạch 
phân khu nói chung, cũng như quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của đồ án nói 
riêng.     

b) Đối với các đồ án, dự án liên quan đến ô quy hoạch ký hiệu 
I.7.3 Quy hoạch phân khu đô thị N1. 

Trong khi đó, cũng liên quan đến ô quy hoạch I.7.3, trong thời gian 
vừa qua, UBND thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt và ban hành các quyết 
định phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các đồ án 
dự án, cụ thể gồm: 

- Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 về việc phê duyệt đồ 
án Điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 Mở rộng Khu nhà ở Minh Giang - 
Đầm Và tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh;   

- Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 về việc phê duyệt đồ 
án Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và 
(giai đoạn 2) tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh;   

- Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về việc phê duyệt 
Điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Minh Đức tại xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh;   

- Quyết định số 6488/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về việc phê duyệt 
Điều chỉnh tổng thể QHCT Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong, tỷ lệ 1/500 tại 
xã Tiền Phong, huyện Mê Linh;   

Qua kiểm tra rà soát 04 đồ án điều chỉnh nêu trên, cho thấy về cơ bản 
các đồ án phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N1 được duyệt, nhưng 
cũng đã có các nội dung biến đổi so với Quy hoạch phân khu, cần tổng hợp 
và khớp nối trong tổng thể ô quy hoạch I.7.3 như sau: 

- Chỉ giới tuyến đường bao phía Nam có điều chỉnh hướng tuyến định 
vị lên phía Bắc so với quy hoạch phân khu, làm giảm diện tích ô quy hoạch 
so với quy hoạch phân khu được duyệt; 
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- Quy hoạch chi tiết dự án Khu nhà ở Minh Đức được duyệt có chuẩn 
định vị tịnh tiến về phía Tây khoảng 3m dẫn đến biến đổi về diện tích một 
số ô quy hoạch đã xác định theo quy hoạch phân khu được duyệt.  

- Quy hoạch chi tiết dự án Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong được 
duyệt có chuẩn định vị cũng tịnh tiến về phía Tây khoảng 3m và có một số 
biến đổi về cơ cấu bố trí chức năng cây xanh dẫn đến biến đổi về diện tích 
một số ô quy hoạch theo quy hoạch phân khu được duyệt.  

Các thay đổi này cần được cập nhật, tổng hợp trong 1 tổng thể nghiên 
cứu chung điều chỉnh ô quy hoạch ký hiệu I.7.3, đảm bảo tính thống nhất và 
yêu cầu của quy hoạch phân khu được duyệt.    

c) Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch. 

Trên cơ sở các bất cập giữa thực tế dự án Khu chung cư cao tầng và 
nhà ở cho cán bộ, công nhân các khu công nghiệp được duyệt đã triển khai  
và định hướng quy hoạch phân khu, dẫn đến việc không thực hiện được quy 
hoạch tại phạm vi của dự án; các điều chỉnh thay đổi từ các đồ án dự án liên 
quan đã trình bày ở trên; cùng với việc Quy hoạch phân khu đô thị N1 đã 
được phê duyệt từ tháng 2/2013, cần có những nghiên cứu cụ thể làm cơ sở 
xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với ô quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa 
và phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, khớp nối đồng bộ 
với giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực, 
tuân thủ các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng hiện hành. 

Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư, sự phù hợp và từng bước 
gấp rút triển khai chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ Tiền Phong, Mê Linh; việc điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch 
ký hiệu I.7-3 là hết sức cần thiết. Điều chỉnh cục bộ hoạch phân khu là cơ sở 
pháp lý để Chủ đầu tư triển khai quy hoạch chi tiết; là cơ sở pháp lý để các cơ 
quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

2. Cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 

- Luật Thủ đô ngày 21/11/2012; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 
phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị với Luật số 
25/2018/QH14; 
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- 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 đô thị; Nghị định số 72/2019/ 
NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghi định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về về lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Quyết định số 1911/QĐ- UBND ngày 26/02/2013 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 
Mở rộng Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và tại xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh;   

- Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 
Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (giai đoạn 2) tại xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh;   

- Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể QHCT tỷ lệ 1/500 Khu 
nhà ở Minh Đức tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh;   

- Quyết định số 6488/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể QHCT Khu nhà ở Làng 
hoa Tiền Phong, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh;   

- Thông báo số 169/TB-UBND ngày 21/2/2020 của UBND thành phố 
Hà Nội về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp xem 
xét việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô 
đất ký hiệu I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

- Công văn số 1065/ UBND-ĐT ngày 30/3/2020 của UBND thành phố 
Hà Nội ý kiến về chủ trương Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị 
N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I.7-3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

- Công văn số 640/QHKT-P2 ngày 18/02/2021 của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức lập Điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I7-3 tại 
xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

- Văn bản số 2123/VP-ĐT ngày 17/3/2021 của UBND thành phố Hà 
Nội ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân 
khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I.7-3 tại xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh; 
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- Văn bản số 1200/QHKT-P2 ngày 02/4/2021 của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn về việc tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I.7-3 tại xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh; 

- Văn bản số 2163/STC-TCĐT ngày 13/4/2021 của Sở Tài chính về 
việc hướng dẫn thủ thục tài trợ kinh phí để thực hiện lập Điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I.7-3 tại xã 
Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

