
BỘ XÂY DỰNG 
 

Số: 1673/BXD-HTKT  

V/v hướng dẫn thực hiện đồ án Quy 
hoạch cao độ nền và thoát nước mặt 
đô thị Bình Dương đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5107/SXD-PTĐT&HTKT ngày 
28/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến hướng dẫn về 
thanh toán khối lượng đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị Bình 
Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật (bao gồm quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị) 
được lập thành đồ án riêng đối với thành phố trực thuộc Trung ương. Thời điểm 
trước ngày 01/01/2019, trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng 
tỉnh, phần quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được cụ thể hoá thông 
qua các đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 22 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

Sau ngày 01/01/2019 khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 
24/7/2017 có hiệu lực, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (bao 
gồm quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị) trên địa bàn tỉnh không lập 
riêng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và sẽ là nội dung trong quy hoạch tỉnh. Do đó, 
đối với kết quả nghiên cứu này, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương xem xét kế thừa các nội dung của quy hoạch nêu trên, tích 
hợp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. 

2. Về kiến nghị sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Quy hoạch đô 
thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, xem xét khi 
sửa đổi nội dung Luật Quy hoạch đô thị. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình 
Dương nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Thứ Trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HTKT. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 
 

(đã ký) 
 

Mai Th ị Liên Hương 
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