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Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ba Rja - Vib-ig Tàu, ngày O tháng nám 2020

QUYET DJINB
V/v phê duyt Diêu chinh ciic b Quy hoich phân khu t3 1 1/2.000 Nih Lm - Nñi Nhö
dôi vói thih'a dat so 21 (cü56) thuc to' ban do so 10 (cü 03) tii dwrng Trân Phil, Phirô'ng
1, thành phô Vung Tàu dê dâu tir xây ding cong trinh Nhà & kêt hqp djch vii van phông

U BAN NHAN DAN TINU BA R!A - VUNG TAU
Can c1r Lut T chirc ChInh quyn dja phucing ngày 19/6/20 15;
Can cr Lut Quy hooch Do th dâ dt.rçic hçp nht ti van ban so 49/VBHNVPQH ngày 10/12/2018 cüa Van phông Quôc hi;
Can cir Ngh dnh v lap,, thm djnh, phê duyt và quãn 1 quy hoch xây dirng
dä duçc hp nhât tai van ban so 06/VBFIN-BXD ngày 22/11/20 19;
Can cü Quy chutn Xây dçrng Vit Nam ban hành kern theo Quyêt djnh s
04/2008/QD-BXD ngày 03/4/2008 cüa Bô Xây dixng;
Can cir Thông tu s 12/201 6/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy djnh v h sa cüa
nhim vii vâ do an quy hotch xây dirng vñng, quy hotch do th và quy hotch xây
drng khu chirc nãng dc thü;
Can cir Quyt djnh s 2283/QD-UBND ngày 09/10/20 13 cüa UBND tinh v
vic phê duyt Quy hoich phân khu t' 1 1/2.000 Nüi Ln - Niiii Nhô, thành phô
Vüng Tàu;
Theo dê ngh cüa Ong Phtm Xuân Thãng tti T trInh ngày 07/11/2019; dê
/BC-SXD ngây2'j /02/2019 ye
nghj cüa S Xây dirng tai Báo cáo thâm djnh sO
vic phê duyt Diêu chinh clic b Quy hoch phân khu t 1 1/2.000 Niii L&n - Niii
NhO dOi vói thra dat so 21 (cu 56) thuôc t?Y ban do sO 10 (cü 03) ti dithng Trân Phii,
Phu&ng 1, thành phô Vüng Tàu dê dâu tu xây drng cOng trInh Nba kêt hçp dch vi
van phOng,
QUYET DINH:
Diêu 1. Phê duyt Diu chinh ciic b Quy hoch phân khu t 1 1/2.000 Nñi
L&n - Niiii Nbö dôi v&i thra dat sO 21 (cü 56)thuôc to ban do so 10 (cü 03) tai duOn
Trân Phü, PhuOng 1, thánh phO Vüng Tàu dê dâu tu xây dirng cOng trInh Nba 0 kêt
hçip dch vii van phông v0i các ni dung chInh nhu sau:
1. Dja diem, pham vi ranh gi0i:
- PhIa Tây Nam giáp: DuOng Trân Phü;
- Các phIa con 1ui giáp: Nlhà và dt cüa dan,

Hin trtng sir dung dtt: fMt thuc quyn si1r diing cüa ông Phtrn Xuân Thing.
2. Ni dung diu chinh ciic b quy hoch:
a) Quy rnô din tIch khu dt: 504m2; ti Phung 1, thành pM Vüng Tàu.
b) TInh cht, chirc näng và các chi tiêu sü ding dt:
- Diu chinh khu dt diên tIch 504m2 tr dt mi thânh dat Mn hp kt hçTp
djch v11 dê xây drng cong trInh Nhã O kêt hçip djch vii van phông.
- Các chi tiêu sfr ding dt nhu sau:
+ Mt d xây dirng: 65% (trên din tIch thira dtt 504m2);
+ Chiu cao cong trInh: 5 tng + tng h:rng + turn thang; tuang duung khoãng
24,5m tInh t11 via he dumg Trân Phii.
+ Khoáng lüi cOng trInh: >6m so vi 1 giOi quy hoach throng Trtn Phü.
Diu 2. Nh&ng ni dung khác vn giü nguyen theo 2283/QD-UBND ngày
09/10/20 13 cüa UBND tinh ye vic phê duyt Quy hoach phân khu t 1 1/2.000 Nii
Lan — Niii Nhó, thành phô Vüng Tàu.
Diêu 3. To chiirc thuc hiên
1. UBND thành pM Vüng Tàu có trách nhim:
+ Cap nhtt ni dung diu chinh vâo d an Quy hoch phân khu t 1 1/2.000
Nüi LOn — Niii NhO, thành phô Vüng Tàu dé tO chüc quãn 1;
+ T chüc cong M cOng khai vic diu chinh ciic b quy hoch cho các t
chirc, cá nhân trong khu virc duçc biêt, thirc hin.
2. SO Xây dçrng có trách nhirn hithng dn UBND thành phô Vüng Tàu, Ong
Pham Xuân Thang thrc hin dâu tu xây dirng theo ding ni dung diêu chinh ciic b
quy hoach.
Diu 4. Chánh Van phông UBNID tinh, Giárn dc các sO: Xây dçrng, Tài
nguyen và MOi truOng; Chü tjch UBND thành phô Vüng Tâu; Thu truOng các Co
quan, don vi lien quan vâ Ong Phm Xuân Thäng chju trách nhim thi hành Quyêt
dnh nay.!. —-No'i nhân:
- Nhu Diu 4;
- TIEr Tinh üy (b/c);
- 11Tr HDND tinh (b/c);
- Luu: VT, TH.
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