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Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án 

Nhà ở xã hội – công nhân khu công nghiệp Sông Bình, tại xã Sông 

Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 2372 /QĐ-UBND                             Bắc Bình, ngày  28 tháng 5 năm 2020.             

 

    

QUYẾT ĐỊNH 

 

 

                

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật số: 35/2018/QH2014 ngày 20/11/2018 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ 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 số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 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 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 6572/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND huyện 

Bắc Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Sông 

Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện 

Bắc Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới xã Sông Bình, huyện Bắc Bình; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số: 999/QĐ-UBND của UBND Tỉnh 

Bình Thuận ngày 19/4/2019 của dự án Nhà ở xã hội – công nhân khu công nghiệp 

Sông Bình; 
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Căn cứ Quyết định số: 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND Huyện 

Bắc Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Nhà 

ở xã hội – công nhân khu công nghiệp Sông Bình. 

- Căn cứ biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư  ngày 20/02/2020 về đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Nhà ở xã hội – công nhân khu công nghiệp Sông 

Bình. 

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số: 65/TTr-KTHT 

ngày 13/5/2020 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 dự án Nhà ở xã xã hội – công nhân khu công nghiệp Sông Bình, tại xã Sông 

Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Nhà ở xã hội – 

công nhân khu công nghiệp Sông Bình, tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận, với nội dung như sau: 

1. Tên đồ án: Nhà ở xã hội – công nhân khu công nghiệp Sông Bình. 

2. Địa điểm, ranh giới và quy mô nghiên cứu: 

a) Địa điểm: Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

b) Phạm vi ranh giới:  

- Phía Đông : Giáp khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan 

Sông Bình; 

- Phía Tây : Giáp đất sản xuất của dân; 

- Phía Nam : Giáp đất sản xuất của dân; 

- Phía Bắc : Giáp đường vào khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản 

Titan Sông Bình. 

c) Quy mô nghiên cứu:  

- Diện tích đất: Khoảng 14,8 ha. 

- Quy mô dân số: Khoảng 2.200 người. 

3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 
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DANH MỤC 
KÝ 

HIỆU 

DIỆN TÍCH 

(m²) 

TỶ LỆ  

(%) 

ĐẤT Ở    51.764,00 35,08 

NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 1 B1 11.434,00 7,75 

NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 2 B2 13.357,00 9,05 

NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 3 B3 9.433,00 6,39 

NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 4 B4 10.282,00 6,97 

NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 5 B5 7.258,00 4,92 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG   19.262,41 13,05 

NHÀ ĐIỀU HÀNH - DỊCH VỤ ĐH-DV 4.181,41 2,83 

CHỢ TM 5.866,00 3,98 

NHÀ VĂN HÓA (NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG) NVH 2.717,50 1,84 

TRẠM Y TẾ YT 2.310,00 1,57 

NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO GD 4.187,50 2,84 

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT   6.856,47 4,65 

TRẠM CẤP ĐIỆN TCĐ 276,29 0,19 

NHÀ BẢO VỆ NBV 177,50 0,12 

KHO NGUY HẠI (CHỨA CHẤT THẢI TẠM THỜI) K-NH 359,88 0,24 

TRẠM CẤP NƯỚC TCN 2.974,44 2,02 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XLNT 3.068,36 2,08 

ĐẤT CÂY XANH  - TDTT   34.273,99 23,23 

SÂN LUYỆN TẬP SLT 6.971,00 4,72 

CÔNG VIÊN CÂY XANH CVCX 23.518,23 15,94 

CÂY XANH CÁCH LY CXCL 3.784,76 2,57 

CÂY XANH CÁCH LY 1 CXCL-1 2.048,96 1,39 

CÂY XANH CÁCH LY 2 CXCL-2 1.735,80 1,18 

ĐẤT GIAO THÔNG   35.410,82 24,00 

  DIỆN TÍCH QUY HOẠCH   147.567,69 100,00 

 4. Định hướng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 

- Thiết kế các công trình kiến trúc nhằm hạn chế sự phá vỡ về mặt mỹ thuật 

và kỹ thuật đối với môi trường thiên nhiên. Các cụm công trình công cộng - dịch 
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vụ cần nghiên cứu giải pháp kiến trúc mang tính chất thẩm mỹ cao, mang tính đặc 

trưng nhưng hài hòa với cảnh quan xung quanh, tạo thành công trình điểm nhấn 

cho dự án. 