- Văn bản số 1037 UBND -QLĐT ngày 13/5/2021 của UBND huyện 
Mê Linh về việc chấp thuận đề cương và khái toán kinh phí lập Điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu I.7-3 
tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

- Văn bản số 2413/QHKT-P2 ngày 20/5/2020 của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc Hà Nội về việc dự thảo văn bản của ban cán sự Đảng UBND 
Thành phố báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ xin chủ trương 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký 
hiệu I.7-3; 

- Văn bản số 2463/ UBND-KHTH ngày 04/6/2021 của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc Hà Nội tham gia ý kiến về đề cương, khái toán chi phí lập điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu 
I.7-3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; 

- Văn bản số 3236/KH&ĐT-THQH của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội 
về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự toán điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh; 

- Hồ sơ chỉ giới đường đỏ khu vực dự án Khu chung cư cao tầng và 
nhà ở cho cán bộ công nhân các khu công nghiệp tại xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp ngày 16/1/2016; 

- Hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 26/02/2013; 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và 
các quy định, văn bản khác có liên quan; 

- Các văn bản và hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan. 

 

II. VỊ TRÍ, QUY MÔ, RANH GIỚI NGHIÊN CỨU: 

1. Vị trí: 

- Ô quy hoạch ký hiệu I.7-3 thuộc Phân khu đô thị N1 và địa giới hành 
chính xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.  
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2. Phạm vi ranh giới, quy mô nghiên cứu điều chỉnh cục bộ:  

2.1. Phạm vi ranh giới: 

- Phía Đông giáp làng hoa Tiền Phong (và một phần ô quy hoạch ký 
hiệu I.7-5); 

- Phía Bắc giáp đầm Tiền Phong; 

- Phía Nam giáp Khu nhà ở Minh Giang (theo quy hoạch); 

- Phía Tây giáp quốc lộ 23B và ô quy hoạch ký hiệu I.7-2 ; 

2.2. Quy mô: 

Quy mô dân số: 6.800 người; 

Quy mô diện tích: Ô quy hoạch ký hiệu I.7-3 có tổng diện tích 
47,61ha, trong đó: 

- Đất giao thông thành phố: 1,57ha 

- Đất khu ở: 44,75ha 

+ Đất xây xanh, TDTT khu ở: 6,51ha; 

+ Đất giao thông khu ở: 5,61ha; 

+ Đất đơn vị ở: 33,63ha. 

- Đất hỗn hợp: 1,29ha 

 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH  

1. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch: 

- Cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 
và tầm nhìn đến năm 2050 (QHCHN2030) đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. 

- Đảm bảo tính thực thi thực hiện quy hoạch, cập nhật khớp nối các đồ 
án, dự án đã được phê duyệt;  

- Khai thác hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trên 
địa bàn huyện Mê Linh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. 

- Làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo chủ trương 
của UBND Thành phố và là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng và chính 
quyền địa phương quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng 
theo quy hoạch được phê duyệt.  

2. Nguyên tắc điều chỉnh: 

- Tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; nguyên tắc định hướng Quy hoạch 
phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phù 
hợp Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.  
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- Đảm bảo giữ nguyên các thành phần chức năng sử dụng đất và 
tương quan tỷ lệ diện tích đất cơ bản theo quy hoạch phân khu được duyệt;  

- Các nội dung đề xuất điều chỉnh phải xác định được các chỉ tiêu và 
yếu tố khống chế, tính toán đáp ứng đủ các nhu cầu về hạ tầng xã hội: 
không làm giảm diện tích các chức năng công trình công cộng, nhà trẻ, mẫu 
giáo, trường học và các khu công viên cây xanh..., không tăng chỉ tiêu dân 
số, đảm bảo mối liên hệ hài hòa giữa các khu chức năng trong ô quy hoạch; 

- Đối với các chỉ tiêu diện tích đất đai phải điều chỉnh, thay đổi sau 
cập nhật phải đảm bảo không thay đổi lớn so với quy hoạch được duyệt. 

- Trong quá trình điều chỉnh nếu dẫn đến hoán đổi, thay đổi vị trí các 
ô chức năng sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp bán kính phục vụ theo quy 
định.  

- Tuân thủ các định hướng về hướng tuyến giao thông, trục cảnh quan 
chính.. của quy hoạch phân khu đô thị được duyệt; Khớp nối đồng bộ về tổ 
chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội...tại khu vực. Khuyến khích tạo lập các bố cục cảnh quan tích 
cực, có sự tham gia, kết hợp hài hòa giữa các công trình điểm nhấn, cao 
tầng với các khoảng trống, không gian cây xanh gắn với các điểm nhìn quan 
trọng.   

- Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh được giữ 
nguyên và thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 đã 
được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 
28/02/2021. 

3. Nội dung, kết quả điều chỉnh: 

3.1. Tên đồ án: 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô 
quy hoạch ký kiệu I.7-3. 

Địa điểm: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

3.2. Nội dung điều chỉnh cục bộ: 

a. Về quy hoạch sử dụng đất 

Theo Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 được duyệt, ô quy 
hoạch ký hiệu I.7-3 có diện tích 47,61ha, quy mô dân số 6.800 người; chức 
năng sử dụng đất chính: 

- Đất giao thông thành phố: 1,57ha 

- Đất khu ở: 44,75ha 

+ Đất xây xanh, TDTT khu ở: 6,51ha; 

+ Đất giao thông khu ở: 5,61ha; 
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+ Đất đơn vị ở: 33,63ha. 

