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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

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

S: 431- /QD-UBND

Dà Náng, ngày .2( tháng 9 nám 2019

QUYET DINH
Ye vic phê duyt Quy hoch chi tit TL 1:500
Tru s& UBND phu*ng ChInh Gián
Dja diem: So 92 Din Biên Phil, phung ChInh Gián, qun Thanh Khê
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cü Luât T chüc ehInh quyn dja phuang S6 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015;
Can cir Luat Quy hoeh do thj s6 30/2009/QHJ2 ngày 17/6/2009;
Can cü Nghj djrih 37/2010/ND-Cp ngày 07/4/2010 ci:ia ChInh phü ye 1p,
thâm djnh, phêdüyêt và quãn 1 quy hoch do thj;
Can cir Thông tu so 12/2 016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cüa B Xây dmg quy
dinh ye ho sa eüa Nhiêm vçi va DO an quy hoch xây dirng yang, quy hoch do thj
và quy hoch xay dirng khu chüc nãng dc thil;
Theo Thông báo sO 1 7/TB-UBND ngày 21/02/2019 cüa UBND thành phô Két
luan tha Chü tjch L1BND thành ph6 t?i cuc h9p nghe the sâ, ngành chirc nAng báo
cáo phuo'ng an kin true, quy hoach mt s6 dx an, cong trinh trên dja bàn thành
phô;
Xét Th trInh s6 168/TTr-UBND ngây 19/8/20 19 cüa IJEND qun Thanh Khê
dC nghj phC duyt Quy hoch chi tiêt TL 1:500 Trii si UBND phu&ng Chmnh Gián;
Theo d ngh cüa S Xây dirng ti ni dung Th trinh so .Q72.tTTr-SXD
ngày ..d(3./..9../2019,
QUYET BINH:
Diu 1. Phê duyt Quy hoch chi tMt IL 1:500 Tri sâ UBND phuô'ng ChInh
Gián kern theo ho sa do Cong ty Co phân Thiêt kê và Quy hoch Song Han 1p vâi
nMng ni dung chInh sau:
1. Cong trInh: Trii sä UBND phung ChInh Gián.
2. Vi trI: s6 92 Diên Biên Phü, phu&ng Chinh Gián, qun Thanh Khê, thành
phô DàNng.
3. Vj trI, quy mô 1p quy hoch:
- Khu dt 1p quy hoach thue phu&ng ChInh Gián, qun Thanh Khê, thành
ph6 Dà Nng, có vj trI:
- PhIa B.c
: Giáp nhà dan hin trng;
- PhIa Narn
Giáp dung Din Biën PhU;
- PhIa Dông : Giáp kit be tong;

- PhIa Tây : Giáp nhà dan hin trng;
Tng din tIch dt nghiên ci'ru quy hoach: 1.488 m2.
4. Ni dung quy hoich:
a) Muc dIch:
- Quy hoach xây ding trçi s UBND phumg ChInh Gián.
- Lam cci s d thirc hin các bithc xây drng CG ban tip theo.
b) Quy hoach s ding dt:
BANG CAN BANG SI DVNG DAT
STT

Thành phn sfr dung dt

1

Cong trInh kin true

2
3

Din tIch (m2)

T5' 1 (%)

734

49,3 3

Nhàdxe

118.7

7,97

Giao thông, san bài

638.3

42,70

1.488

100,00

Tong cong

* MDXD: 57,30 %
* Tang cao xây d%rng: 3 tang.
c) Ha tang k thut:
- Giao thông ni b: nn be tong xi mäng
- Chun bj k5 thut. Cét kMng ch diia vao cao d diing Din Biên Phü hin
trng và cao d khu vc lan e.n. Cao d nn thi& k th.p nht +4.20, cao nht
+4.50.
- H thóng thoát nuâc:
+ Thoát nrn9c mt thxçc thu gom vao các muang 300x500 bao quanh Cong
trInh sau do thoát v cng thoát nuc hin có eüa ththng Din Biên Phü.
+ Thoát nuàc thai: Nuàc thai sau khi qua xu 11 duge gom vào ông thu gom
D200 và dAu ni vào h th6ng thoát nuc hin cO trên tuyn diRing Din Biên Phü.
- Cip lithe: Nguôn nrnc chInh 1.y tr ng Dl 60 HDPE hin trng trén via he
dung Din Biên Phü cp vào b ehira cüa cong trInh.
- Cp din: xây dçrng diRing day cp din mói di ngm.
Diu 2.
- UBND qun Thanh Khê cO trách nhim:
+ Cung cap ho sa quy hoach du,gc duyt den các dan vj lien quan (theo Diêu 4
Quyét djnh nay) tri.thc khi thrc hin các buc tiêp theo.
+ Phôi hqp v&i các dan vi lien quan triên khai eác buó'c tiêp theo dung quy
djnh.
+ Chü trI, phôi hçip vâi các dan vj lien quan tO chüc cam moe, bàn giao moe

giài, hem yt va cong b cong khai diu chinh quy hoach duçc duyt theo quy
dnh. Th&i han bàn giao môc giâi không qua 15 ngày, thai hn cong bô quy hoach
duc duyt không qua 20 ngày kê tir ngày ban hành Quyêt djnh nay.
- Giao Sä Xây drng, UBND qu.n Thanh Khê quán 1 quy hoach dtxgc duyt
theo dung chi'rc nàng và nhim vii duçc giao.
- Giao Sô Tài nguyen và Môi tnrng can cir quy hoach diicc duyt huong d.n
các thu tiic ye dat dai theo dung quy djnh.
- Giao S& Giao thông Vn tài dánh giá tác dng giao thông theo Kê hoach
2963/KH-UBND ngày 0 9/5/2019 và huóng dn dâu nôi giao thông dam bào an
toàn giao thông tai khu virc.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tir ngày k.
Diu 4. Chánh Van phàng Doàn Dai biu Quc hi, HDND va UBND thành
phô; Giám dOe các Sâ: Xây dirng, Ké hoach và Dâu tu, Tài nguyen và Môi tru'ng,
Giao thông Vn tài, Tài chInh; Giám doe Van phông dàng k dat dai thàrth phô;
Chü tjch UBND qun Thanh Khê; Chü tjch UBND phuông ChInh Gián; Giám dôc
Cong ty C phAn Thiêt kê vàQuy hoach Song Han; Thu truOng các dan v và cá
nhân Co lien quan can ci'r Quyêt djnh thi hành./
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