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UY BAN NIIAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

S& +ô O IQD-UBND

Dà Náng, ngày '14 tháng '9 näm 2019

QUYET D!NH
V vic d ngh phê duyt quy hoch chi tit TL 1/500 Chung cir ti thfra 306,
tô s 10, khu B3-1, Khu dan dr Khu vlyc Nhà may cao su, phtrô'ng Khuê M5
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phucing s 77/2015/QH13 ngày 19
thang6nàm2015;
Can cü Lut Quy hoach do thj so 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 näm
2009;
Can cü Lu.t Nhà ngay 25 tháng 11 näm 2014;
Can cir Nghj djnh so 37/2010/ND-CP ngày 07 tháng 4 näm 2010 cüa
ChInh phü ye lap, thâm djnh, phê duyt và quail 1' quy hoch do thj;
Can cü Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cü
ChInh Phü ye quy djnh chi tiêt và hixàng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Nh
Can cü Ngh djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh Phü
ye phát triên và quán 1 nhà a xA hi;
Can dr Thông tu sO 12/2016/TT-BXD ngây 29 tháng 6 näm 2016 cüa B
tnr?lng B Xây drng ye quy djnh ho so nhim vi và dO an quy hoach xây dirng
viing, quy hoach do thj và quy ho.ch xây drng khu chirc nang dc thü;
Can cü Kêt 1u.n cüa Chü tjch UBND thành phô t.i cuc hçp nghe các s&
ngành chirc näng báo cáo xin chü trrnmg dâu til và phixong an kiên trCic, quy
hoach mt so dir an, cong trInh trên dja bàn thãnh phô ti Thông báo so 11/TBUBND ngày 30 tháng 01 nãm 2019 cüa UBND thành phô (miic 6);
Xét ni dung Ta trInh so 2407 19/PAVNC ngày 24 tháng 7 nm 2019 cüa
Cong ty Co phân PA\TNC ye vic dé nghj phê duyt quy hoch chi tiêt TL
1/500 Chung Cu tai thi'ra dat sO 306, t1 bàn do sO 10, khu B3-1, Khu dan ctrKhu
virc Nhà may cao su, phu.ing Khuê M, qi4n Ngü Hành Son, thânh phô Dà
Näng;
Theo dê nghj cüa S& Xây dirng t?i ni dung T trInh so 673 6/TTr-SXD
ngày 30 tháng 8 nárn 2019,
QUYETBjNH:
Bieu 1. Phe duyçt Do an quy hoach chi tiet TL 1/5 00 Chung cu tal thua
dat so 306, ti bàn do so 10, khu B3-1, Khu dan Cu Khu vrc Nhà may cao su,
phuang Khuê M, qun Ngü Hành San, thành phô Dà Nng, kern theo ban ye
do Cong ty Co phân tu van thiêt kê & xây dirng Vit Bach lip, vâi nh&ng nii
dung chInh sau:
I. V TRI, RANH GIOI QUY HOJLCH, QUY MO
1 Vj trI: thuc phuang Khuê M, qun Ngü Hành San, T.P Dà Nng.