- Đất hỗn hợp: 1,29ha 

- Tầng cao: 

+ Đất công cộng đơn vị ở: 3-5 tầng; 

+ Đất trường tiểu học và trung học cơ sở: 2-3 tầng; 

+ Đất trường mầm non: 2-3 tầng; 

+ Đất nhóm nhà ở: 3-21 tầng; 

+ Đất hỗn hợp: 3-15 tầng; 

Nay đề xuất điều chỉnh một số nội dung sau: 

- Dịch chuyển vị trí ô đất chức năng công cộng đơn vị ở (ký hiệu 
CC2), ô đất có chức năng trường mầm non (ký hiệu NT2) và ô đất trường 
THCS (ký hiệu TH2) về vị trí tiếp giáp với ô đất cây xanh (ký hiệu CX1) và 
ô đất có chức năng trường Tiểu học (ký hiệu TH1) với mục đích tập trung 
đất hạ tầng xã hội lại một khu vực, đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn ô 
quy hoạch tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam; 

- Di chuyển vị trí ô đất nhóm nhà ở (ký hiệu NO1) thay vào vị trí ô 
đất hỗn hợp (ký hiệu HH1); di chuyển vị trí ô đất có chức năng hỗn hợp (ký 
hiệu HH1) về cạnh vị trí ô đất cây xanh (ký hiệu CX4). 

- Diện tích ô đất ký hiệu I.7-3 giảm khoảng 0,25 ha để phù hợp với 
chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt tại đồ án Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ 
lệ 1/500 Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (giai đoạn 2) tại xã Tiền Phong, 
huyện Mê Linh (Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của 
UBND thành phố Hà Nội); 

- Điều chỉnh số tầng cao trên cơ sở cập nhật tiêu chuẩn cho phép (đối 
với trường học), tăng tính thanh khoản đối với nhà liền kề, hoặc nâng cao 
hiệu quả khai thác sử dụng đất (đối với nhà ở cao tầng, hỗn hợp). 

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể tại Bảng 1- Tổng hợp chỉ tiêu 
sử dụng đất trước và sau điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch ký hiệu I.7.3 ở 
trang tiếp theo:  
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BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 
TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ Ô QUY HOẠCH KÝ HIỆU I.7-3 

 
  HẠNG MỤC 

KÝ HIỆU 

ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH 
Tăng/giảm Ghi chú 

A DÂN SỐ (người) 6800 6800 

B ĐẤT ĐAI 
Diện 
tích 

MĐXD (%) Tầng cao (tầng) 
Chỉ tiêu 

m2/người  
Diện 
tích 

MĐXD (%) Tầng cao (tầng) 
Chỉ tiêu 

m2/người  
    

    (ha) (min) (max) (min) (max)   (ha) (min) (max) (min) (max)   (ha)   

  TỔNG DIỆN TÍCH   47,60 15,81 23,06 2 21   47,35 16,50 29,68 2 26   -0,25 

 - Phù hợp với chỉ giới đường 
đỏ do Viện quy hoạch Xây dựng 

Hà Nội cấp  
 -  Cập nhật tuyến đường bao 

phía Bắc của QHCT dự án 
Minh Giang - Đầm Và giai 

đoạn 2 được duyệt, chuyển vị 
thực tế lên phía Bắc khoảng 2 

đến 5 m 

1 ĐẤT DÂN DỤNG   46,31 16,26 23,70 2 21 68,1 46,49 16,43 29,31 2 26 68,4 0,18   

1.3 
GIAO THÔNG THÀNH 
PHỐ 

  1,57         2,31 1,51         2,2 -0,06   

  

- Giao thông tĩnh (Bến - 
bãi đỗ xe, trung tâm 
vận tải đa phương tiện, 
điểm trung chuyển xe 
buýt) 

TC 1,57           1,51           -0,06 

Giảm  do cập nhật QHCT 1/500 
dự án Khu nhà ở Minh Đức 

được phê duyệt  tịnh tiến  sang 
phía Tây khoảng 3m 

1.4 ĐẤT KHU Ở   44,74 16,83 24,54 2 21 65,79 44,98 16,98 30,29 2 26 66,1 0,24   

1.4.3 - Đất cây xanh, 
TDTT khu ở 

CXKV 6,57   5,00   1   6,57   5,00   1       

1.4.4 - Giao thông khu ở   5,68         8,35 5,36         7,9 -0,32 

 Giao thông giảm do mặt cắt 
đường tại ô đất phía Nam của 
Khu nhà ở Minh Đức giảm từ 
B=27M xuống B=20 M 
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  HẠNG MỤC 

KÝ HIỆU 

ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH 
Tăng/giảm Ghi chú 

A DÂN SỐ (người) 6800 6800 

B ĐẤT ĐAI 
Diện 
tích 

MĐXD (%) Tầng cao (tầng) 
Chỉ tiêu 

m2/người  
Diện 
tích 

MĐXD (%) Tầng cao (tầng) 
Chỉ tiêu 

m2/người  
    

    (ha) (min) (max) (min) (max)   (ha) (min) (max) (min) (max)   (ha)   

