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QUY ĐỊNH HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ TRONG 

HỒ SƠ CỦA NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG, 

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PL-2 

 

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ TRONG 
HỒ SƠ CỦA NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG, 

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 
VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ 

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG  

1.  Hệ thống ký hiệu bản vẽ quy định tại Phụ lục này được sử dụng trong  

hồ sơ màu, hồ sơ đen trắng của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù theo Luật Quy 

hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014.  

2.  Trong các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, hệ thống ký hiệu bản vẽ được quy định 

trên cơ sở hệ thống trợ giúp của phần mềm Auto Cad.    

3. Đối với đồ án quy hoạch xây dựng vùng, hệ thống ký hiệu được thể 
hiện cho giai đoạn dài hạn. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết, hệ thống ký hiệu 

được thể hiện cho giai đoạn ngắn hạn. Đối với các đồ án quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu, hệ thống ký hiệu được thể hiện theo từng giai đoạn quy hoạch. 

4. Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ 
quy hoạch xây dựng còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành 

khác có liên quan.  

5. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải 
có ghi chú kèm theo.  

PHẦN 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MÀU SẮC, ĐƯỜNG NÉT, KÝ HIỆU 
THỂ HIỆN HỒ SƠ TRONG NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN  

Các quy định cụ thể về thể hiện hồ sơ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 

gồm (trang PL-3 đến PL-22): 

1. Bố cục bản vẽ (trang PL-3 đến PL-4). 

2. Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển 

không gian trong hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng (trang 

PL-5 đến PL-7). 

3. Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển 

không gian trong hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng đặc thù (trang PL-8 đến PL-11). 

4. Ký hiệu bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức 

năng đặc thù (trang PL-12 đến PL-22). 

 










































