
Ch−¬ng IV

QUY ®ÞNH CHUNG VÒ QUY HO¹CH X©Y DùNG
Môc tiªu cña ch−¬ng này nh»m ®¶m b¶o c¸c dù ¸n quy ho¹ch x©y dùng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông
®Êt, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, b¶o vÖ m«i tr−êng.

§iÒu 4.1 Ph¹m vi ¸p dông
4.1.1 Nh÷ng quy ®Þnh trong phÇn II "Quy ho¹ch x©y dùng" là c¨n cø ®Ó lËp và xÐt duyÖt c¸c dù ¸n quy
ho¹ch x©y dùng ®« thÞ và khu d©n c− n«ng th«n.

4.1.2 Dù ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ và khu d©n c− n«ng th«n ®−îc duyÖt là c¨n cø ph¸p lý ®Ó giíi thiÖu
®Þa ®iÓm, cÊp chøng chØ quy ho¹ch và cÊp giÊy phÐp x©y dùng.

4.1.3 §èi víi c¸c khu vùc ch−a cã dù ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®−îc duyÖt, ph¶i dùa vào nh÷ng quy ®Þnh
cña phÇn này ®Ó làm c¬ së cho viÖc qu¶n lý x©y dùng, cÊp chøng chØ quy ho¹ch và cÊp giÊy phÐp x©y

§iÒu 4.2 Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong quy chuÈn này, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:
4.2.1 Quy ho¹ch x©y dùng 
Quy ho¹ch x©y dùng là viÖc tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc và bè trÝ c¸c c«ng tr×nh trªn mét khu vùc lJnh thæ
trong tõng thêi kú, làm c¬ së ph¸p lý cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t− x©y dùng, qu¶n lý x©y dùng và ph¸t triÓn
kinh tÕ - xJ héi.

4.2.2 §« thÞ 
§« thÞ là ®iÓm d©n c− tËp trung, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ, xJ héi cña mét vïng lJnh thæ, cã
c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ thÝch hîp và d©n c− néi thÞ kh«ng d−íi 4.000 ng−êi (®èi víi miÒn nói là 2.000 ng−êi)
víi tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp trªn 60%. §« thÞ bao gåm: thành phè, thÞ xJ, thÞ trÊn.

4.2.3 §Êt ®« thÞ
1. §Êt ®« thÞ là ®Êt néi thành phè, néi thÞ xJ, thÞ trÊn
2.§Êt ngo¹i thành, ngo¹i thÞ ®ã cã quy ho¹ch ®−îc c¬ quan Nhà n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®ã
ph¸t triÓn ®« thÞ th× còng ®−îc qu¶n lý nh− ®Êt ®« thÞ.

4.2.4 C¬ së h¹ tÇng ®« thÞ 
C¬ së h¹ tÇng ®« thÞ bao gåm:

1. C¬ së h¹ tÇng kü thuËt, gåm:
a. HÖ thèng giao th«ng;
b. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c;
c. HÖ thèng cung cÊp n¨ng l−îng: ®iÖn, chÊt ®èt, nhiÖt s−ëi Êm;
d. HÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng;
e. HÖ thèng cÊp n−íc, hÖ thèng tho¸t n−íc;
e. HÖ thèng qu¶n lý c¸c chÊt th¶i, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng

2. C¬ së h¹ tÇng xJ héi, gåm:
a. Nhà ë;
b. C¸c c«ng tr×nh phôc vô: c«ng tr×nh y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, thÓ dôc thÓ thao, th−¬ng nghiÖp,
dÞch vô c«ng céng;
c. C©y xanh, c«ng viªn, mÆt n−íc.

4.2.5 Chøng chØ quy ho¹ch 
Chøng chØ quy ho¹ch là v¨n b¶n quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu ph¶i tu©n thñ khi lËp dù ¸n ®Çu t−, thiÕt kÕ, x©y
dùng c«ng tr×nh.

Ghi chó:

Trong chøng chØ quy ho¹ch cã:


