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QUYET D!NH
V vic phê duyt Nhim vi diu chinh quy hoch chi tiêt tj' 1 1/500 Khu
cong viên Ao cá phtrô'ng 2, thãnh phô Vüng TAu
UY BAN NHAN DAN THANH PHO VUNG TAU
Can cir Lust To c1îirc chinh quyn dja pinrong ngày 1.9/6/2015;
Can cir Luât Quy hoach do thi diic hop nht tai Van ban s6 49/VBH.NVPQH ngáy 10/12/2018 cüa Van phOng Quôc hi;
Can cr Nghi djnh v 1p, thtrn dmli, phê duyt vã quán 1' quy hoach xây
drng dâ drac hop nhât tai Van ban s 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 cia Bô
Tnrcing Bô Xây dvng;
Can cr Nghj djnh v quãn 1 cay xanh do thi dã dixcic hcrp nht tai VAn
ban hop nhât so 05/VBHN-BXD ngAy 13/9/2018 cüa Bô truOng Bô Xây drng;
Can cr Ngh dmli s 38/2 010/ND-CP ngày 07/4/2010 cña Thu tung
ChInh pint ye quAn 1' khOng gian, kiên trttc, cAnh quan do thj;
CAn cir Nghj djnh s 39/2 010/ND-CP ngày 07/4/2010 cüa Thu tu'Ong
ChInh phü v quAn I,2 không gian xây dung ngm do thj;
CAn cr Quy& dinh s 586/QD-TTg ngAy 17/5/20 19 cña Thñ tràng Chinh
phü ye vic phê duyt Diêu chinh quy hoach chung thAnh phô Vflng TAu den
nArn 2035;
CAn cr Thông tu s 12/2 016/TT-BXD ngAy 29/6/2016 cUa Bô tnrng Bô
Xây dtrng quy djnh ye h6 so nhirn vti vA do An quy hoach xây dtrng ving, quy
hoach do thi và quy hoach xay dirng kini ch.üc nAng dãc tht;
CAn c1r Thông nr s6 06/201 3/TT-BXD ngAy 13/05/2013 cUa B trtxng B
Xây dirng hixng dn v ni dung Thiêt ke dO thvA Thông tii so 16/2013/TTBXD ngAy 16/1 0/2013 cüa B Xãy dijng sU'a dôi, bô sung rnt so diêu cüa
Thông tii so 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 cüa B tnrâng B Xây dirng
hirâng dAn ye ni dung Thiêt ké do thi;
CAn cr Thông tu' s 20/2019/TT-BXD ngAy 3 1/12/2019 cua B tnrng B
Xây dtrng huàng dAn xac djnh, quAn 1' chi phi quy hoach xAy dçmg vA quy
hoach do th;
Can cr Quy& djnh s 0 4/2 008/QD-BXD ngAy 03/04/2008 ccia B trtrng
Bô XAy ckrng ye vic ban hành quy chuân k' thuât QuOc gia v Quy hoach xây
dtrng;
CAn cir Quyt djnh s6 1400/2006/QD-UB ngày 10/5/2006 cüa UBMD tinh

