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UY BAN NIIAN DAN
TiNH BA R!A — VfJNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM
Dc 1p — Tr do — Hnh phüc

S& A 2(/QD-UBND

Ba Rja — Vung Tàu, ngày 4E tháng 01 näm 2020
QUIET DJNH

V vic phê duyt Diêu chinh c1c b quy hotch phân khu 1 1 1/2.000 Nñi Lou — Niii
NhO, thành phô Vung Tàu Clôi vO'i thfra dat so 28 to' ban do so 43 dê dan tir xây diyng
cong trInh Nhà & két hqp dch vi tii 70 Phan Chu Trinh, phtrô'ng 2, thãnh phô Vung
Tàu, tinh Ba Ria — Wing Tàu
UY BAN NHAN DAN TINI BA R!A — VUING TAU
Cn ct1r Li4t T chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15;
Can cü Luât Quy hoach Do thi dã dLroc hop nht ti van bàn s 1 1/VBHNVPQH ngày 04/7/2019 cüa Van phông Quc hi;
Can cir Nghj djnh s 37/2010/ND-CP ngày 07/4/20 10 cüa Chinh phü v lip,
thm djnh, phê duyt và quàn 1 quy hotch do thj;
Can cCr Thông tu s 12/201611'l'-BXD ngày 29/6/2016 quy djnh v h so
cüa nhim v11 và d an quy hotch xây dirng yang, quy hotch do thj và quy hoich
xây drng khu chrc nang dc thü;
Can cü Quy chun xay dçrng ban hành kern Quyt djnh s 04/2008/QDBXID ngày 03/4/2008 cüa B Xây dirng;
Can cir Quyt djnh s 2283/QD-UBND ngày 09/10/20 13 cüa UBND tinh
Ba Rja — Vüng Tàu v vic phê duyt quy hoach phàn khu 1/2000 Nüi Lan, Nüi
NhO thành ph Vüng Tàu.
Can cir van bàn s 11559/IJBND-VP ngày 07/11/20 19 cüa UBND tinh v
vic chap thun vic diêu chinh ciic b quy hoach phãn khu t51 1 1/2000 Nüi Lan —
Nüi Nhó dê xây dçrng cong trInh Nhà a két hop djch vii tti 70 Phan Chu Trinh,
phuang 2, thành phô Wing Tàu.
Xét d ngh cüa S Xây dmg t?i Báo cáo s 05/BC-SXD ngày 07/01/2020,
QUIET DINH:
Diu 1. Phê duyt Diu chinh ciic b quy hoch phân khu t 1 1/2.000 Nüi
L — Nii NhO, thành phO Wing Tàu dôi vôi thi.ra dat so 28, t bàn dO so 43 dé dâu
tir xây dijng cong trInh Nba a k& hop djch vçi ti 70 Phan Chu Trinh, phuang 2,
thành phô Vung Tàu vâi các ni dung chInh nhu sau:
1.1. Phimviranhgiaidiuchinh:

Khu virc diu chinh quy hoach thfra dt s 28, t ban d s 43 ti s 70
Phan Chu Trinh, phithng 2, thành phô Wing Tàu duçic giâi hin nhii sau:
- PhIa Dông Bc giáp: diiing Phan Chu Trinh hin hUu;
- PhIa Tây Nam, Tây Bc và Dông Nam giáp: Dt cüa dan;
Quy mô din tich khu dt: Khoàng 547,6m2 (kern theo bàn ye).
1.2. TInh chit, chirc näng:
Diu chinh c1ic b quy hoch phân khu t 1/2000 Nüi Ln Nüi Nhô
thành phô Vüng Tàu tinh Ba Rja — Vüng Tàu dôi vi lô dat (thira dat so 28 t
bàn do so 43) vri din tIch khoàng 547,6m2 t1r dat hin trng (k hiu N35),
mt d xay dirng 50%, chiêu cao khu vrc 4 tang thành dat & kêt hçp djch vi (k
hiu HU1), rnt d xây drng 55%, tang cao 07 tang + 0ltâng lirng + 01 tang
ham dê dâu tu xay dirng cOng trInh nhà & kêt hçp djch vii. Các chi tiêu khácsê
duçc xern xét trong qua trInh 1p dir an dâu tu trên co s& phü hçip v&i Quy chuân,
Tiêu chuân hiên hành.
Diêu 2. Nhüng ni dung khác vn gitr nguyen theo Quyt dinh so 2283/QDUBND ngày 09/10/20 13 cüa UBND tinh ye vic phê duyt quy hoch phãn khu t
lé 1/2000 Nüi L&n, Nüi NhO thành phô V13.ng Tàu.
Diu 3. To chirc thuc hiên
- UBND thanh ph Wing Tàu có trách nhim:
+ Cp nht ni dung diu chinh ciic b vào d an quy hoch phãn khu t 1
1/2000 Niii Lan, Nüi NhO thành ph Vi:ing Tàu d t chirc quãn 1.
+ To chirc cong b cOng khai vic diu chinh ciic b quy hoich cho các tO
chüc, Ca nhân trong khu virc di.rçc bi&, thrc hin.
- S& Xây dirng có trách nhim hithng dn Ong Nguyn Van Lang 1tp và trmnh
phê duyêt dir an du tr xay dirng theo dung ni dung diu chinh cic b quy hoach
&rçlc UBND tinh phê duyt.
Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các s&: Xây diing, Tài
nguyen và MOi tnr&ng, Tài ChInh, Kê hoch và Dâu tu; Chü tjch UBND thành phô
Wing Tàu; Ong Nguyen Van Lang và Thu tru&ng các co quan, dcm vi lien quan
chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh này./.
Noi n/i (in:
-NIurDiêu4;
- TTr Tinhüy, HDND tinh (b/c);
- Luu: VT, TH.
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