
  

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 8 năm 2019 

    V/v góp ý hồ sơ điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết Khu đô thị phức hợp 

      cảnh quan Cát Tường Phú Hưng. 

 

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Xoài. 
 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 308/QLĐT ngày 22/08/2019 của  

Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Xoài V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát 

Tường Phú Hưng. Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

- Theo phương án quy hoạch đã được phê duyệt thì một số lô đất ở tại 

vị trí góc có kích thước lớn (trung bình khoảng 10m). Nay chủ đầu tư đề 

nghị điều chỉnh mỗi lô thành 02 lô. Xét thấy số lượng lô đất ở điều chỉnh là 

không lớn, hơn nữa việc điều chỉnh nhằm tạo sự đồng bộ kiến trúc cảnh quan 

chung trong từng dãy nhà, do đó Sở Xây dựng thống nhất theo phương án 

điều chỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định chỉ giới xây dựng trục đường bên 

hông của các lô góc sau khi điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo đủ diện tích, 

kích thước công trình xây dựng theo quy định. 

- Thống nhất hướng thoát nước theo đề xuất điều chỉnh. Tuy nhiên, theo 

hồ sơ quy hoạch được duyệt và thực tế cho thấy một phần lượng nước của dự án 

được thoát ra cửa xả số 2 tại khu vực phía Tây dự án. Do đó, đề nghị UBND 

thành phố Đồng Xoài yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ hướng thoát nước mưa ra 

suối hiện hữu, nhằm đảm bảo thoát nước cho dự án. 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng, Sở Xây 

dựng gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Xoài để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP. Đồng Xoài; 

- Lưu: VT, P.QLN(Phụng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Tất Dũng 
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