Ba Ria - VUng Tàu ye vic phê duyt quy hoach ciii tiêt ty lê 1/2000 Kim dan Cu'
Nam San bay, thành phô Vüng Tàu;
Can cur Quyt dnh s6 3368/QD-UBT ngày 08/12/1997 cUa UBND tinh
Ba Ria - Vüng Tàu ye vic phê duyt quy hoach chi tit t9 i 1/500 Khu cong
viên Ao Ca, phu?ng 2, thành p!iô Vüng Tâu;
Can cr Van bàn s 2742/UBND-VP ngày 27/03/20 18 cña UBND tinh Ba
Ria - Vüng Tàu ye viêc chü tru'ong cthu tu Kim cOng viên Ao cá tai &räng VO
Thi Sáu, phräng 2, thành phô Vüng Tàu;
Can ci1 Van bàn s6 4280/UBND-VP ngày 08/5/2019 cüa UBND tinh Ba
Rja - Vüng Tàu ye vic chü tru'ong diêu chinh quy hoach clii tit t9 lê 1/500 Khu
cong viên Ao Ca tai thräng VO Thj Sáu, phrirng 2, thành pM Vung Tàu;
Can cü Nghi Quyêt s6 08/NQ-HDND ngày 05/04/2019 cüa HDND thành
phô Vüng Tàu ye chU tnrang dâu tic dir an Khu cong viên Ao Ca phuäng 2, thành
phô Vung Tàu;
Can cir Quyêt djnh so 03/2014/QD-UBND ngày 08/7/2014 cña UBND
thành phô Vüng Tàu ye vic phê duyt và ban hành QUy chê quàn 19 quy hoach,
kiên trik do thj thành phô Vüng Tàu;
Can cir Thông báo s6 792/TB-UBND ngày 18/02/2020 cüa UBND thành
phô Vüng Tàu v vic kM 1un cuc hQp Hi dong thârn djnh nhiin vi và d an
diêu chinh quy hoach chi tiêt t9 i 1/500 Khu cong viên Ao cá pluräng 2, thành
phO Vüng Tàu;
Theo các Van bàn cüa các S ngành tinh Ba Rja — Vung Tàu gOp 9 kin
v nhiern vi và d an diu chinh quy hoach clii tiM t9 l 1/500 Kim cong viên
Ao Ca phi±ng 2, thành phô Vüng Tàu: Van bàn so 3108/SXD-QHKT ngày
04/10/2019 cüa Sâ Xây dirng; Van bàn so 5945/STNMT-CCQLDD ngày
09/10/20 19 cña Sâ Tài nguyen yà Môi tru'ng; Van bàn so 2270/SGTVT-KHTC
ngày 15/10/20 19 cüa S Giao thông vn tâi;
Trên co sO' phiu My 9 kin cong dng dan cr v nhirn vu và d an diu
chinh quy hoach ciii tiêt t9 1 1/500 Khu cong viên Ao Ca phung 2, thành phô
VUng Tàu ducic UBND pluräng 2 tong hcip kêt qua lay 9 kiên tai Van bàn sO
1 192/UBND-XD ngày 07/11/2019;
Xét d nghi cüa Ban Quân l' dir an Du tic Xây dung 2 tai Th trInh s
877/TTr-DTXD2 ngày 13/8/2019 y vic d nghi thârn djnh, phe duyt nhiin
vi diu chinh quy hoach ciii tiet t9 1 1/500 Khu cong yiên Ao ca phuäng 2,
thành phô Vüng Tàu yà Bào cào sO 723/BC-QLDT ngày 24/3/2020 cüa phOng
Quàn 19 do th y yic thârn djnh Nhirn dieu chinh quy hoach quy hoach chi tiet
t9 i 1/5 00 Khu cong yjên Ao cá phung 2, thành phô Vüng Tàu,
QUYET DINH:
Diu 1. phe duyt Nhirn vu diu chinh quy hoach clii tiM t9 iê 1/500 Khu
cOng viên Ao Ca phurng 2, thành phO Vüng Tàu yth n5i dung nhu san:

1. Ph,m vi ranh giOi diu chinh quy hoch:
Khu virc diu chinh quy hoach có gii han ithu sau:
- PhIa Bc giáp
: Dung Lac Long Quân 1 gii 20,5m và kim dan cu;
- Phia Narn giáp : Du?yng Phan Chu Trinh iô gRii 13,5m vã khu dan cu;
- Phia Dông giáp : Du?ng VO Thi San 1 gii 26,0rn vá khu dan cu;
- Phia Thy giáp
: Ding Pharn DInh Ho i giii 1 3,Om và khu dan cu.
T1iuc dia phân Phuyng 2, thánh pM Vüng Tàu.
2. Quy mô vã tInh cht:
a) Quy rnô: Din tich diu chinh khoáng 52.678 m2 (khoang 5,27 ha).
- Quy mô dan s dir kin: khoáng 300 nguYi (tai kim nhã i cãi tao tai góc
duäng VO Th. Sáu vã Lac Long Quân).
b) TInh chtt: Kim cong viên cOng cong don vj 0' cp phtthng phuic vi,i nhu
câu nghi ngai và vui choi giái tn cho nhân dan Mt hcip M diu hOa kim vijc cüa
thành phô Vüng Tàu (Gii nguyen theo nôi dung Quyt djnh s 3368/QD-UBT
ngây 08/1 2/1997 cüa UBND tinh Ba Ra - Vüng Tàu).
3. Quy hotch sü' dang dat:
Tang mat btng khu dt lap diu chinh quy hoach chi tit t' lê 1/500, co
câu qu9 dat duorc phân thãnh các loai sau:
-fMt0'.
- Dtt cong trInh cong cong.
- Dt cong viên cay xanh - kim vui choi tré em.
- Mat nu0'c (h diu hOa kim vi,rc).
- Dt giao thông.
BANG QUY HOACH SU DUNG DAT
Quy hoach phê duyt
Diêu chinh quy hoach
nãm
1997
STT
Loat dat
Diên tIch
T' lé
Diên tich
T' 1
(m2)
(%)
(m2)
(%)
1
Dt 0'
4.000,0
7,3
4.542,0
8,5
Dt Cong trinh cong
2
1.300,0
2,4
80,0
0,2
cong
Dat cong Vifl cay xanh
7.700,0
14,0
10.947,0
20,8
- khu vui choi tré em
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Mtnu0'c(MdiuhOa)

