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1. Đề xuất bổ sung nội dung quy định mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch 

có liên quan đến cao độ nền đô thị gồm:  

 (i) Bổ sung thông tin của mốc giới về cao độ nền quy hoạch đã được phê duyệt;  

 (ii) Bổ sung mốc giới tại các khu vực tiếp giáp khu đô thị với khu dân cư hiện 

hữu;  

 (iii) Bổ sung mốc giới xác định ranh giới mặt nước, hồ điều hòa, khu vực dự kiến 

ngập tạm thời khi có mưa lũ, các trục tiêu thoát nước chính của đô thị. 

2. Đề xuất bổ sung các chỉ tiêu kỹ thuật trong đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát 

nước mặt đô thị gồm chỉ tiêu về diện tích san nền và hệ số mặt phủ góp phần nâng 

cao chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý cao độ nền đô thị có tính 

khả thi hơn. 

3. Đề xuất nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý cao độ nền đô thị thông 

qua việc hoàn thiện về tổ chức bộ máy quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 

GIS trong quản lý và quy trình cụ thể về tham gia của cộng đồng trong quản lý cao 

độ nền đô thị trên địa bàn nghiên cứu 

 