2. Ranh giói quy hoch: Ranh giói quy hoch duqc xac djnh b&i các
dim Ri, R2,... , R8
ban kern theo) disçic giói han ci1 the nhi.r sau:
- PhIa Tây : Giáp di.thng quy hoach lông di.r&ng 7,5m;
- PhIa Bàc : Giáp dtrng quy hoach lông dir&ng 7,5m;
- PhIa Dông : Giáp &ring Pham Kit;
- PhIa Tây : Giáp di.thng quy hoach lông ctithng 7,5m;
c) Quy mô : Tong din tIch dat quy hoach: 1.554 m2
IV. NQI DUNG QUY HOCH
1. Chi tiêu xây dirng cong trInh
- DTXD
1): 803rn2; Tong DT san: 21.399 m2;
- MDXD: 52%; H
SDD 11,38 lan; 02 tang ham + 24 tang nôi; Cao
77,3m±82,4rn;
- Cong trinh có 637m2 DTSD djch vii và 157 cAn h; Tng DTSD cAn h:
12.73 1m2;
- Chi gi&i xây drng, dO v.ran: PhIa di.r?ng Ph.m Kit xay lüi 6m, ban
cong vixon 0,6m, mái sAnh vtron 1,0m; PhIa thr&ng Khuê M Dông 12: Tü cao
dO 12,5m xây lüi tü 3,lm -- 5,8m; Tir cao dO >12,5rn xây lüi 6m±8,3m; PhIa
&r&ng Khuê M5 Dông 14: Tir cao dO 12,5m xây lüi khoáng 4,lm; Tü cao dO
>12,5m xây lüi 6,0rn±6,3m, ban cOng vixn 0,9m; PhIa dithng Khuê M Bong
15: Tr cao dO 12,5rn xây lüi khoâng 3,7m--5,9rn; Tr cao dO >12,5rn xây 1iii
6rn±7,7m, ban cong vi.rcin 0,9m;
- Din tIch nhà sinh hoat cOng dng: 129m2; Din tIch nhà tré: 375m2;
- Chi
du do xe tuân thu theo dung QCXDVN01/20081B)w: Din
tIch du xebô trI 2.626m2 B.2: 1.289m2, Bi: 1.125m2,
1: 212m2);
- Kiên true hin dai phü hçip v&i xu hix&ng phát triên kiên trCic tai thành
phô Ba NAng.
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a) Giao thông.
- Cap di.rông: Cap disông nOi bO.
- Do dôc ngang mt san: 0,5%.
b) Chuân bj k thuât yà thoát nilâc mixa.
- Cao dO: Khóp nOi v&i các tuyên di.r&ng hin trang xung quanh dir an
- Thoát nithc mua: N1nc mi.ra cUa dir an dixqc thu gorn dâu nôi yào các
tuyên mi.rong hin trng xung quanh dir an
c) Ni.rOc thai yà chat thAi rAn

- Nithc thai cüa dir an dxqc thu gom xcr 1 ti cong trInh darn bào d sach
theo ct A (Quy chuân QC\TN 14:2008TBTNMT) trithc khi dâu nôi vâo h
thing thoát rnthc cüa thãnh phô
- Cong suât tram xü 1 nithc thai: 170 m3/ngd.
- Chat thai ran:
+ Tiêu chuân CTR phát sinh: 1 ,3Kg/ng.ngày.
+ Rae thai 4n chuyên den khu tp trung chat thai ran sinh boat cüa dir
an, sau do 4n chuyên den bãi rae Khánh San cüa thãnh phô dê xr 1.
d) Cap nithc.
- Tiêu chuãn dung ni.râc : 25011ng/ngd.
- Tong nhu câu dUng rnrâc sinh hoat: 170 m3/ngd.
- Nguôn cap nuâc: Dâu nôi tü tuyên cap nirâc cUa thành phô vào be nithc
ngâm 650m3 sau dO barn len be nix&c mái, cap den các thiêt bj v sinh cUa cong
truth.
e) Cap din - din chiêu sang.
- Phii tâi: khoãng 1600 kVA.
- Nguôn cap din: Theo tInh toán phii tâi nguôn cap din cho d
tuyên 22/0,4kV chay dcc trên tuyên &rng 14,5m. Diem dâu nôi nguOn t
tr11. Dii&ng day di nôi xây mài, chiêu dài tuyên khoâng 9m.
- Dung day 0,4 kV di ngâm den cap din cho tfrng phçi tâi thông
din phân phôi. SU ding cap ngãm ha the dt trong ông và trong mixang cá
quy djnh.
- Dthng day chiêu sang di ngm xây dirng mâi. NguÔn din cap cho
chiêu sang lay ti'r tU dintông cUa dir an dã quy hoach trong cong trInh và dxçc
diêu khiên tir tü din chiêu sang riêng.
f Thông tin lien lac.
- H thông thông tin bao gôrn h thông din thoai, mng dtt 1iu.
- H thông thông tin dixcic cap tir tU thông tin khu vrc cap den tU thông tin
tong ti cong trInh sau do dugc phân phôi den các tU thông tin phân phôi cUa
trng hng rniic cong trInh.
Diu 2.
- Giao UBND qun NgU Hành Scm có trách nhirn cung cp h sci quy
hoach di.rcic phê duyt cho các dan vj lien quan theo Diêu 4 Quyêt djnh nay, to
chüc 1p các thU tiic dâu tu xay dirng tiêp theo dáng quy djnh và thU tn, phôi
hçip v&i các don vj lien quan to chrc bàn giao môc giói, niêm yet và Cong bô
cong khai do an quy hoach di.rçic duyt theo quy djnh. Thai han bàn giao môc,
cong bô quy hoach không qua 15 ngày kê tü ngày k Quyêt djnh nay;
- Giao S& Xây dirng, UBND qu.n NgU Hành Son quãn l quy hoach
ducic duyt theo dung chüc näng và nhim vi duçic giao;
- Giao Sâ Xây dirng chU trI, phôi hq véii S& Tài nguyen và Môi tnthng
va các don v CO lien quan htràng dn chU dâu tix thirc hin nghia viii ye nhà a xà
hi theo dUng quy djnh cüa Lut Nhà a, Nghj djnh sO 99/2015/ND-CPngày
20/10/20 15 cUa ChInh PhU ye quy djnh chi tiêt và hithng dn thi hành mt sO diêu
cUa Lu.t Nhà ô và Nghj djnh so 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cUa ChInh
PhU ye phát trien và quân l nhà & xâ hi;

