
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ty' do - Huih phüc 
Si,: 210/TTr-UBND Quáng Tr/, ngày 19 tháng 11 nám 2021 

TO TRINH 
V vic thông qua D an phãn Ioi do thj thành ph DOug Ha 

dit tiêu chuân do thj 1oi II 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, k' h9p thi 6 

Can thLu2t Td chz'c Chinh quyn diaphircing ngày 19/6/2015, 

Can cz Lut Quy hogch do thj ngày 17/6/2009; 

Can cz Nghj quyê't s 1210/2016/UBTVQHI3 ngày 25/5/2016 cia Uy ban 
Thith'ng vu Quoc hi ye phân logi dO thj; 

Can th Quyet djnh s 24]/QD-77'g ngày 2 4/02/202 1 cla Thñ tir&ng 
ChInh phñ ye vic phê duyt Ké hogch phán logi dO thj toàn quOc giai dogn 
2021-2030, 

Can ci Nghj quyét s 02-NQ/TU ngày 04/11/2016 cia Tinh iy v phát 
trién dO thj tinh Quáng Trj giai dogn 2016 - 2021, djnh hu&ng den nám 2025, 

Trên ca s& d nghj cüa UBND thành ph Dông Ha và kt qua rà soát cüa 
các Si, Ban ngành lien quan, UBND tinh báo cáo và kInh trInh HDNID tinh 
Khóa VIII, kS'  h9p thu 6 thông qua Dê an phãn loai thành phô Bong Ha dt tiêu 
chuãn do thj loi II, vói các ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Sr cn thit cüa D an: 

Trên co sr vai trô, vj trI va tInh hInh phát kinh t - xà hi, dO thj cüa thành 
phô Dông Ha, t?i  Nghj quyêt so 02-NQ/TU ngày 04/11/2016 cüa Tinh üy Quáng 
trj ye phát triên do thj tinh Quáng Tn giai doan 2016 - 2021, djnh huàng den 
nàm 2025 dä xác djnh miic tiêu xây drng phát triên thành phô Bong Ha den näm 
2021 là do thj loai II. 

Ngày 24/02/2021, Thu tuàng ChInh phU dã ban hành Quyt djnh s 
241/QD-TTg phê duyt Kê hoich phân loai dO thj toàn quOc giai doan 2021 - 
2030, theo do thành phô Bong Ha dixgc xác djnh là do thj loi II giai dotn 2021 
-2025. 

Di chiu vâi cac tiêu chI phân loai dO thj quy djnh tti Nghj quyt 
1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cüa Uy ban thi.thng vi Quôc hi v 
phân l°aj  do thj: Thành phO Bong Ha, tinh Quãng Trj dã hi ti day dü các diêu 
kin can thiêt de dê nghj côn nh.n dat  tiêu chI do thj loai II. Do do, vic 1p  Dê 
an phân loi do thj thành phô Bong Ha dat  tiêu chuân do thj loai  II là can thiêt, 
có nghTa quan tr9ng trong vic nâng cao vi the, thüc d.y si,r phát trin và 
chuyên djch ca câu kinh tê, cüng nhis vic dâu tis xây dijng phát triên ha tAng do 
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thi van minh, hin dai  và phát trin bn vung. Dng thii, dáp üng nguyen v9ng 
cüaDàng b, chInh 9uyen, nhân dan tinh Quãng Trj và thành phô Dông Ha sau 
nhiêu näm n hrc phãn dâu. 

2. Di tirçrng, phm vi diu chinh cüa D an: 

Phim vi nghiên cüu 1p "D an" can cr trên ca sâ phm vi nghiên cru 
cña "Do an diêu chinh quy hoach  chung xây dirng thành phô Dông Ha den näm 
2030, tam nhIn den näm 2050", gôm toàn b din tich tir nhiên thành phO Dông 
Ha và khu virc 02 xâ phii can: Xâ Thanh An thuc huyn Cam L, xã Gio 
Quang thuOc huyn Gio Linh. 

