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   Kính gửi:   

     - Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc – Sở TT&TT; 

     - Báo Vĩnh Phúc. 

       

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc V/v Phê duyệt danh mục các đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản 

phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2021). 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc đăng tải thông tin về đồ án kêu 

gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lên phương tiện thông tin 

đại chúng; Sở Xây dựng đề nghị Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc 

phối hợp, đăng tải thông tin như sau: 

1. Nội dung kêu gọi tài trợ:  

Tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án phát triển đô thị tại xã 

Trung Nguyên, xã Bình Định và thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. 

2. Tên đồ án Quy hoạch đề nghị tài trợ và thông tin liên quan: 

Stt Tên đồ án Quy mô diện tích Phạm vi ranh giới 

1 

QHCT tỷ lệ 1/500 dự án phát 

triển đô thị tại xã Trung 

Nguyên, xã Bình Định và thị 

trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Khoảng 47ha 

- Phía Đông giáp đường Vĩnh 

Yên – Yên Lạc và đất quy 

hoạch thương mại dịch vụ; 

- Phía Tây giáp đất nông 

nghiệp, quy hoạch phát triển 

đô thị; 

- Phía Nam giáp đường quy 

hoạch; 

- Phía Bắc giáp đường quy 

hoạch; 

(Có trích lục vị trí gửi kèm theo) 

3. Cơ sở pháp lý lập quy hoạch: 

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

V/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch 

vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 

4. Thủ tục đăng ký tài trợ sản phẩm quy hoạch: 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC    

     SỞ XÂY DỰNG         

 

  Số:        /SXD-QHKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Vĩnh Phúc, ngày        tháng 3 năm 2021 

V/v Đăng tải thông tin đồ án kêu gọi 

Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc 

(đợt 1 năm 2021). 
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Các đơn vị có nhu cầu tài trợ sản phẩm gửi văn bản đề xuất về UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc để được xem xét, xác nhận thông tin là đơn vị trợ sản phẩm, làm cơ sở 

triển khai các thủ tục lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực được kêu gọi. 

5. Thời gian đăng ký tài trợ sản phẩm quy hoạch:  

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông tin kêu gọi tài trợ sản phẩm quy hoạch 

được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

7. Các nội dung liên quan: 

- Sảm phẩm quy hoạch được tài trợ là sản phẩm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

được đơn vị tài trợ tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của 

Luật Quy hoạch năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư, 

Quyết định hướng dân thi hành. 

- Kinh phí lập quy hoạch và triển khai các thủ tục liên quan đến thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch do đơn vị tài trợ sản phẩm bố trí, không được nhà nước hoàn 

trả và không tính vào tổng mức đầu tư dự án đô thị sau này. 

- Đơn vị tài trợ sản phẩm không được ưu tiên trong quá trình lựa chọn Chủ 

đầu tư dự án. Việc lựa chọn Nhà đầu tư dự án ĐTXD Khu đô thị thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thời gian nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ 

ngày đơn vị được lựa chọn. 

- Thông tin kêu gọi tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa 

bản tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1 năm 2021) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Vĩnh Phúc; Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; Báo Vĩnh Phúc. 

Để kịp thời kêu gọi các đơn vị tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Xây dựng đề nghị Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Vĩnh Phúc – Sở TT&TT Vĩnh Phúc; Báo Vĩnh Phúc phối hợp, đăng tải 

thông tin để kêu gọi các Nhà tài trợ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện Yên Lạc; 

- UBND Thị trấn Yên Lạc; 

- UBND xã: Bình Định, Trung Nguyên;  

- Lưu: VT, QHKT. (V.H-11b). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tài 
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