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QUYET DJNH
Vê viêc phê duyêt diu chinh cklc b quy hoch 16 G8 Va Iô G9
thuOc quy hoich chi tiêt t' l 1/500 Khu nhà ó' Decoimex m& rng,
tii phtr?rng 9, thành phô Vüng Tãu
UY BAN NHAN DAN THANH PHO VCJNG TAU
Can ct' Luli i5 chtk chInh quyén d/a phu'o'ng ngay 19 62015;
Can c Ngh/ dinh vd lap, thOrn dinh, phê duyt và quUn ij quy hogch xOy
dirng dã dzcc hcip nhOt [gi VOn ban so O6 VBHN-BXD ngày 22/1 1 '2019 cia B5
Tru'&ng B5 XOy dcng,
COn ct Ngh/ d/nh s 38/2010 N)-CP ngày 07 4 2010 cita (h/nh phu v
quan l) khOng gian, k/en !ric, cOnh quan dO [hi,
COn cii' Ngh/ cl/nh si 39.2010.ND-CP ngày 0742010 cua ChInh phu v
quan 1,9 khOng gian xOy dng ngdin do th/;
COn ct'c QuyéCl d,/nh sO 586QD-TTg ngOy 1752019 cua Thu iithng ChInh
phi.i ye p/iC duy21 d/cu chinh quy hoçic/i chung ihành phO Vüng iàii dCn nOrn
2035;
COn ct QuyC'l cl/nh .si 042008OD-BXD ngày 03-! 2008 cua 13(5 XOy
dicng ye vic ban hành Quy chuOn k9 ihul Quc gia v Quy hoçich xOy dt'ng;
COn ci Thông tu' sd 12/2016/TT-BXD ngày 29/6'2016 cüa B(5 tru'Ong B(5
XOy dirng quy cl/nh ye hO sa nhiçrn v và d On quy hoçich xOy di'ng vIng, quv
hoçich dO th/ va quy hocich xOy dii'ng khu chuc nOng däc ihii;
COn cu' Thông tu' sO 062013TT-BXD ngày 13052013 cua 8(5 1ru077g 8(5
XOy du'ng hu'o'ng dan ye nOl dung Ih,et ke dO thi va lhOng tu sO 162013 11I3XD ngày 16/10/2013 cüa Bç5 XOy dy'ng st'a dói, h sung rn(5t sO cl/Cu cza Thông
lit sO 06 2013 1 1-BXD ngay /3 5 2013 cua 80 lrwmg BO XOy dung hu'o'ng dOn
ye n(5i dung Th/ê'i kC dO ihi;
(:an ci OuyOl cl/nh sO 1400 2006 OD-UB ngày 10 5 2006 cza (113N1) tinh
Ba R/a - Vi?ng Tàu v v/c phC duyl quy hogch chi i/at ly 1 1 2000 Khu dOn cu'
Narn SOn hay, thành phO Vüng Tàu,'
COn cu' Quyét cl/nh sO 291 7'QD-UBND ngày 186'2009 cüa UBNI) ihOnh
phO VIThg Tàu ye v/c phC duyi dO On quy hocich chi i/Cl 1,9 i 1500 Khu nhà a
1)ecoirnex rnd r(5ng, phwing 9, thành phO Vuing Tàu;
COn ct't' QuyOt cl/nh so 03:2014.QI-)-UBNI) ngày 08/72014 cüa UBN/)

ihành phd Vüng Thu v vic phê duyl và ban hành Quy chê quan Ij quy hoçich,
kiê'n trzc dtó ih ihành phb ViThg Thu;
Can c V6n bàn sd 23 10'UBND- VP ngày 10/4;2015 cüa UBND tmnh Ba
Ra — Ving J?iu v vic diu chinh cc b3 quy hoqch chi tiêt t) l 1/500 Khu nhà
o' J)ecoirnex rn& rç3ng, phwmg 9, thành phô Vüng Tàu ddE V&/ ìô G8 và to G9:
iheo Van ban cia các So' ngành iinh Ba R/a Vng Thu gop j kithi v
diéu chinh cic b(3 quy hoich 10 (18 và 10 09 thu5c quy hoçich chi fEel ty / 1 500
Khu nhà 0' Decoirnex /110' r5ng, phu'&ng 9, thành phd Vilng Tàu: Van bàn sd
1823'SXD-QHKT ngày 01/7/2019 cüa Sb' Xdy dtng; Van bàn sO 4248/STNMTCCQLIT) ngày 2372019 cña S& ThE nguyen và MOE trw&ng;