- Các công trình nhà ở phải phù hợp với thu nhập và nhu cầu thực tế của 

người dân địa phương trong hiện tại và tương lai. 

- Thiết kế kiến trúc nhằm đặt mục đích công năng là tiêu chí cao nhất, đáp 

ứng nhu cầu sống và làm việc cũng như tạo sự thoải mái, thân thiện nhất cho 

người ở. 

- Phong cách kiến trúc của các công trình nhà ở và công cộng phải thống nhất 

trong toàn khu. 

- Thiết kế kiến trúc các công trình, đặc biệt là công trình công cộng và các 

công trình thương mại - dịch vụ quy mô lớn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định 

về thiết kế đô thị của dự án. 
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Quy định tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng 

STT DANH MỤC 
KÝ 

HIỆU 

DIỆN 

TÍCH 

(m²) 

TỶ LỆ  

(%) 

CHIỀU 

CAO TỐI 

ĐA (m) 

MĐXD 

TỐI ĐA 

(%) 

TẦNG 

CAO  

TỐI ĐA 

HỆ SỐ 

SDĐ TỐI 

ĐA (%) 

1 ĐẤT Ở    51.764,00 35,08         

1.1 NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 1 B1 11.434,00 7,75 24 53,97 5 4,51 

1.2 NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 2 B2 13.357,00 9,05 24 53,49 5 4,48 

1.3 NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 3 B3 9.433,00 6,39 24 56,01 5 4,67 

1.4 NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 4 B4 10.282,00 6,97 24 54,26 5 4,53 

1.5 NHÀ Ở CÔNG NHÂN - BLOCK 5 B5 7.258,00 4,92 24 62,43 5 5,16 

2 ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG   19.262,41 13,05        

2.1 NHÀ ĐIỀU HÀNH - DỊCH VỤ ĐH-DV 4.181,41 2,83 31 40,00 7   

2.2 CHỢ TM 5.866,00 3,98 10 40,00 2   

2.3 
NHÀ VĂN HÓA (NHÀ SINH HOẠT 

CỘNG ĐỒNG) 
NVH 2.717,50 1,84 16 40,00 3   

2.4 TRẠM Y TẾ YT 2.310,00 1,57 10 40,00 2   

2.5 NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO GD 4.187,50 2,84 16 40,00 3   

3 ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT   6.856,47 4,65        

3.1 TRẠM CẤP ĐIỆN TCĐ 276,29 0,19 5 30,00 1   

3.2 NHÀ BẢO VỆ NBV 177,50 0,12 5 40,00 1   
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3.3 
KHO NGUY HẠI (CHỨA CHẤT 

THẢI TẠM THỜI) 
K-NH 359,88 0,24 10 40,00 2   

3.4 TRẠM CẤP NƯỚC TCN 2.974,44 2,02 5 30,00 1   

3.5 TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XLNT 3.068,36 2,08 5 30,00 1   

4 ĐẤT CÂY XANH  - TDTT   34.273,99 23,23        

4.1 SÂN LUYỆN TẬP SLT 6.971,00 4,72 10 40,00 2   

4.2 CÔNG VIÊN CÂY XANH CVCX 23.518,23 15,94 5 5,00 1   

4.3 CÂY XANH CÁCH LY CXCL 3.784,76 2,57        

a CÂY XANH CÁCH LY 1 CXCL-1 2.048,96 1,39 0 0 0   

b CÂY XANH CÁCH LY 2 CXCL-2 1.735,80 1,18 0 0 0   

5 ĐẤT GIAO THÔNG   35.410,82 24,00        

    DIỆN TÍCH QUY HOẠCH   147.567,69 100,00        
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5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