1.4.5 ĐẤT ĐƠN VỊ Ở   32,49 22,66 32,15 2 21 47,78 33,05 23,11 32,15 2 26 48,6 0,57 

 - Đề xuất tăng tầng cao, cập 
nhật tầng cao nhà đơn lẻ phổ 

biến hiện nay để tăng hiệu quả 
về sử dụng đất 

 - Tăng do cập nhật QHCT 
1/500 các dự án Khu nhà ở 

Minh Đức, Khu nhà ở và dịch 
vụ Tiền Phong, Mê Linh đã 

được phê duyệt 

a 

ĐẤT CÔNG CỘNG 
ĐƠN VỊ Ở (Phục vụ 
thường xuyên: Thương 
nghiệp, văn hóa, y tế, 
hành chính cấp ĐVO) 

CC 0,66 20,00 40,00 3 5 0,97 0,66 20,00 40,00 3 5 1,0     

b 
ĐẤT CÂY XANH 

(sân chơi - vườn dạo, 
sân luyện tập) 

CX 2,92   5,00   1 4,29 2,76   5,00   1 4,1 -0,16 

 - Giảm do cập nhật QHCT 
1/500 các dự án Khu nhà ở 

Minh Đức , Khu nhà ở và dịch 
vụ Tiền Phong, Mê Linh được 
duyệt và các hạ tầng dự án đã 
được tỉnh Vinh Phúc phê duyệt 

c 

ĐẤT TRƯỜNG TIỂU 
HỌC (cấp 1), 
TRƯỜNG TRUNG 
HỌC CƠ SỞ (cấp 2) 

TH1,TH2 1,55 14,00 35,00 2 3 2,28 1,55 14,00 40,00 2 4 2,3    - Điều chỉnh tầng cao để tăng 
khônggian chức năng phụ trợ 

giáo dục trong khi vẫn đảm bảo 
tuân thủ các quy định, quy 

chuẩn tiêu chuẩn trường học. 

d 
ĐẤT TRƯỜNG MẦM 

NON 
MN 0,76 14,00 40,00 2 3 1,12 0,74 14,00 40,00 2 3 1,1 -0,03 
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  HẠNG MỤC 

KÝ HIỆU 

ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH 
Tăng/giảm Ghi chú 

A DÂN SỐ (người) 6800 6800 

B ĐẤT ĐAI 
Diện 
tích 

MĐXD (%) Tầng cao (tầng) 
Chỉ tiêu 

m2/người  
Diện 
tích 

MĐXD (%) Tầng cao (tầng) 
Chỉ tiêu 

m2/người  
    

    (ha) (min) (max) (min) (max)   (ha) (min) (max) (min) (max)   (ha)   

e ĐẤT NHÓM NHÀ Ở   23,20 30,00 40,00 3 21 34,12 23,96 30,00 50,00 3 26 35,2 0,76 

 - Tăng do cập nhật QHCT 
1/500 các dự án Khu nhà ở 

Minh Đức , Khu nhà ở và dịch 
vụ Tiền Phong, Mê Linh đã 

được phê duyệt và hiện nay hạ 
tầng kỹ thuật đã thi công cơ 

bản phù hợp theo kết quả thẩm 
định thiết kế cơ sở của Sở Xây 

dựng tỉnh VInh Phúc. 

f 
ĐẤT GIAO THÔNG 

ĐƠN VỊ Ở 
  3,40         5,00 3,39         5,0 -0,01   

  
    Đất đường đơn vị 

ở 
  2,12         3,12 2,17         3,2 0,05   

      Đất bãi đỗ xe P 1,28         1,88 1,22         1,8 -0,06 
Tịnh  tiến  dự án QHCT 1/500 

Khu nhà ở Minh Đức sang phía 
Tây khoảng 3m 

2 
CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC 
TRONG PHẠM VI KHU 
DÂN DỤNG 

  1,29     3 15   0,86 20,00 50,00 3 26   -0,43   

2.1 ĐẤT HỖN HỢP HH1 1,29 20,00 40,00 3 15   0,86 20,00 50,00 3 26   -0,43 

 - Giảm do cập nhật QHCT 
1/500 các dự án Khu nhà ở 

Minh Đức , Khu nhà ở và dịch 
vụ Tiền Phong, Mê Linh được 
duyệt và các hạ tầng dự án đã 
được tỉnh Vinh Phúc phê duyệt 
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Ghi chú : 

- Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch nêu trên được thực hiện theo đúng Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ 
lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 
1911/QĐ-UBND ngày 28/02/2013, tuân thủ các quy định hiện hành về quản 
lý đầu tư xây dựng. 

- Số liệu chỉ tiêu sau điều chỉnh cục bộ được tính toán căn cứ vào tính 
toán cập nhật các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1 được thể hiện tại Bảng 2 và Phụ lục 
Sơ đồ so sánh đối chiếu. 

b. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:  

- Về quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ: tuân thủ theo Quy 
hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt. 

- Cập nhật chỉ giới đường đỏ một số tuyến đường theo hồ sơ chỉ giới 
đường đỏ được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp. 

