
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ XÂY DỰNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:            /SXD-QLN                        Bình Phước, ngày      tháng 9 năm 2019 
 

V/v góp ý đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và 

hồ điều hòa phường Tân Thiện  
 

 

Kính gửi: UBND thành phố Đồng Xoài 
 

 

 

Ngày 26/8/2019, Sở Xây dựng nhận được đầy đủ hồ sơ kèm theo Công 

văn số 1532/UBND-KT ngày 23/8/2019 của UBND thành phố Đồng Xoài V/v 

góp ý kiến hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và hồ điều hòa 

phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Qua xem xét, Sở 

Xây dựng có ý kiến như sau: 

- Mặt cắt bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đề nghị xem xét lại vị trí trồng 

cây xanh cho phù hợp, tránh ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và 

trên không (nếu có). 

- Quy hoạch cấp nước: hiện nay hệ thống cấp nước của thành phố Đồng 

Xoài được lấy từ nguồn nước hồ Đồng Xoài, không còn sử dụng nguồn nước 

của nhà máy nước hồ Suối Cam. Do đó, đề nghị chỉnh sửa lại thuyết minh nguồn 

nước (tr.63) cho phù hợp. 

Các nội dung khác, đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài chỉ đạo Phòng 

Quản lý đô thị tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư và hồ điều hòa phường Tân Thiện, Sở Xây dựng gửi UBND 

thành phố Đồng Xoài để tổng hợp./. 

Nơi nhận:             KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng QLĐT TP. Đồng Xoài; 

- Lưu VT, P.QLN.(L) 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Văn Lâm 
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