TrCn co' s& phMu My kkn cç5ng d6ng dOn cit v vic diu chinh cuc ho
quy hoQch 10 08 và 10 (19 ihuç3c quy hocich chi iith ly l 1 500 Khu nhà o'
1)ecoirnex incr rOng, phwing 9, ihanh phO 1' th'ig Iau ducrc TJBNI) phuang 9 lông
hQp ket qua IOyj ki&n icti Van bàn sO 678/(JBND-D(,XD ngày 10/9'2019,
Xéi d ngh/ cza COng ty TNHH 1 TV San xudt Xuth nhp khdu D/ch v
PhOi lriCn nOng rhOn Decoiniex tQi Van bàn sO /0/C V-DEC ngày 254/2019 ye
viçc diCu chinh clic' h quy hoçic/i chi 11(21 iy 1 1500 Khu nhà 6' Decolinex mu
r3ng, phir&ng 9, ihành phO Vl?ng Tàu dO! vOl 10 08 và 10 09 và BOo cáo sO
1502. BC-QLD 1' ngày 2 7;5 2020 cüa pliOng Quan 1j dO tli/ v vic ihOm d/nh
diCu chinh c,c h quy hoQch /0 08 và /0 09 ihuc quy hoçich chi liét 1j' i 1500
Khu nhà & i)ecoimex m& r5ng, phitb'ng 9, thành phd Vz2ng Tàu,
QUVET DiNH:
Diu 1. Phê duyt diu chinh cue b quy hoach lô G8 và to G9 thuc quy
hoach clii tit t' 1 1/5 00 Khu nba a Decoiinex ma rng, phuang 9, thành phô
Vüng Thu vâi ni dung nhu sau:
1. Pharn vi, ranli giai diu chinh quv hoach: Tai 13 08 va G9.
2. Quy rnO và tinh c1itt:
a) Quy rnô diên tich diu chinh: 460,77 rn2.
b) TInh cht: là dt xây dung nba & bit thij.
3. Ni dung diu chinh quy hoach:
a) Quy hoach sr dvng dt:
Diu chinh gp 02 Iô dt cO k !iiu 08 din tIch 228,42 rn2 và 09 din
tich 232,35 rn2 thành 01 lô dat ky lieu G8-9 diên tich 460,77 rn2 dê dâu tix xây
dung nhà & biêt thu, tang cao 2-3 tang và rnt do xay dung ti da 50% gift
nguyen theo quy hoach duc duyet.
b) Quy bach he tMng ha tng k9 thuât:
Tai Iô dt ducic diu chinli cçic bô quy hoach, diêu chinh h thng d.0 nôi

ha thng k9 thuât cong trInh xây dung cho phü hcip, darn bao khp n6i ha tng k
thuat vâi ttc ththng nôi bô N2 cüa dir an.
c) Các quy djnh quàn 1 v khOng gian, kiii trtc, cãnh quan và các quy
dinli khác tuân thu Tiêu chuân, Quy chuân Xãy d,rng Vit Narn và các quy dnh
cua Quy die Quân 1' quy hoach kiii tric dO thj thành pM Ving Tàu dã &rcic
LTBND thành phô Vüng Tàu phê duyt tai Quyt dnh so 03/2014/QD-UBND
ngày 08/7/2014.
Diu 2. Quyt dinh nay clii diu chinh các ni dung ghi tai Diêu 1, các ni
dung khác gi nguyen theo Quyêt dnh sO 29 I 7/QD-tJBND ngày 18/6/2009 cüa
UBND thành phô VCIng Tàu.
Diu 3. T chirc thrc hiii:
1. COng ty TNHH 1 TV San xut Xut nhâp khâu Djch vu Phát trin nông
thOn là chü dâu ti.r dix an có trách nhiêm:
- Thông báo ni dung di&t chinh quy hoach dtrc duyt cho UBND tinh
Ba Rja - Wing Tàu, SG Xày dcmg, Sâ Tài nguyen và Môi tnrng, S Giao thông
4n tãi, S Kê hoach và Dâu tu, PhOng Tài nguyen và Môi truäng, UBND
phung 9 trong thai han 30 ngây lam vic, kê tir ngày diu chinh quy hoach
ducic phê duyêt.