- Khu virc xác dnh nOi  thành d dánh giá cac tiêu chu.n do thj loi II là 
toàn b dja giâi hành chinh thành phô Dông Ha gôm 09 phix&ng hin hüu; 

- Khu vrc xác djnh ngoi thành d dánh giá các tiêu chu.n do thj loi II gm 
các xâ: XA Thanh An thuc huyn Cam L, xâ Gio Quang thuc huyn Gio Linh. 

3. VI  trI và chfrc nãng do thi Bong Ha: 

3.1. Vj trI: Thành ph DOng Ha nm a vj trI trung tam tinh Quãng Trj, có 
ranh giai hành chInh nhu sau: 

- PhIa Bc giáp huyn Gio Linh và huyn Cam Lô. 

- PhIa Dông và phIa Nam giáp huyn Triu Phong; 

- PhIa Tây giáp huyn Cam L; 

3.2. Chirc näng: Thành ph Dông Ha là thành ph tinh ly cüa tinh Quàng 
Trj, là trung tam chInh trj, kinh tê, van hóa cüa tinh. Co vi trI quan tr9ng trong 
phát triên kinh tê - xã hi, xây dirng the trn an ninh quôc phOng cüa tinh, vüng 
Bäc Trung BO và vüng duyên hái Mien Trung. Là do thj dng hrc trên tuyên 
hành lang kinh tê Dông - Tây. 

A A •A 4. Quy mo dan so, diçn tich: 

4.1. Quy mO dan s6: TInh dn 31/12/2020, quy rnô dan sO trên ranh giói 
phmvi nghiên ciru 1p dê an là 214.495 ngu&i (bao gOm dan sO thithng tth và 
dan so quy dôi theo quy djnh). Trong do gOm: 

- Dan s thixng trü trên phm vi ranh giai khu vic nghiên ciru là 111.922 
ngii (chua bao gOm dan so quy doi), ciii the nhi.r sau: 

+ Dan s thu&ng trü thành ph DOng Ha là 100.156 ngithi; 

+ Dan s thu&ng trü xä Thanh An, huyn Cam L là 8.7 17 ngiiM; 

+ Dan s thu&ng trá xã Gio Quang, huyn Gio Linh là 3.049 ngithi. 

- Dan s tam trü, luii tth quy di chü yu tai  thành pM Dông Ha là 
102.573 nguai. 

4.2. Din tIch tr nhiên: Din tich tir nhien là: 118,95km2. Trong do din 
tIch tr nhiên thành phô DOng Ha näm 2020 là 73,08km2; din tIch tir nhiên xã 
Thanh An là 27,54km2; din tIch tir nhien xâ Gio Quang là 18,33km2. 
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5. Các tiêu chI phn Ioi do th1 Bong Ha: 

Trên cci sâ hin trang phát trin cüa thành ph Dông Ha và 02 xA phii c.n; 
các tai 1iu, so lieu tInh den hêt ngày 31/12/2020 do co quan Nba ni.róc có thâm 
quyên cong bô và cung cap, qua phân tIch và dOi chiéuvài 05 tiêu chI và 59 tiêu 
chuân cUa do thj loai II theo quy djnh t.i Nghj quyêt so 1210/201 6/UBTVQH 13 
ngày 25/5/2016 cüa Uy ban Thu&ng vi Quôc hi ye vic phân l°ai  do thj, thành 
phô Dông Ha dat  05/05 tiêu chi do thj loai  II, trong do co 54/59 tiêu chuân dat 
tiêu chuân dO thj loai  11(41 tiêu chuân dat  và  vuVt  müc tOi da, 10 tiêu chuân dat 
trên rnüc tôi thiêu nhtrng chua dat  mirc tôi da, 03 tiêu chuân dat  müc tOi thiêu) 
vci tOng so diem là 89,50 diem, c'i the nhis sau: 

