THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Số: 658/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở
làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đ Hà Nội, đ n n m
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật uy ho ch
Căn cứ Luật u n
Căn cứ Luật Thủ

th ngày 17 tháng 6 năm 2009;

s d ng tài s n c ng ngày 21 tháng 6 năm 2017;
ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ uy t nh s 837
-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2014 củ
Thủ t ng Chính phủ v vi c ph duy t Nhi m v
uy ho ch ây dựng h
thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ
quan trung ơng củ các oàn thể t i Thủ Hà Nội, n năm 2030;
Căn cứ uy t nh s 86
-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2017 củ
Thủ t ng Chính phủ v vi c ph duy t i u ch nh Nhi m v
uy ho ch ây
dựng h th ng tr sở àm vi c củ các bộ, cơ qu n ng ng bộ, cơ qu n thuộc
Chính phủ, cơ quan trung ơng của các oàn th t i hủ
à ội, n n m
;
Căn cứ Th ng áo s 213 T - C ngày 27 tháng 12 năm 2019 củ
ăn ph ng Chính phủ v vi c Th ng áo t uận củ Thủ t ng Chính phủ
Nguy n Xuân h c t i cuộc h p Th ng trực Chính phủ v vi c triển h i
án uy ho ch ây dựng h th ng tr sở àm vi c củ các bộ, cơ qu n
ngang bộ, cơ qu n thuộc Chính phủ, cơ qu n trung ơng củ các oàn thể t i
Thủ Hà Nội, n năm 2030;
Theo

ngh củ

ộ tr ởng ộ Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ
sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan
trung ương của các đoàn th tại hủ đ à Nội, đ n n m 2030 v i nội dung sau:
- Điều chỉnh đi m c mục 3 Điều 1 của Quy t định số 837/QĐ-TTg ngày
04 tháng 6 n m 2014 (Điều 1 của Quy t định số 86/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01
n m 2017) v i nội dung như sau:

“c) Lập Quy hoạch chi ti t tỷ lệ 1/500 khu trụ sở bộ, ngành trung ương
tập trung tại khu ây ồ ây v i quy m khoảng 35 ha và khu Mễ rì v i quy
m khoảng 55 ha; lựa chọn m hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch
kh ng gian ki n trúc cảnh quan, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng
kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định pháp luật, trình cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt.”
- Điều chỉnh mục 4 Điều 1 của Quy t định số 837/QĐ-TTg ngày 04
tháng 6 n m 2014 v i nội dung như sau:
“4. êu cầu về hồ sơ sản phẩm:
hành phần và nội dung hồ sơ sản phẩm thực hiện theo quy định tại
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 n m 2010 của Chính phủ về
lập, thẩm định, phê duyệt và quản l quy hoạch đ thị và h ng tư số
12/2016/ ngày 29 tháng 6 n m 2016 của ộ trưởng ộ ây dựng
quy định về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch
đ thị và quy hoạch xây dựng khu chức n ng đặc thù.”
- Điều chỉnh mục 5 Điều 1 của Quy t định số 837/QĐ-TTg ngày 04
tháng 6 n m 2014 về tổ chức thực hiện v i nội dung như sau:
“ hời gian thực hiện: hoàn thành đồ án và trình hủ tư ng Chính phủ
phê duyệt trong qu IV n m 2020.”
- Điều chỉnh Điều 2 của Quy t định số 837/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6
n m 2014 v i nội dung như sau:
“Điều

Giao t ch c thực hiện

- iao ộ ây dựng:
Phê duyệt k hoạch, tổ chức thi tuy n và lựa chọn tổ chức tư vấn (quốc
t và trong nư c) đ xây dựng phương án quy hoạch ki n trúc tổng th khu
trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực ây ồ ây.
+ Chủ trì, phối h p v i ộ ài chính, ộ
hoạch và Đầu tư, ộ Nội vụ,
y ban nhân dân thành phố à Nội và các cơ quan liên quan tổ chức lập
đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn th tại hủ đ
à Nội đ n n m 2030 và trình duyệt theo quy định.
+ Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thi tuy n và lựa chọn tổ chức tư vấn
(quốc t và trong nư c) đ xây dựng phương án quy hoạch ki n trúc tổng th
và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch theo điều chỉnh nhiệm vụ đư c
phê duyệt và theo quy định của pháp luật.”
Điều . Các nội dung còn lại đư c gi nguyên và thực hiện theo
Quy t định số 837/QĐ- g ngày 04 tháng 6 n m 2014 và thay th Quy t định
số 86/QĐ- g ngày 19 tháng 01 n m 2017.
Điều . Quy t định này có hiệu lực k từ ngày k .
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ộ trưởng ộ ây dựng và hủ trưởng các cơ quan liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quy t định này./.
Nơi nhận:
- hủ tư ng, các Phó hủ tư ng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- hành ủy, ĐN , U N thành phố à Nội;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ:
, NN, CCV, Q ĐP;
- Lưu: V , CN (3b).

KT THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng
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