
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:  02   /2020/QĐ-UBND             Bình Thuận, ngày   17  tháng  01  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-              

UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy                     

định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo                        

các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc khu vực chưa có quy                               

hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

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

2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ; 

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 

02 năm 2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 

của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD được 

ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 

của Bộ Xây dựng; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 827/TTr-SXD 

ngày 01 tháng 11 năm 2019 và Công văn số 3627/SXD-QHKT ngày 04 tháng 

12 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới 

xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện 

lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 

được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi cụm từ “thuộc địa bàn nông thôn” tại trích yếu của Quyết 

định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 

35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 thành “thuộc khu vực”. 

2. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2012 và khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 như sau: 

 “1. Quy định chung: 

a) Đối với các công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu 

tư xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và các công trình, 

hạng mục công trình phụ): 

Chỉ giới đường đỏ trùng với giới hạn hành lang an toàn đường bộ của 

các tuyến đường, chỉ giới xây dựng tính từ chỉ giới đường đỏ trở ra mỗi bên 

được quy định cụ thể cho từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. 

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và các hạng mục công trình 

phụ như: Hàng rào, tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ và một số công trình 

mang tính chất phụ trợ cho công trình chính thì chỉ giới xây dựng trùng với 

mép ngoài của hành lang an toàn đường bộ (không có khoảng lùi). 

2. Quy định cụ thể: 

a) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Quốc lộ:  

Chỉ giới xây dựng: 34 m tính từ tim đường, trường hợp giới hạn hành 

lang an toàn đường bộ lớn hơn 34 m thì chỉ giới xây dựng bằng giới hạn hành 

lang an toàn đường bộ (trừ các khu vực dân cư hiện hữu theo Phụ lục đính 

kèm). 

b) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ có giới hạn 

hành lang an toàn đường bộ 21 m theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh: 
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Chỉ giới xây dựng công trình: 28 m tính từ tim đường gồm giới hạn 

hành lang an toàn đường bộ 21 m và khoảng lùi 7 m (trừ các khu vực dân cư 

hiện hữu theo Phụ lục đính kèm). 

c) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Huyện lộ còn lại: 

Chỉ giới xây dựng: 21,5 m tính từ tim đường gồm giới hạn hành lang an 

toàn đường bộ 14,5 m và khoảng lùi 7 m (trừ các khu vực dân cư hiện hữu 

theo Phụ lục đính kèm). 

d) Chỉ giới xây dựng tại Phụ lục: 

- Chỉ giới xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân 

và các công trình phụ trợ cho công trình chính được quy định tại Phụ lục kèm 

theo. 

- Chỉ giới xây dựng công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án 

đầu tư xây dựng phải có khoảng lùi tối thiểu 3 m so với chỉ giới xây dựng 

dành cho công trình phụ trợ (trừ đoạn Quốc lộ 1 đi qua thị trấn Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình). 

- Sửa đổi nội dung bảng Phụ lục quy định chỉ giới xây dựng đối với 

tuyến đường ĐT.766 tại trung tâm xã Đức Hạnh và khu dân cư tập trung theo 

Phụ lục đính kèm. 

- Sửa đổi, bổ sung bảng Phụ lục quy định chỉ giới xây dựng đối với 

công trình xây dựng trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thị trấn Lương Sơn 

và khu vực trung tâm xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình theo Phụ lục đính 

kèm. 

- Việc giải quyết các thủ tục về đất đai thực hiện theo chỉ giới xây dựng 

quy định tại bảng Phụ lục đính kèm.” 

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 như sau: 

 “- Đối với các công trình như panô, biển quảng cáo thì thực hiện theo 

Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và 

các hướng dẫn tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 

2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ Giao thông vận tải; 

- Đối với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường 

dây tải điện, thực hiện theo Điều 23 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ và các hướng dẫn tại Thông tư số 50/2015/TT-
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BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 

09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có các tuyến đường được điều 

chỉnh tại Phụ lục đính kèm Quyết định này có trách nhiệm tổ chức lập hoặc 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, các điểm dân cư nông 

thôn, trong đó có tuân thủ quy định cụ thể chỉ giới xây dựng các tuyến đường 

này để áp dụng tại địa phương và định hướng tuyến tránh quốc lộ, tỉnh lộ, 

huyện lộ qua khu vực trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn cho phù hợp. 

Điều 3. 

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung 

khác tại Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 20119 và 

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND 

tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám 

đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ 

tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải;                                               CHỦ TỊCH  
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh;       Nguyễn Ngọc Hai 
- Như Điều 4; 

- Đài PT-TH Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC, TH, ĐTQH. Hưng (25b).                
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