- Về quy hoạch san nền, thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải và 
VSMT, cấp điện, thông tin liên lạc: đề xuất giữ nguyên thiết kế hạ tầng kỹ 
thuật theo Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND 
Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 28/02/2013. 

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đề xuất Điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu I.7-3 với nội 
dung sau: điều chỉnh vị trí Ô đất (ký hiệu CC2) có chức năng công cộng 
đơn vị ở, Ô đất (ký hiệu NT2) có chức năng trường mầm non và ô đất 
trường THCS (ký hiệu TH2) về vị trí tiếp giáp với ô đất cây xanh (ký hiệu 
CX1) và Ô đất (ký hiệu TH1) có chức năng trường Tiểu học với mục đích 
tập trung đất hạ tầng xã hội thành một khu và đảm bảo bán kính phục vụ 
cho toàn ô quy hoạch tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam; đồng thời, di chuyển 
vị trí ô đất nhóm nhà ở (ký hiệu NO10) thay vào vị trí ô đất HH1, di chuyển 
vị trí ô đất có chức năng hỗn hợp (ký hiệu HH1) về cạnh vị trí ô đất cây 
xanh (ký hiệu CX4); diện tích ô đất ký hiệu I.7-3 giảm khoảng 0,26ha để 
phù hợp với chỉ giới đường đỏ do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp 
(tại vị trí ô đất ký hiệu N09 và N10 phần tiếp giáp với đường giao thông 
phía Nam đồ án). 

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Quy mô, hướng tuyến, mạng lưới 
đường giao thông, diện tích các bãi đỗ xe công cộng tập trung và hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật được giữ nguyên theo định hướng tại Quy hoạch phân khu 
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đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 được duyệt. 

Trên đây là những nội dung chính về đề xuất Điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu I.7.3, Ủy 
ban nhân dân huyện Mê Linh kính trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, 
báo cáo UBND thành phố Hà Nội phê duyệt./. 
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BẢNG 2: BẢNG SỐ LIỆU CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẬP NHẬT 
CÁC ĐỒ ÁN QHCT TỶ LỆ 1/500 ĐƯỢC DUYỆT VÀ ĐIỀU CHỈNH CỤC 

BỘ Ô QUY HOẠCH KÝ HIỆU I.7-3 

 

  HẠNG MỤC 
KÝ 
HIỆU 

ĐÃ ĐƯỢC PHÊ 
DUYỆT 

KÝ HIỆU 
ĐỀ XUẤT 

ĐIỀU 
CHỈNH 

Tăng/giả
m 

Ghi chú 

A DÂN SỐ (người)   6800   6800   

B ĐẤT ĐAI   Diện tích (ha)   
Diện tích 

(ha)  (ha)   

  
TỔNG DIỆN 
TÍCH 

  47,60   47,35 -0,25   

1 ĐẤT DÂN DỤNG   46,31   46,49 0,18   

1.3 GIAO THÔNG 
THÀNH PHỐ 

  1,57   1,51 -0,06   

  

- Giao thông tĩnh 
(Bến - bãi đỗ xe, 
trung tâm vận tải 
đa phương tiện, 
điểm trung 
chuyển xe buýt) 

TC 1,57   1,51 -0,06   

1.4 ĐẤT KHU Ở   44,74   44,98 0,24   

1.4.3 - Đất cây xanh, 
TDTT khu ở 

CXKV 6,57 CXKV 6,57     

    CXKV1 3,66 CXKV1 3,66   
Thuộc khu đất  trung 

chuyển  

    CXKV2 0,33 CXKV2 0,35   
Khu nhà ở Minh Đức  

    CXKV3 0,18 CXKV3 0,19   

    CXKV4 0,90 CXKV4 0,89   
Khu nhà ở và dịch vụ 

Tiền Phong     CXKV5 0,50 CXKV5 0,52   

    CXKV6 0,44 CXKV6A 0,11   

        CXKV6B 0,10   
Khu nhà ở Làng hoa 

Tiền Phong 
        CXKV6C 0,14   

        CXKV6D 0,06   

    CXKV7 0,55 CXKV7 0,55   
Khu nhà ở và dịch vụ 

Tiền Phong 

1.4.4 - Giao thông 
khu ở 

  5,68   5,36 -0,32   

1.4.5 ĐẤT ĐƠN VỊ Ở   32,49   33,05 0,57   

a 

ĐẤT CÔNG 
CỘNG ĐƠN VỊ Ở 
(Phục vụ thường 
xuyên: Thương 
nghiệp, văn hóa, 
y tế, hành chính 
cấp ĐVO) 

CC 0,66 CC 0,66     

b 

ĐẤT CÂY 
XANH 
(sân chơi - vườn 
dạo, sân luyện 
tập) 

CX 2,92 CX 2,76 -0,16   

    CX1 2,92 CX1 0,45   
Thuộc khu đất  trung 

chuyển  
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    CX2 0,50 CX2 A 0,27   Khu nhà ở Làng hoa 
Tiền Phong         CX2 B 0,13   

    CX3 0,51 CX3 0,57   Khu nhà ở Minh Đức  

    CX4 1,21 CX4A 0,46   

Khu nhà ở và dịch vụ 
Tiền Phong 
 (Licogi 18) 

