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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND  Đắk Lắk, ngày       tháng 01 năm 2022 

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000  

Khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và Trung tâm thể dục thể thao,  

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

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 72/2019/NĐ-

CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về 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 hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch đô 

thị và Quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị 

mới Đồi Thủy Văn và Trung tâm thể dục thể thao, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột tại Tờ trình 

số 01/TTr-UBND ngày 04/01/2022 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm 

định số 606/BC-SXD ngày 07/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 

đô thị mới Đồi Thủy Văn và Trung tâm thể dục thể thao, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với những nội dung chính sau: 

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới 

Đồi Thủy Văn và Trung tâm thể dục thể thao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
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2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.   

3. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đắk Lắk. 

4. Phạm vi, ranh giới khu quy hoạch:  

- Địa điểm quy hoạch: Thuộc địa bàn phường Tự An và phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

- Ranh giới khu vực quy hoạch như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp suối nhỏ sau đường Nguyễn Công Trứ, đường Hùng 

Vương và khu dân cư dọc đường Ama Khê (cách đường Ama Khê khoảng 

250m); 

+ Phía Nam: Giáp đường Đông Tây và khu đô thị phía Nam đường Đông 

Tây; 

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư phường Tân Lập; 

+ Phía Tây: Giáp đường Đinh Tiên Hoàng. 

5. Quy mô dân số, diện tích khu quy hoạch: 

- Quy mô dân số: Khoảng 19.000 người. 

- Diện tích lập quy hoạch : 473,25ha. 

6. Tính chất: Là khu đô thị trung tâm chuyên ngành thể dục thể thao cấp 

vùng Tây Nguyên; khu cây xanh cảnh quan đô thị phía Đông, Đông- Nam và 

không gian cảnh quan đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột. 

7. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk đến 

năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-

TTg ngày 13/02/2014; 

- Rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đáp ứng định hướng 

phát triển của đô thị trong từng giai đoạn thực hiện quy hoạch; nâng cao chất 

lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị; đảm bảo tính kế thừa 

theo quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

960/QĐ-UBND ngày 26/4/2019; kết nối, không làm ảnh hưởng các quy hoạch 

chi tiết được duyệt; phát huy hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội đang triển khai;  

- Làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, xây dựng đô thị; triển khai các quy 

hoạch chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư, công trình trọng điểm theo trình tự 

đầu tư xây dựng hiện hành. 

8. Quy hoạch sử dụng đất:  

T

T 
Loại đất Ký hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Đất đơn vị ở   128,15 27,08 

1 Đất các nhóm nhà ở   110,23 23,29 

1.1 
Đất nhóm nhà ở hiện trạng 

cải tạo 

OCT 1.1,…OCT 1.5;OCT 

2.1,…, OCT 2.3; OCT3.1,…, 

OCT 3.7 

39,65 8,38 

1.2 
Đất nhóm nhà ở quy hoạch 

ngắn hạn 

BT 1.1,…,BT 1.4; BT 3.8,…, 

BT 3.14; BT4.1, BT4.2; OLK 
50,84 10,74 
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T

T 
Loại đất Ký hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.1,…OLK 1.4; OLK 

4.1,…,OLK 4.3; CHC 4.1; 

TĐC 2.1,..,TĐC 2.6 

1.3 
Đất nhóm nhà ở quy hoạch 

dài hạn 
BT 2.1,…, BT 2.7 19,74 4,17 

2 
Đất công trình công cộng 

đơn vị ở 
  13,05 2,76 

2.1 Đất giáo dục 

TH 1.1,TH 1.2; TH 2.1,…, 

TH 2.3; TH 3.1,…,TH 3.4, 

TH 4.1 

5,20 1,10 

2.2 Đất y tế CCO 2.1, CCO 2.2,CCO 3.1 0,43 0,10 

2.3 Đất văn hóa CCO 2.3, CCO 3.4, CCO 4.1 0,82 0,17 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ 