- PMi hcip vó'i UBND phu'äng 9, phOng Quãn l do thj, phOng Tài nguyen
và Môi tnrOngvã don v to vn to chi.rc cOng bO cOng khai quy hoach dé cOng
khai cho các tO c1irc, Ca nhân biêt và giãm sat thoc hin theo quy hoach dircc
duyt.
- Hoàn tat cac thU tiic pháp 1 ye dat dai trixic ku tiêp tiic tO c!irc triên
khai du an theo quy hoach;
- T chU'c triên khai lap du an du to xây dung theo dUng nôi dung quy
hoach tai Diêu I cila Quyêt djnh nay và cãc quy djnh quàn l' di,r an dâu to xây
dung cong trInh hiên hành; lap diêu chinh hO so thiêt kê kiên true máu nhã a
trinh ca quan có thârn quyên phé duyt; phãi có thóa thun vic tO c1iirc dâu nOi
các cOng trinh ha tang k9 thuât do thj vài cad co quan quãn l' chuyên ngành.
- Sau khi diu chinh, lien he S Tài nguyen và MOi tnring dê ducic liixâng
dan, xác djnh nghia vii tài chinh dat dai phát sinh (nêu co) va phãi nôpbO sung
sO tiên phát sinh vao ngân sách nhã nirc theo quy drnli dOi vói các do an quy
hoach diêu chinh CO so thay dOi ye chirc nang, mat d xây dirng, he sO sir dcing
dat, moe dich str ing dat theo quy dnh tai khoãn 5 Diêu 14 Nghj dnh so
45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phU và Kêt Iun thanh tra sO
3711 /KL-TTr ngày 04/11/2019 cüa Chánh Thanh tra Bô Xây dung.
2. PhOng Quãn l' dO thj do trach nhiêrn:
- Ph6i hop vci cac ngãnh lien quan huàng dan, kiêrn tra viec du to xây
dung theo quy hoacli du.rcic duyet; thoc hiên c1irc nãng quail l' nhà noOc ye quy
hoach xây dung theo dUng quy djnh hen hãnh.

- PMi hcip vOi UBND phthrng 9 quãn 1' toàn din không gian, kin trüc,
cành quan do thj trong pham vi dja giâi hành chinh do rnInh quãn 1'.
3. PhOng Tài nguyen và Môi tnriig có trách nhiêrn:
Can cci' quy hoach dixoc phé duyt, cap n1it diu chinh, giái quyt các thu
tiic lien quan dn dt dai cho dii an và chinh I' ho s d'a chinh, c so dCr lieu dia
chinh theo quy djnh.
4. UBND p1nring 9 có trách nhim:
- Chñ tn, ph6i hcp vth phông Quân 1 dO thi, phOng Tài nguyen và Môi
tnräng và chü du tr to chrc cOng b6 cong khai vic diêu chinh quy hoacli di.rac
duyt dê cho các to chrc, cá nhân bitt và giárn sat thisc hiên theo quy hoach
drçic duyt.
- To chtirc trin khai thiic hen, quàn 1' nhà ni.râc v hoat dông du tir xây
drng, theo dOi, kiêrn tra vâ giárn sat dr an dâu tu xây dung theo quy hoach duc
duyt trên dia bàn do rnInh quãn 1'.
Diêu 4. Chánh Van phông HOND và UBND thành phO; Trtrng phOng
Quán 1 do th, phông Tài nguyen và Môi tnt'?iing, phông Tài chInh - Ké hoach;
Chñ tich UBND pliring 9; Cong ty TNHH I TV San xuât Xuât nhap khâu Dch
vu Phát triên nông thOu /va Thu tnrang các ca quan dcin v' lien quan can cir
Quyêt drnli thi hànli./
No'i nhin.
- Nhu diôu 4:
- UBND tinh BR-VT (dê b/c):
- 1Tr. Thành üv Vüng Tàu (do b/c);
- TTr. HOND và UBND TPVT;
- Các Sä: XD. TN&MT. TC. GT-VT. KH&DT:
- Ban biOn tap trang thông tin din tü TPVT:
- Luu: VT. TH.
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