        CX4B 0,73   

        CX4C 0,03   

        CX4D 0,07   

        CX4E 0,04   

c 

ĐẤT TRƯỜNG 
TIỂU HỌC (cấp 
1), 
TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ 
SỞ (cấp 2) 

TH1,TH
2 

1,55   1,55     

d 
ĐẤT TRƯỜNG 

MẦM NON 
MN 0,76 MN 0,74 -0,03   

e ĐẤT NHÓM 
NHÀ Ở 

  23,20   23,96 0,76   

    NO1 1,01 NO1       

    NO2 0,31 NO2A 0,23   

Khu nhà ở Minh Đức  

    NO2 0,35 NO2B 0,27   

    NO3 2,74 NO3 2,78   

    NO4 0,35 NO4 2,72   

    NO5 1,61 NO5 1,71   

    NO6 2,63 NO6 2,70   

    NO7 1,69 NO7 2,07   Khu nhà ở Làng hoa 
Tiền Phong     NO8 2,47 NO8 2,35   

    NO9 3,70 NO9 4,33   Khu nhà ở và dịch vụ 
Tiền Phong  
 (Licogi 18) 

- Nghiên cứu đề xuất 
điều chỉnh trong đồ án 

    

NO10 4,07 

NO10A 3,48   

    NO10B 0,92   

    NO10C 0,41   

f 
ĐẤT GIAO 

THÔNG ĐƠN VỊ 
Ở 

  3,40   3,39 -0,01   

      Đất đường 
đơn vị ở 

  2,12   2,17 0,05   

      Đất bãi đỗ xe P 1,28   1,22 -0,06   

2 

CÁC LOẠI ĐẤT 
KHÁC TRONG 
PHẠM VI KHU 
DÂN DỤNG 

  1,29   0,86 -0,43   

2.1 ĐẤT HỖN HỢP HH1 1,29   0,86 -0,43   

PHỤ LỤC: SO SÁNH ĐỐI CHIẾU HÌNH DÁNG, PHẠM VI CHỈ 
GIỚI CÁC Ô QUY HOẠCH GIỮA QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ 
N1 ĐƯỢC DUYỆT VỚI CÁC QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÃ PHÊ DUYỆT 
ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ 
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THỊ KÝ HIỆU N1, Ô QUY HOẠCH I.7-3. 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 



THANH UY HA NQI BANG CONG SAN V1IT NAM 
* 

So fl5- TB/TU Ha Nt5i, ngày tháng 7 nàm 2020 

THÔNG BAO 
Kêt 1un cüa Ban Thu*ng viii Thành üy 

ye chü trirong diêu chinh die b Quy hoich phân khu do thj Ni, 
9 A A r A - . A A A ty lç 1/2000 tii o dat ky hiçu 1.73, xa Tien Phong, huyçn Me Linh 

Ban Thumg vi Thành üy h9p ngày 21/7/2020, nghe Ban can sir dãng 
UBND Thành phô báo cáo, xin kin chi dao  v chü tnrong diêu chinh civic b 
Quy hoach phân khu do thj Ni, t 1 1/2000 ti ô dt k hiu 1.7.3, xã Tin Phong, 
huyn Me Linh. Dng clil Vucing DInh Hue, Uy viên B Chinh trj, BI thu Thànhüy 
chü trl hi nghj. Cüng dir có di din Uy ban Kim tra Trung uong; dông chI 
Nguyn The Hung, Thành Uy vien, Phó Chü tjch UBND Thành pho; dai  din lnh 
dao Van phông Thành üy, Van phông HDND Thành phô, Van phông UBND 
Thành phô, Ban Do thj HDND Thành ph; các s: Quy hoch - Kiên trüc, Kê 
hoch và Dâu tu, Xây drng, Tài nguyen và Môi trumg. 

Sau khi nghe Ban can sir dáng UBND Thành ph trInh bay Ti trInh s 
279-TTr/BCSD, ngày 02/6/2020, báo cáo thãm tra cüa Van phông Thành üy, kiên 
cüa Dãng doàn HDND Thành ph, Huyn üyMê Linh và kin thão 1un cüa các 
di biêu dii hop, Ban Thurng vi Thành üy thng nh.t kt 1un: 

1. Dng v nguyen tc di vOi s1r c.n thit diu chinh ciic b Quy hoch phn 
khu do thj Ni, t 1 1/2000 ti ô dt k9 hiu 1.7.3, xa Tin Phong, huyn Me Linh. 

2. Giao Ban can s11 dãng UBND Thành ph clii d.o các Co quan lien quan 
thrc hin chü tmong trên theo dung các quy djnh hin hành cüa pháp lut, dam bão 
diing trInh t1r, thu tic, thm quyn và các yêu cu sau: 

- Tip thu kin cüa Dãng doàn HDND Thành ph ti van bãnsô 103-CV/DD, 
ngày 10/7/2020 và cüa Huyn üyMê Linh ti van ban so 607-BC/HU, ngày 11/6/2020. 