CCO 1.3, CCO 1.4, CCO 

1.5, CCO 3.2, CCO 3.3,CCO 

3.5, CCO 4.2, CCO 4 .3 

6,26 1,32 

2.5 
Đất trụ sở TDP 9, phường 

Tự An 
CCO 1.1 0,05 0,01 

2.6 Đất công cộng đơn vị ở  CCO 1.2 0,29 0,06 

3 Đất cây xanh 
CX 1.2, CX 1.3, CX 1.4,CX 

2.1, CX 2.2, CX 3.1, CX 4.1 
4,87 1,03 

B Đất ngoài đơn vị ở   345.10 72,92 

1 
Đất công trình công cộng 

đô thị, thương mại, dịch vụ 

CC 1.1, CC 1.2, CC 2.1, CC 

2.1, CC 2.3, CC 2.4, CC 3.1 
8,43 1,78 

2 Đất công trình hỗn hợp HH 2.1, HH 2.2 0,71 0,15 

3 Đất trung tâm TDTT TDTT 4.1,…, TDTT 4.8 63,89 13,50 

4 Đất cây xanh, mặt nước 
CX 1.1, CX 2.3, CX 2.4, CX 

2.5, CX 3.2, NT 2.1 
45,67 9,65 

5 
Đất cây xanh cảnh quan - 

suối, du lịch, giải trí 
CXCQ 3.1,…, CXCQ 3.5 100,27 21,18 

6 Đất du lịch nghỉ dưỡng KS 2.1, KS 3.1, ND 3.1 15,28 3,23 

7 Đất giao thông    106,05 22,41 

7.1 Bãi đỗ xe P 7,54 1,59 

7.2 Đường giao thông GT 88,76 18,76 

7.3 Đất giao thông đối ngoại GTĐN 9,75 2,06 

8 
Đất công trình đầu mối 

HTKT 
HT 3,68 0,78 

9 Đất tôn giáo, di tích TG 0,95 0,20 

10 Đất quốc phòng QP 0,17 0,04 

Tổng cộng (I+II) 473,25 100,00 

9. Giải pháp kiến trúc và tổ chức không gian quy hoạch:  

9.1. Chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch: 

a) Khu ở:  

- Nhà ở cải tạo chỉnh trang: Tầng cao xây dựng từ 2 ÷ 5 tầng, mật độ xây 

dựng tối đa 80%, hệ số sử dụng đất tối đa 4,0 lần; 
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- Nhà ở liên kế: Tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng, mật độ xây dựng tối đa 

80%, hệ số sử dụng đất tối đa 3,2 lần; 

- Nhà ở biệt thự: Tầng cao xây dựng tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 

50%, hệ số sử dụng đất tối đa 1,0 lần. 

- Nhà ở tái định cư: Tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng, mật độ xây dựng tối 

đa 80%, hệ số sử dụng đất tối đa 3,2 lần; 

* Đối với các khu vực có quy hoạch chi tiết cập nhật vào đồ án thì thực 

hiện theo chỉ tiêu của quy hoạch chi tiết được duyệt. 

b) Khu công cộng dịch vụ thương mại: 

- Công trình công cộng đơn vị ở: Tầng cao xây dựng từ 2 ÷ 3 tầng, mật độ 

xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 0,8 ÷ 1,2 lần; khoảng lùi công trình so 

với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6,0m. 

- Công trình công cộng đô thị: Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây 

dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 2,0 lần; khoảng lùi công trình so với chỉ giới 

đường đỏ tối thiểu 6,0m. 

- Công trình dịch vụ, thương mại: Tầng cao xây dựng 2 ÷ 5 tầng, mật độ 

xây dựng tối đa 70%, hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần; khoảng lùi công trình so 

với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3,0m ÷ 6,0m. 

- Công trình hỗn hợp, điểm nhấn: Tầng cao xây dựng tối đa 21 tầng, mật 

độ xây dựng tối đa 60%, hệ số sử dụng đất 10,5 lần; khoảng lùi công trình so với 

chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6,0m. 

c) Khu cây xanh: Tầng cao xây dựng tối đa 01 tầng, mật độ xây dựng tối đa 

5%, hệ số sử dụng đất 0,05 lần. 

d) Khu du lịch nghỉ dưỡng: Tầng cao xây dựng 2 ÷ 9 tầng, mật độ xây 

dựng 25 ÷ 40%, hệ số sử dụng đất 0,5 ÷ 3,6 lần; khoảng lùi công trình so với chỉ 

giới đường đỏ tối thiểu 6,0m. 

e) Khu trung tâm thể dục thể thao: Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng, mật độ 

xây dựng 25%, hệ số sử dụng đất 0,75 lần; khoảng lùi công trình so với chỉ giới 

đường đỏ tối thiểu 10,0m. 

9.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

Định hướng phát triển của khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và trung tâm Thể 

dục thể thao thành phố Buôn Ma Thuột với các yếu tố:   

- Khai thác địa hình tự nhiên, tận dụng không gian và phát triển cây xanh 

vườn kết hợp cây xanh đường phố, tuyến ven suối và hồ để tôn tạo cảnh quan, 

môi trường, phát triển khu dân cư đô thị mới xen kẻ khu dân cư cải tạo chỉnh 

trang. Trong đó, ưu tiên cải tạo, chỉnh trang khu dân cư Păn Lăm – Ko Sier 

hướng đến phát triển không gian văn hóa truyền thống, phục vụ các hoạt động 

dịch vụ du lịch, văn hóa. 

- Trung tâm Thể dục thể thao, khu Thương mại dịch vụ kết hợp vùng hồ Ea 

Tam, công viên cây xanh, công trình văn hóa truyền thống (đài tưởng niệm, buôn 

làng truyền thống hiện có). Cùng với quy hoạch phát triển trục đường Đông – 

Tây (từ ngã 3 đường Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn đến sân bay Buôn Ma Thuột) 

hình thành các chuỗi đô thị mới - khu dịch vụ văn hóa - TDTT. 
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- Quy hoạch các khu ở: Bao gồm nhà vườn kết hợp công trình công cộng 

cấp khu ở, được xác định trong giai đoạn quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 

xây dựng; đảm bảo việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng 

bộ.  

