
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày      tháng 4 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng 

 huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƯ THANH 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy 

hoạch ngày 24/11/2017; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô 

thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ 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 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung Luật Xây 

dựng; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính Phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 

30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 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, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 20/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 của bộ trưởng Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án phân bổ, sử dụng nguồn 

tăng thu  tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045; 

Theo tờ trình số 03/TTr-BQLDA ngày 14/4/2021 của Ban Quản lý dự án 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh về việc phê duyệt dự toán lập Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, với những nội dung chính như sau:  

1. Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là: 2.214.440.000 đồng (Bằng 

chữ: Hai tỷ, hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.) 

 Trong đó:  

- Chi phí tư vấn: 1.890.830.000 đồng 

+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 107.153.000 đồng 

+ Chi phí lập quy hoạch: 1.758.254.000 đồng 

+ Chi phí mua bản đồ tỷ lệ 1/10.000: 25.423.000 đồng 

- Chi phí khác: 311.059.000 đồng 

-  Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 12.551.000 đồng 

(Có Phụ lục kèm theo) 

2. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Cơ quan Chủ đầu tư và trình duyệt hồ sơ: UBND huyện Như Thanh; 

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Sở Xây dựng Thanh Hóa; 

- Đơn vị tư vấn lập: Lựa chọn theo quy định pháp luật của Nhà nước; 

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, năm 2021 

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng vùng huyện Như 

Thanh đến năm 2045 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định 

hiện hành của Pháp luật. 

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

Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng Kinh tế & Hạ 

tầng; Tài chính – Kế hoạch; Trưởng Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Như Thanh đến năm 2045; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, PCT Hàn Văn Huyên; 

- Các phòng: KTHT, TCKH; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh) 

  Số lượng huyện thuộc vùng 1,00   Hệ số tương ứng: 1,00 

  Quy mô  588,09 km2       

  Mật độ dân số: 208,00 Người/ha Hệ số tương ứng: 0,80 

- Theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD Hướng đẫn xác định quản lý chi phí  quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

  Công thức nội suy: 
Gx= { 

Gb - Ga 
x (Qx - Qa)} + Ga 

  

    Qb-Qa   

TT Hạng mục Ký hiệu 
Giá QH              Định mức cho các công việc liên quan (%) 

(tr.đồng) Nhiệm vụ         Thẩm định      Quản lý          

1 Giá trị cần tính Gx 1.998 121,765 6,303 5,903 

2 
Giá trị của quy mô cận dưới 

(Tr.đồng/km2) 
Gb 1.865 116,680 7,500 7,100 

3 
Giá trị của quy mô cận trên 

(Tr.đồng/km2) 
Ga 2.243 131,110 5,500 5,100 

4 Quy mô cận trên  Qb  500 ha 500 tr.đ 1.000 tr.đ 1.000 tr.đ 

5 Quy mô cận dưới  Qa 750 ha 750 tr.đ 2.000 tr.đ 2.000 tr.đ 

6 Quy mô cần tính Qx 588 ha 588 tr.đ 1.598 tr.đ 1.598 tr.đ 

  Định mức cơ sở:    1.998.015.900      121.765.000      

  Hệ số theo số lượng huyện thuộc vùng 1,00  1,00      

  Hệ số theo mật độ dân số   0,80  0,80      

  Giá áp dụng    1.598.412.720        97.412.000      
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TT Hạng mục công việc 

Giá gốc tương 

đương ứng với 

quy mô 

Tỷ lệ áp dụng 
Giá trị dự 

toán 

Thuế VAT 

10% 
Thành tiền (đ) 

1 2 3 4 5=(3*4) 6 =5*10% 7=5+6 

I Chi phí trực tiếp         1.890.830.000  

1 Chi phí thiết kế quy hoạch  1.598.412.720 100,00% 
   

1.598.412.720  

   

159.841.272  

     