5.1. Quy hoạch san nền : 

- Việc xác định cao độ san nền cho khu quy hoạch cần căn cứ vào cao độ thiết kế 

của tuyến đường D1A dẫn vào khu công nghiệp Sông Bình và phải hài hòa với khu vực 

giáp ranh, không có sự chênh lệch đào đắp lớn. Chiều cao san lấp phải được tính toán 

hợp lý để thuận lợi cho việc thoát nước mặt: 

- Cao độ san nền cao nhất là +66,68m 

- Cao độ san nền thấp nhất là +58,90m 

5.2. Quy hoạch giao thông 

- Về hệ thống giao thông đối ngoại: Khu quy hoạch nằm tiếp giáp với tuyến đường 

vào Khu công nghiệp Sông Bình và nằm cách Quốc lộ 28B khoảng 500m về hướng 

Tây. Quốc lộ 28B là tuyến đường quan trọng nối Quốc lộ 1A từ huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng. 

- Về giao thông đối nội: để đảm bảo phục vụ tốt cho việc lưu thông hàng hóa và 

nhu cầu đi lại của công nhân. Chủ đầu tư chọn phương án bố trí đường giao thông theo 

mạng lưới bàn cờ. 

- Toàn bộ các tuyến đường giao thông sử dụng kết cấu áo đường bê tông nhựa 

nóng, đường nội bộ. 

(Bề rộng và mặt cắt cụ thể các tuyến đường kèm theo bản đồ quy hoạch giao 

thông) 

5.3. Quy hoạch cấp nước 

a. Tổng nhu cầu dùng nước: 848 m
3
/ng.đêm. 

b. Nguồn cấp: từ hệ thống cấp nước sạch quy hoạch của Khu công nghiệp Sông 

Bình. 

c. Mạng lưới cấp nước:  

- Hệ thống cấp nước cho Nhà ở xã hội – Công nhân khu công nghiệp Sông Bình là 

hệ thống được xây mới hoàn toàn, mạng lưới đường ống cung cấp nước đến từng lô đất. 

Mạng lưới cấp nước được thiết kế dạng mạng vòng kết hợp mạng cụt. 

- Thiết kế một tuyến ống cấp có Ø160 từ trạm bơm nước của khu quy hoạch Nhà ở 

xã hội – Công nhân khu công nghiệp Sông Bình, chạy dọc theo trục đường cảnh quan 

7m làm tuyến ống cấp chính cho khu quy hoạch.  
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- Dựa vào mạng lưới giao thông của khu vực dự kiến bố trí những tuyến ống nhánh 

Ø160 - Ø110. Các tuyến ống này vừa phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt vừa phục vụ cho 

các họng cứu hỏa.  

-  ng cấp nước được lựa chọn là ống HDPE, phụ tùng trong mạng lưới là phụ tùng 

bằng gang, thép và nhựa HDPE cho ống Ø160 - Ø110, khối lượng đường ống  xây dựng 

được thống kê trong bảng vẽ thiết kế. 

- Thiết kế các hố van, chụp van nằm vào bên trong phần vỉa hè của đường giao 

thông. 

d. Hệ thống cấp nước chữa cháy 

- Lượng nước chữa cháy được tính cho 2 đám cháy đồng thời, thời gian chữa cháy 

3h với lưu lượng nước cho mỗi đám cháy là 10 l/s. Nước dự trữ chữa cháy 216 m³, được 

dự trữ chung trong bể chứa nước ngầm cấp cho sinh hoạt. Áp lực tự do trong mạng lưới 

cấp nước chữa cháy ≥10m. 

- Bố trí các họng cấp nước chữa cháy D=100mm chung với đường ống cấp nước 

sản xuất, sinh hoạt trên các tuyến Ø160-Ø110 thiết kế mới; tại ngã 3, ngã 4 các trục 

đường với bán kính phục vụ các họng là 150m. 

 5.4. Quy hoạch cấp điện 

 a. Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án: khoảng 1000 KVA 

b. Nguồn cấp: lấy từ tuyến trung thế hiện hữu trên đường vào Khu công nghiệp 

Sông Bình (Thuộc trạm Khu công nghiệp Sông Bình 110/22kV).  

c. Mạng lưới cấp điện 

- Lưới điện trung thế có cấp điện áp tiêu chuẩn 22KV phân phối điện cho trạm biến 

áp 1000 KVA. 