- Giao S& Tai nuyên và Môi tnrông cn ci'r quy ho?ch diu chinh diiçic
duyt, kiêm tra dê xuât nghTa vii tài chInh phát sinh (nêu co), trmnh UBND thânh
phô xern xét quyêt djnh, dông thi htràng dn chü dau tu các thU tic khác có lien
quan theo dUng quy djnh;
- Cong ty Co phân PAVNC có trách nhim lien h vi cac cc quan chirc
nAng có lien quan dé duçic hiiâng dan thirc hin cac thU tc, hoân thành nghTa vt
tài chInh phát sinh nêu Co. và thirc hin nghra vt ye nhà a xâ hOi theo quy cljnh.
Diêu 3. Quyet djnh nay có hiu lirc thi hành ké tr ngày k. NhIrng nOi
dung t?i các Quyet djnh trixâc day cUa ChU tjch UBND thành phô Dâ Nng lien
quan den Chung ci.r t?i thira dat so 306, th bàn do so io, khu B3-1, Khu dan cis
Khu virc Nhà may cao su, phträng Khuê M không trái vi Quyet djnh nay vn
cOn hiêu lirc thi hành.
Diu 4. Chánh VAn phOng Doàn Dai biéu Quoc HOi, HDND, UBND thành
phô Dà Nng; Giám dOe các Sâ: Xây drng, Tài nguyen và Môi trtrng, Kê hoach
và Dâu tix, Tài ChInh, Giao thông Yn tái; ChU tjch UBND qun NgQ Hânh San;
UBND phung KhuêM; Giám doe Cong ty CO Phân PAVNC; Giárn doe Trung
tarn Phát triên qu' dat thành phô; Giám dOe VAn phOng DAng k dAt dai thành
pho; Vin tnrâng Vin Quy hoch xay drng; Giárn dôc Cong ty Co phAn Tii vAn
Thiét ké & Xây drng Vit Bach; ThU trtr&ng các dan vj và Ca nhân CO lien quan
can cir Quyet djnh thi hành./.
,__
Ncr! nhân:
- Nhtx diêu 4;
- Liru: VT, DTDT.J
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