1.758.254.000  

2 
Chi phí lập nhiệm vụ quy 

hoạch 
97.412.000 100,00%       97.412.000      9.741.200   107.153.000  

3 
Chi phí mua bản đồ TL 

1/25.000  

Có chi tiết kèm 

theo 
        23.112.545      2.311.255        25.423.000  

II Chi phí khác         311.059.000  

1 
Chi phí thẩm định nhiệm vụ 

QH 
97.412.000 20%     19.482.000  

2 
Chi phí thẩm định đồ án 

QHXD 
1.598.412.720 6,303%     100.748.000  

3 Chi phí quản lý lập QHXD 1.598.412.720 5,903%     94.354.000  

4 Chi phí công bố quy hoạch  1.598.412.720 3,000%  47.952.382    47.952.000  

5 
Chi phí tham vấn ý kiến 

cộng đồng 
1.598.412.720 2,000%  31.968.254    31.968.000  

6 
Chi phí trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu 
        16.555.000  

 - 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu và 

đánh giá hồ sơ dự thầu 
1.783.677.800 0,725% 12.931.664  1.293.166  14.225.000  

 -  
Chi phí thẩm định hồ sơ mời 

thầu 
Lấy tối thiểu 1.000.000  

 - 
Chi phí thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu 
Lấy tối thiểu         1.000.000  
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 -  
Chi phí đăng tải thông tin đấu 

thầu 
Theo quy định            330.000  

III 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán 
2.201.889.000 0,57%      12.550.767          12.551.000  

   Tổng Cộng (I + II + III)          2.214.440.000  

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./. 
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CHI PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC 

VỤ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN NHƯ THANH 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục) 

I. Nội dung: 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ: 1/10.000 

- Số lượng mảnh bản đồ cần mua 

Tỷ lệ 1/10.000: 28 mảnh 

II. Chi phí khai thác, sử dụng dữ liệu bản đồ địa hình và chuyển đổi 

định dạng, chuyển đổi hệ tọa độ, tiếp biên, ghép nối phục vụ nghiên cứu quy 

hoạch 

1. Theo quy định tại Thông tư 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Biểu mức thu phí khai thác, 

sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ đối với loại tư liệu bản đồ địa hình 

dạng vector, tỷ lệ 1/10.000 là 670.000 đ/mảnh.  

1. Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ đối với loại tư 

liệu bản đồ địa hình dạng vector, được tính như sau: 

+ Tỷ lệ 1/10.000 là: 28 mảnh x 670.000 đ/mảnh = 18.760.000 đ (1) 

2. Chi phí nhân công thực hiện khai thác, chuyển đổi định dạng, chuyển đổi 

hệ tọa độ, tiếp biên, ghép nối phục vụ nghiên cứu quy hoạch, được tính như sau: 

Nhân công sử dụng là kỹ sư khảo sát bậc 4/8 và công nhân xây dựng (nhóm 

4), khu vực 1. Đơn giá 233.000 đ/ngày công (Quyết định số 2215/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố Đơn giá 

nhân công xây dựng (bao gồm đơn giá nhân công xây dựng và nhân công tư vấn 

xây dựng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).   

- Chi phí công liên hệ, đặt hàng, tiếp nhận bản đồ địa hình (tạm tính 6 công 

kỹ sư):     6 x 233.000 đ = 1.398.000 đ. (2) 

- Chi phí nhân công chuyển đổi định dạng, chuyển đổi hệ tọa độ, tiếp biên, 

ghép nối các mảnh bản đồ địa hình (tạm tính 20 công) 

20 công x 233.000 đ/công = 4.660.000 đ. (3) 

Tổng dự toán chi phí khai thác, sử dụng dữ liệu bản đồ địa hình và chuyển 

đổi định dạng, chuyển đổi hệ tọa độ, tiếp biên, ghép nối phục vụ nghiên cứu lập 

quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh: 

(1)+(2)+(3) =  24.818.000 đ (làm tròn) 

Vat = 10%((2)+(3)) =       605.800 

Tổng = 25.423.000 đ(làm tròn) 

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bốn trăm hai ba nghìn đồng chẵn. 
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