- Mạng hạ thế cung cấp nhận điện từ trạm biến áp 22/0,4KV thuộc dự án. 

- Xây dựng mới toàn bộ tuyến hạ thế ngầm để cấp điện cho các phụ tải  trong khu 

Quy hoạch.  

5.5. Quy hoạch thoát nước mưa 

- Các tuyến thoát nước mưa được thiết kế với chế độ tự chảy, được bố trí trên cơ sở 

tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, sao cho chiều dài của tuyến nhánh đến tuyến ống 

chính là ngăn nhất và đảm bảo thu hết nước trong khu vực. 

- Nước mưa toàn bộ dự án được thu gom dọc các tuyến đường chính rồi thoát về 
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kênh nước phía Đông Nam khu quy hoạch. 

- Sử dụng loại ống BTCT sản xuất bằng công nghệ quay ly tâm có 1 đầu loe. Cống 

được nối theo nguyên tắc ngang đáy cống, mối nối bằng Join cao su, gồm các loại: 

Cống tròn: Ø400, Ø600, Ø800, Ø1000, , Ø1500. Cống vỉa hè dùng loại tải trọng vỉa hè. 

Cống qua đường xe chạy dùng loại H10.  

 5.6. Quy hoạch thoát nước thải 

- Nước thải trong khu quy hoạch được xử lý qua 2 cấp: 

 Cấp thứ nhất: Mỗi công trình trong khu quy hoạch phải tự xử lý sơ bộ bằng các hố 

ga lắng cặn (đối với nước thải từ tắm, giặt, rửa,…) và các hầm tự hoại trước khi xả thải 

vào hệ thống thu gom nước thải của khu quy hoạch dẫn về trạm xử lý tập trung; 

 Cấp thứ hai: Nước thải được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của khu quy 

hoạch phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra môi trường. 

- Định hướng quy hoạch 1 hệ thống thoát thải riêng: Xây dựng một hệ thống thoát 

nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, thu gom các loại nước thải về 

trạm xử lý nước thải, làm sạch trước khi xả ra môi trường. 

- Toàn khu quy hoạch bố trí 01 trạm xử lý nước thải có công suất 650m³/ngày, diện 

tích 0,33ha (vị trí xem trên bản đồ) có khoảng cách ATVS tối thiểu theo quy định. 

- Nhà máy xử lý nước thải phụ trách tiếp nhận nước thải cho toàn khu vực quy 

hoạch, nước thải từ các khu nhà điều hành, các công trình công cộng, khu ở của công 

nhân ... thoát ra các hố thu được đặt hai bên vỉa hè đường giao thông, theo nguyên tắc tự 

chảy trọng lực thoát về nhà máy xử lý. 

- Tất cả các loại nước thải được thu gom triệt để về nhà máy xử lý nước thải, làm 

sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường. Điểm tiếp nhận nước 

thải sau khi xử lý là kênh dẫn nước phía Nam khu quy hoạch. 

5.7. Quy hoạch thông tin liên lạc 

- Dự kiến nhu cầu:  khoảng 600 thuê bao 

- Nguồn cấp: 

+ Đường cáp thông tin liên lạc kéo từ trung tâm Bưu Điện xã (xã Sông Bình) đến 

khu quy hoạch. Xây dựng mới tuyến cáp thông tin Khu nhà ở xã hội cho công nhân. 

+ Mạng vô tuyến: Gần khu vực quy hoạch được phủ sóng di động của Vinaphone, 

Mobiphone và Viettel,…nên thuận lợi cho thông tin và truyền thông. 
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5.8 Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường 

- Tiêu chuẩn và tỷ lệ thu gom CTR được tính cho đô thị loại 5: 

 Tiêu chuẩn CTR sinh hoạt 0,8kg/người-ngày, Tỷ lệ thu gom là 90%. 

- Tổng lượng thu gom CTR là 2,42 tấn/ngày. 

- Bố trí các thùng rác 0,33 m³ tại các ngã 3, ngã 4 đường để thu gom rác thải sinh 

hoạt. 