- Vic diu chinh ciic b Quy hoach phân khu do thj Ni, t) 1 1/2000 tai  ô 
dat k3 hiu 1.7.3, xã Tin Phong, huyn Me Linh phâi phü hçip vâi Quy hoch 
chung xây dirng Thu do Ha Ni, các quy hoach  khác có lien quan dã duçc cap có 
thm quyn phê duyt và các tiêu chun, quy chu.n xay dmg hin hãnh; vic bô 
sung tuyn dung vào quy hoch phãi dam bâo du tu kát ni dng b vOi các 
tuyên dming xung quanh và co ch du lit phâi phü hqp vri quy djnh hin hành 
cua pháp 1ut; luu vic cong b cOng khai, 1y và tip thu kin cong dng dan 
Cu di vài phuong an diu chinh quy hotch. 

- Rà soát, dam báo vic k kt các hqp dng hçp tác gop vn trLrôc day giia 
Chu d.0 tu vâi các nhà du lit thu cp, vic b sung din tIch dt i d trâ 1ti cho 
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các nhà du tLr dã có hcip dng gop vn và b trI qu dt d phát trin nhà & xã hi 
phâi tuân thu dung các quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Cong tác quãn 1 dt dai, quy hoach,  k  hoach  sü diing dt, nghia vçi tài 
chInh, giâi phóng mt bang phâi dam bão dCing các quy djnh cüa pháp 1ut v dat 
dai và các quy djnh khác có lien quail; tang ci.thng tuyên truyn, vn dng tao  s1r 
dng thun cüa ngithi dan, tránh xãy ra khiu kin. 

3. Giao Van phông Thành üy theo dôi, don dc vic th?c hin k& lu.n nay, 
báo cáo Thu&ng trirc, Ban Thix&ng vv Thànhüy. 

Van phông Thành üy thông báo k& 1un cüa Ban Thithng vi Thành üy d 
các ca quan, dan vj lien quan bit, th chüc thirc hin./. 

Ncii nhân: 
- D/c Vucing DInh Hue, 

UVBCT,BIthuThànhUy, (dê 
- Thuông trrc Thành üy, báo cáo) 
- Ban Thumg vii Thãnhüy, 
- Dãng doân HDND TP, 
- BCS dãng UBND TP, 
- Các sâ: QHKT, KHDT, TNMT, XD, 
- Huyn üy, UBND huyn Me Linh, 
- Luu Van phông Thànhüy. 

T/L BAN THIX(NG Y 
P Ô PJ VAN PHONG 

















Kinh gUi:
- Uy ban nhan dan huy~n Me Linh;
Dja chi: Khu trung tfun himh chinh Huy~n, D(li Thjnh, Me Linh, Hi! N(li
- Cong ty c6 phful d~u tu phlit triSn 18
Dja chi: thon Yen Nhan, Ti~n Phong, Me Linh, Hi! N(li

Can cu chu truang duqc Ban ThuOng Y\I Thanh uy thong qua t<:liThong bao s6
2775-TB/TU ngay 27/7/2020 v~ vi~c di~u chinh C\lCbi? Quy hO<:lchphiln khu do thi NI,
tY I~ 1/2000 t<:li0 d~t Icyhi~u 1.7.3, xa Ti~n Phong, huy~n Me Linh; th\lc hi~n chi d<:locua
UBND Thanh ph6 t<:licong van s6 3768/UBND-DT ngay 10/812020 va theo d~ nghj cua
Cong ty c6 phfuI d~u tu phat tri~n 18, S6 Quy hO<:lch- Ki~n trUc da ra soat, co cong van s6
640/QHK.T-P2 ngay 18/02/2021 bao cao UBND Thanh ph6 v~ vi~c tri~n khai th\lC hi~n
t6 chuc I~p Di~u chinh C\lCbi? quy hO<:lchphiin khu theo quy trinh, quy dinh t<:liLu~t Quy
hO<:lchdo thj, ph\lc Y\I cong tac quan Iy, kh6'p n6i d6ng bi? quy hO<:lch~i dja phuang b~ng
ngu6n v6n cua d\l an; di~u chinh C\lCbi? QHPK NI duqc duy~t la C(J s6 d~ Congty c6
ph~n dAutu phat tri~n 18 t6 chuc I~p Di~u chinh quy hO<:lchchi ti~t va d\l an d~u tu.

T<:Iicong van s6 2123NP-DT ngay 17/3/2021 cua Van phong UBND Thanh ph6, PhO
Chu tich UBND Thanh ph6 Duang Duc Tu~ chi dw (1) D6ng y vJ nguyen tac dJ xwit
coo So' Quy hO(lch - Kiln truc t(li van brin s6 640/QHKT-P2 ngiJy 18/02/2021; Giao So'
Quy hO(lch - Kiln truc huang dan UBND huy~n Me Linh, Cong ty c6 ph6n D6u tu pluit
tri€n 18 thlfc hi~n vi~c t6 chUc 14p 14pDiJu chinh C1,lC b(JQuy hO(lchphan khu N1, tY I?
1/2000 t(li a ddt IcYhi?u 17.3 theo quy trinh, quy d;nh phap lu4t; thdm d;nh, trinh UBND
Thanh ph6 pM duy?t theo quy d;nh; (2) Giao So' Tai chinh chit tri, huang dan C6ng ty c6
ph6n D6u tu phat triln 18 thit t~c tai trr;rkinh phi tif ngu6n v6n cita dlf an (!chOngb6i hoan,
khong diJu ki~n) VaGNgdn sach theo dung quy d;nh cita Lu4t D6u tu cong.