TT 1 Tiêu ch' 
Thang 
diem 

Diem hiçn 
tring nãm 2020 

1 
Tiêu chI 1: Vj trI, chi'rc nng, vai trO, co cu 
và trmnh d phát trin kinh t - xã hi 

15-20 18,75 

2 Tiêu chI 2: Quy mO dan s 6,0 - 8,0 7,52 

3 Tiêu chI 3: Mt d dan s 4,5 - 6,0 4,87 

4 Tiêu chi 4: T l lao dng phi nông nghip 4,5 - 6,0 6,00 

Tiêu chI 5: TrInh d phát trin Co sâ ha tang 
và kin trüc cành quan do thj 

45 - 60 52,3 6 

, Theo quy djnh d di.rçrc cong nhn là dO thj l°ai  II thI phãi dat  5/5 tiêu chI 
viii tong so diem tôi thiêu 75/100 diem, dôi chiêu vi quy djnh, thành phô Dông 
Ha dü diêu kin dê dirçic cOng nhn do thj loai II. 

6. Kiên nghj: 

UBND tinh Quàng Trj kinh trInh 1-IDND tinh Khóa VIII, kS'  h9p thir 6 
thông qua Dê an phân l°ai  dO thj thành phô Dông Ha dat  tiêu chI dO thj loai II dé 
Co co sâ trInh B Xây drng thâm djnh, Thu tisâng ChInh phü quyêt djnh cOng 
nhn theo dung quy djnh./. 6 

Noi nit In: 
- Nhis trén; 
- Ti' Tinh ñy; 
- CT, cáe PCT UBND tinh; 
- Sâ Xây dijng; 
- UBND TP Dông Ha; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, CN. 
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HQI BONG NHAN DAN 
TiNH QUANG TRI 

S6: /NQ-HDND 
"Dir thdo" 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Tiy do - Hinh phüc 

 

Quáng Tr/, ngày tháng näm 2021 

NGH! QUYET 
Thông qua B an phân 1oi dôthj 

thanh pho Bong Ha dit tieu chuan do th1 1oii II 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRJ 
iuioA VIII, KY HQP TH1 6 

Can thLuát T chzc chInh quyn djaphirnng ngày 19/6/2015, 
Can cá Luçt Quy hogch do thj ngày 17/6/2009; 
Can c& N;hj quyé't sd 1210/2016/UBTVQHJ3 ngày 25/5/2016 cáa ban 

Thzt&ng vy Quoc h5i ye phán logi dO thj; 
Can c& Quyé't djnh sd 241/QD-TTg ngày 24/02/2021 cia Thi twang Chmnh 

phi phê duyt ké hogch phán logi do thj toàn quOc giai dogn 2021 - 2030; 
Xét Ta trInh sO' 210/TTr- UBND ngày 19/11/2021 cia Uy ban nhán dan tinh 

ye vic thông qua Dê an phán logi dO thj thành phO DOng Ha dgt tiêu chuán dO 
thj logi II; Báo cáo thám tra cia Ban Pháp ché - Hôi dOng nhán dan tinh và 
kiên cia dgi biêu Hç5i dông nhán dan tinh tgi k5 hQp. 

QUYET NGHL: 

A A A A A * A A A Bieu 1. Thong qua De an phan 1oti do th thanh pho Dong Ha dat  tieu 
chuân do thj loai  II. 

Biu 2. Uy ban nhân dan tinh hoàn thin h sci, thu tiic trmnh cap có thm 
quyên, xem xét quyêt djnh cong nhn thành phô Bong Ha là do thj lOai II, trirc 
thuc tinh Quâng Trj. 

Diu 3. Thuing trrc H)i dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhãn dan và 
dai biêu Hi dông nhan dan tinh giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã discc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khoá VIII, k' 
h9p thr 6 thông qua ngày .... tháng .....näm 2021 và có hiu 1rc ti'r ngày k)./. 

Nci nhn: TM. HQI BONG NHAN DAN 
- VP QH, VP CP (b/c) 
- Ciic kiêm tra VB QPPL - B Ttr phap; 
- B XD (b/c); 
- Thumg tr%rc Tinh u' (b/c); 
- TI-  HDND, UBND, UBMTFQ tinh; 
- TAND, VKSND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 

h - TT HDND cac huyçn, thanh pho, thi xa; 
- Ltru: VT HDND tinh. 

CHU T!CH 
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