- Toàn bộ CTR của khu quy hoạch được tập trung về trạm trung chuyển CTR, tại 

đây CTR được phân loại và được Ban quản lý CTCC huyện vận chuyển về khu xử lý 

CTR của huyện để xử lý.   

5.9 Đánh giá tác động môi trường 

 5.9.1 Các tác động môi trường 

a. Trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng 

- Tác động do bụi và khí thải trong quá trình san ủi mặt bằng, từ các phương tiện 

san lấp, vật liệu rơi vãi khi vận chuyển. 

- Tác động do tiếng ồn của các phương tiện giao thông vận tải, vận hành máy móc 

thiết bị, vận chuyển đất, đá, nguyên vật liệu… 

- Tác động do chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân làm việc 

công trường. 

- Tác động do dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc và các 

phương tiện giao thông. 

b. Trong giai đoạn hình thành dự án và đưa vào hoạt động:  Ngoài các nguồn ô 

nhiễm trên còn phát sinh các nguồn ô nhiễm như lượng nước thải và chất thải rắn từ các 

công trình dịch vụ… 

5.9.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 

a. Trong giai đoạn thi công: Bố trí máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách 

hợp lý, tránh tập trung tiếng ồn, khống chế bụi, nước thải, chất thải rắn trong quá trình 

thi công. 

b. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

- Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí: không đốt và sản xuất các chất thải, khí 

độc hại trong khu vực dự án; sử dụng cây xanh vừa có tác dụng làm tăng cảnh qua, vừa 

hạn chế tiếng ồn, khí thải độc hại từ các hoạt động giao thông. 
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- Biện pháp bảo vệ nguồn nước: Đảm bảo hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt 

hiệu quả cao; nước thải từ nhà vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại sẽ theo cống dẫn về 

trạm xử lý nước thải; cấm xả nước thải chưa xử lý trực tiếp ra môi trường. 

- Biện pháp quản lý và khống chế chất thải rắn: Phân loại rác ngay từ nguồn và cần 

phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh 

hưởng đến môi trường. Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận 

chuyển theo công nghệ mới. 

- Phòng chống sự cố môi trường và an toàn cháy nổ: Lắp đặt hệ thống chống sét tại 

các nhà và công trình cao tầng, các công trình phải được thiết kế đảm bảo các quy định 

về an toàn phòng cháy chữa cháy. 

- Chương trình giám sát chất lượng môi trường khu vực dự án: Khống chế và giới 

hạn chất lượng chất thải và phát thải, không vượt quá khả năng tự làm sạch của tự 

nhiên; thường xuyên cập nhật, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả giám sát cho cơ 

quan quản lý môi trường tại địa phương. Nếu có những biểu hiện ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường xung quanh, cơ quan quản lý dự án sẽ có giải pháp khắc phục kịp thời 

và báo cho các cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý phù hợp. 

 6. Phân kỳ đầu tư: Theo Quyết định chủ trương đầu tư số: 999/QĐ-UBND của 

UBND Tỉnh Bình Thuận ngày 19/4/2019. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện.  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Sông Bình tổ 

chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng 

theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.  

- UBND xã Sông Bình có trách nhiệm phối hợp với Công ty Khoáng Sản Rạng 

Đông triển khai công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt; 

thời gian và nội dung công bố công khai thực hiện theo quy định. 

- Công ty Khoáng Sản Rạng Đông có trách nhiệm: 

+ Chủ động phối hợp với UBND xã Sông Bình triển khai công bố công khai quy 

hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. 

+ Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuẩn bị đầu tư và xây dựng theo đúng quy định. 
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+ Liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, thỏa thuận thực hiện việc 

đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu của khu vực, cũng như việc sử dụng diện 

tích nằm ngoài lộ giới phục vụ cho việc đấu nối dự án (nếu có). 

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

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước huyện, Chủ tịch UBND xã Sông Bình và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

      CHỦ TỊCH  

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                             Lê Văn Long 

  

                                                                                                               

 

 

             

   

  Nơi nhận:   

- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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