Th\lC hi~n cac k~t lu~ chi d<:locua Ban ThuOng Y\I Thanh uy, UBND Thanh ph6,
S6 Quy hO<:lch- Ki~n truc hu6ng d~n cac dan vj tri~n khai t6 chuc th\lc hi~n cac ni?i dung
nhu sau:

1. Cong tv c6 ph~n d~u tu pilat tri~n 18:
- Lien h~ vai S6 K~ hO<:lchva D~u tu, S6 Xily dl!llg, UBND huy~n Me Linh d~ co y

ki~n v~: S\l phil hqp co ch~ d~u tu vai quy djnh hi~n hanh cua phap lu~t, vi~c I~y y ki~n
va ti~p thu y ki~n ci?ng d6ng diin CU, S\l phil hqp vai quy djnh cua phap lu~t v~ vi~c Icy
k~t cac hqp d6ng hqp tac gop v6n giiia chu d~u tu vai cac nha d~u tu thu dp, vi~c b6
sung d~t 6 d~ tra l<:Iicho cac nha d~u tu da co hqp d6ng gop v6n va b6 tri quy d~t d~ ph at
tri~n nha 6 xa h9i, ... theo chi d<:locua Ban ThuOng V\l Thanh uy t<:livan ban s6 2775-

UBND THANH PHO HA NOI
s6QUY HO~CH -KIEN TRUC

S6: 4rl1JO /QHKT-P2
v Iv t6 chuc I~p di~u chinh C\lC b(\
QHPK-NJ, tYl~ 1/2000 t(li6 dAtkYhi~u
I.7.3 t(lixiiTi~n Phong,huy~nMe Linh.

CONG HoA xA HOI CHi! NGHiA VIJ):TNAM
Di}c I~p - TI! do - H;tnh phuc

Ha N(Ji, ngay til. thang it nam 2021



TB/TU ngay 27/7/2020, lam co sa I~p h6 sa di€u chinh cvc bQ Quy hO\lchphiin khu do
thi Nl, tY I~ 1/2000 t\li 0 dllt kYhi~u 1.7.3, xii Ti€n Phong, huy~n Me Linh theo quy dinh.

- Lien h~ va cung cllp h6 sa, tai li~u lien quan de UBND huy~n Me Linh cM tri, t6
chUc trienkhai l~p di€u chinh cvc bQ Quy hO\lch phiin khu do thi Nl t\li 0 dllt kY hi~u
1.7.3, xii Ti€n Phong, huy~n Me Linh theo chll truang dii duQ'cchllp thli~.

- Lien h~ vai Sa Tai chinh de duQ'Chuang dfuIthll t1}cUti trQ'kinh phi ill ngu6n v6n
clla d\I an (khong b6i hoan, khong di€u ki~n) vao Ngiin sach theo dUng quy dinh clla Lu~t
D~u tu congo

2. -oy ban nhiin diin huyen Me Linh:
- T6 chuc I~p Di€u chinh cvc bQQuy hO\lch phan khu do thi Nl, tj I~ 1/2000 t\li 0

dllt kY hi~u 1.7.3, xii Ti€n Phong, huy~n Me Linh tren co sa h6 sa pMp Iy do Cong ty c6
ph~ d~u tu pMt trien 18 cung clip va can cu k€t lu~n chi d\lo clla: Ban Thuang V1}Thanh
Ily (t\li ThOng bao s5 2775-TB/TU ngay 27/7/2020), y ki€n clla Dang doan HDND Thanh
ph5 (t\li van ban s5 103-CVIDD ngay 10/7/2020), Huy~n Ily Me Linh (t\li van ban s5 607-
BCIHUngay 11/6/2020) va UBND Thanh ph5 (t\li cac van ban s5 3768/UBND-DT ngay
10/8/2020, s5 2123NP-,"DT ngay 17/3/2021). H6 sa, trinh tg I~p h6 sa Di€u chinh cvc bQ
Quy hO\lch phiin khu do thi Nl, tj I~ 1/2000 t(li 0 dllt kYhi~u 1.7.3, xii Ti€n Phong, huy~n
Me Linh theo quy trinh, quy dinh t\li Lu~t Quy hO\lch do thi s5 30/2009/QH12 (duQ'c sua
d6i, b6 sung va hgp nhllt theo Van ban hgp nhllt s5 16IVBHN-VPQH ngay 15/7/2020 clla
Van phOng Qu5c hQi) va quy djnh t\li cac Nghi dinh, ThOng tu huang dfuI hi~n hanh de
Sa Quy hO\lch - Ki€n trUc thAm dinh, trinh uBND Thanh ph5 xem xet, phe duy~t theo
quy djnh.

Sa Quy hO\lch - Ki€n trUc Ha NQi thong bao de UBND huy~n Me Linh, Cong ty c6
ph~ d~u tu pMt trien 18 dUQ'cbi€t va trien khaith\Ic hi~n./.

Ndi nh{in:
- Nhutren;
- Giam d6c Sa (deb/c);
- PGD Ph\lillQu69.Tuy~n; .
- Luu: VT,P2 Mto-C' WI

KT.GIAM DOC
. DOv
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