9.3. Thiết kế đô thị: Thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 

13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (thể hiện 

trong thuyết minh và bản vẽ thiết kế đô thị). 

10. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

10.1. Quy hoạch hạ tầng giao thông: 

a) Giao thông đối ngoại (đoạn qua vùng quy hoạch): 

Đường Đông Tây: Chỉ giới đường đỏ 70,0m (mặt cắt 1B-1B). Trong đó: 

mặt đường rộng 36,0m; vỉa hè 6,0m x 2 bên, dải cây xanh phân cách giữa 20,0m. 

Tổng chiều dài qua khu quy hoạch khoảng 1.407m. Đối với đoạn qua cầu cạn có 

chỉ giới đường đỏ là 50,0m (mặt cắt 1A-1A). 

b) Giao thông đối nội:  

- Đường chính đô thị: Bao gồm đường Nguyễn Du (mặt cắt 3A-3A), đường 

Nguyễn Huy Tự, đường số 24 và đường số 26 có chỉ giới 36,0m (mặt cắt 3-3); 

đường Trần Quý Cáp, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Du nối dài, 

đường số 14, đường số 21 có chỉ giới đường đỏ 30,0m (mặt cắt 2-2). 

- Đường cảnh quan đô thị: Bao gồm các trục đường có chỉ giới đường đỏ 

50,0m (mặt cắt 1C-1C) và 40,0m (mặt cắt 1D-1D). 

- Đường chính khu vực: Bao gồm các trục đường có chỉ giới đường đỏ 

26,0m (mặt cắt 4’-4’). 

- Đường khu vực: Bao gồm các trục đường có chỉ giới đường đỏ từ 16,0m 

(mặt cắt 7-7); 18,0m (mặt cắt 6-6); 20,0m (mặt cắt 5-5); 22,0m (mặt cắt 4-4);  

- Đường phân khu vực: Bao gồm các trục đường có chỉ giới đường đỏ từ 

14,0 (mặt cắt 7’-7’) và 15,0m (mặt cắt 8-8);  

10.2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị  

a) Quy hoạch cấp điện, thông tin liên lạc:  

Nguồn điện từ trạm giảm áp (trạm trung gian) 110/22kv phường Tự An, 

nhánh rẽ AC 185/110kv Hòa Hình - Cư Jut (theo quy hoạch chung); xây xựng 

trạm trung gian có công suất 2x25 MVA cấp điện khu đô thị mới; xây dựng hệ 

thống cấp điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng đi ngầm đối với khu vực xây dựng 

mới. 

b)  Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy:  

Nguồn nước sử dụng từ hệ thống cấp nước thành phố. Tuyến chuyển tải bố 

trí theo tuyến đường Đông Tây và các tuyến đường chính khu vực. Hệ thống cấp 

nước chữa cháy được thiết kế kết hợp với hệ thống cấp nước đô thị cự ly không 

quá 150m/trụ. 

c) Quy hoạch san nền, thoát nước: 

- Quy hoạch san nền: Tận dụng địa hình tự nhiên, san lấp cục bộ tại vị trí 

xây dựng, trong khu dự án, xác định độ dốc tại cao trình các nút giao thông theo 

quy hoạch đảm bảo thoát nước mưa thuận lợi. Cao độ được xác định trên cơ sở 
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nền hiện trạng và các chỉ tiêu kỹ thuật của các tuyến đường, trong đó độ dốc dọc 

tối đa của đường trục chính là 7%, đường gom là 8%, đường nội bộ là 9%. 

- Quy hoạch thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch 

được thiết kế tự chảy và thoát nước riêng với hệ thống thoát nước thải. Điểm tiếp 

nhận thoát nước xây dựng các cửa xả tại suối; hồ Ea Tam, Đoàn Kết theo lưu vực 

thoát nước.  

- Quy hoạch hệ thống thoát nước sinh hoạt: Hệ thống thoát nước thải thiết 

kế đi riêng với hệ thống thoát nước mưa; nước thải được thiết kế tự chảy kết hợp 

các trạm bơm tăng áp để thu gom về trạm xử lý.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức công bố công khai quy hoạch 

phân khu theo đúng quy định, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được 

phê duyệt; tổ chức cắm mốc và quản lý mốc giới theo đồ án quy hoạch được 

duyệt theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để 

phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý. 

2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quy 

định quản lý theo đồ án quy hoạch trong thời gian 15 ngày kể từ ngày quy hoạch 

được duyệt. Trước khi phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phải có 

ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch 

UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN(V-5). 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Võ Văn Cảnh  
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