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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung  

thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 

củaChính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 

củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản 

lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 

của Chính phủ 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 trưởng 

Bộ xây dựng quy định về 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; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 13/SXD-KTQH.HTKT 

ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc báo cáo kết quả thẩm định, trình phê 

duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị 

trấn Thường Thới Tiền. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chung thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp, với các nội dung chính như sau:  

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự. 



2 

 

 

2. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch: 

2.1. Phạm vi lập quy hoạch:  

- Phạm vi nghiên cứu: Toàn huyện Hồng Ngự và các độ thị lân cận 

như thành phố Hồng Ngự, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.  

- Phạm vi lập quy hoạch: Phạm vi lập quy hoạch khoảng 1.667,62ha 

toàn Thị trấn Thường Thới Tiền (theo ranh giới, phạm vi công nhận thị trấn). 

2.2. Ranh giới hạn của khu vực nghiên cứu: 

+ Phía Bắc giáp xã Thường Phước 2. 

+ Phía Đông giáp xã Thường Lạc. 

+ Phía Nam giáp sông Tiền và tỉnh An Giang. 

+ Phía Tây giáp xã Thường Phước 2. 

3. Mục tiêu lập quy hoạch: 

Đồ án điều chỉnh Quy họach chung thị trấn Thường Thới Tiền sẽ xác 

định tính chất, quy mô phát triển đô thị Thường Thới Tiền đến năm 2040 về dân 

số, phạm vi đất đô thị cho từng giai đọan phát triển, đạt chuẩn đô thị loại IV. 

Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa vùng 

huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. 

Xác định không gian phát triển của đô thị và cơ sở hạ tầng phù hợp 

với vai trò, tính chất, chức năng của đô thị trung tâm phía Bắc của Tỉnh, trong 

giai đoạn trước mắt cũng như trong giai đọan dài hạn. 

Tạo cơ sở pháp lý để lập các quy họach phân khu, quy hoạch chi tiết, 

dự án đầu tư xây dựng và quản lý đô thị. 

4. Tính chất đồ án: 

Là đầu mối giao thông quan trọng nối tỉnh Đồng Tháp với tỉnh An 

Giang thông qua phà Tân Châu. 

Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, thương mại dịch vụ, văn 

hóa xã hội và quốc phòng – an ninh của toàn Huyện.  

Thị trấn Thường Thới Tiền có vai trò quan trọng để thực hiện những 

đổi mới trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông thôn, trong đó hình thành một khu đô thị thông minh, kiểu mẫu gắn 

với khu vực kinh tế mậu biên. 

Điểm du lịch sinh thái đặc trưng sông nước đa dạng loại hình dịch vụ 

phục vụ tour du lịch, bảo tồn  và phát huy các giá trị làng nghề truyền thống.  

5. Các chỉ tiêu cơ bản, nội dung yêu cầu nghiên cứu chủ yếu: 

Thống nhất theo Báo cáo kết quả thẩm định, trình phê duyệt đồ án và quy 

định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thường Thới 
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Tiền tại Công văn số 13/SXD-KTQH.HTKT ngày 05 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Xây dựng. 

Điều 2. Ban hành k m theo Quyết định này là quy định quản lý theo 

đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thường Thới Tiền. Quy định gồm 

3 chương 10 điều. 

Điều 3. UBND huyện Hồng Ngự (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành và triển khai thực hiện một 

số nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 13/SXD-

KTQH.HTKT ngày 05 tháng 01 năm 2022. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 534/QĐ-UBND.HC ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND 

huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT+NC/ĐTXD.nbht 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Trí Quang 
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