21.000,0

38,2

17.748,0

33,7

5

Dtgiaothong

21.000,0

38,2

19.361,0

36,8

Tng cong

55.000,0

100,0

52.678,0

100,0

4. Phãn khu chwc näng:
Tong mat bAng khu dAt Ip diu climb quy hoach chi tit t' iê 1/5 00, du
kiên phân cáo kim chirc nãng nhu sau:

- Dt xây dung nhà : Kim dan cu hin hftu gOc dung Lac Long Quân và
duing VO Thj Sáu (Gift nguyen theo quy hoach dixc duyt).
- fMt xây dirng cong trInh cong cng: Nhá v sinh cong cong.
- Dt cong viên cay xanh - kim vui cho'i tré em.
- Mt nuâc: H diu hOa kim vrc và cãnh quan khu vi,rc xung quanh h.
- Dt giao thông, bao gm: giao thông dôi ngoai, giao thông ni b, bãi
du xe và h thông ha tang k thut.
5. Các chi tiêu kinh t k5 thut:
- Mt d xây dirng gp (brut-tO) khu cong viên cong c5ng: T6i da 5%.
- Mt do xây drng kim nhà cài tao tai gOc du'äng VO Th Sáu và Lac
Long Quân: Tuân thñ theo Quy chuân Xây dirng Viet Nam ye quy hoach xây
dung (QCXDVN: 01/2008/BXD) và Quy chê quãn 1' quy hoach, kiên tnic do
th thàiih phô Vftng Thu duc UBND thành phô Vung Tàu phê duyet tai Quyêt
drnh s6 03/2014/QD-UBND ngày 08/7/20 14.
- Chi tiêu kinh t k thut: Can cft theo QCXDVN: 01/2008/BXD và së
ducc xác dinh trong do an diêu chinh quy hoach clii tiêt t' lê 1/500.
- Chi tiêu ha tng ki thut: cp then, cp nuc, thoát nuc,... can cft theo
Tiêu chuân, Quy chuân hiên hành.
6. Quy hoch h thông h tang k5 thuãt:
a) Quy hoach san nan:
- Xác drnii cao do xây dung: Di'a trên cao do thirc t dia hInh
- TInh toán kh6i lucing dào dip.
- Các giãi pháp chun bi k thuât nhir taluy, tuing chin, n djnh cong
trInh, phOng chng ngâp ñng cuc bO.
- Thiêt k mang 1ui thoát nuâc mua.
- Tinh toán kinh phi du tu.
b) Quy hoach thoát nuàc rnua:
H thông thoát nuàc mixa và h tMng thoát nuc thai sinh hoat chung vào
h th6ng thoát nixâc chung cüa do thj.
- Du báo liru hrcing thoát inric inua, nu'ic thai sinh hoat.
- Các giái pháp và phuang an thit k.
- Tinh toán kinh phi du tu.
b) QUy hoach giao thông:
Các tuyn giao thông di ngoai, nOi bO tuân thu theo quy hoach chi tit t'
le 1/2000 Kim dan cu Bãc San bay thành phO Vüng Tàu và các quy hoach chi
tiêt t' ie 1/500 dä ducrc phê duyet.
- Xác djnh iO gii, chi giOi xây dung, rnt ct va thông s6 k9 thut cüa các
tuyn duäng.
- Thit k ch d Xe, ch quay du Xe.
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- Tinh toán các chi tiêu KTKT cüa mang lirâi và các tuyn.
- TInh toán kinh phi du tir.
c) QUy hoach dip nuâc:
- Xác djnh chi tiêu và nhu diu dip ntnic;
- Quy mô các cong trInh dip rnroc;
- Các giái pháp dip nirfic;
- ThMt k mang hrii dip niiàc (chi cho dip nrnc tap trung);
- Tinh toán kinh phi du tr.
d) Quy hoach thoát ni.thc thai và v sinh rnôi tnrô'ng:
- Can cr vào hiên trang kim dt thuc M.
- Xác dinh clii tiêu kMi lu'cing nu'Oc thai vã cht thai ran;
- Thit k mang 1uâi thoát và xi1 1' nirâc thai;
- T chrc thu gorn và xir jr cht thai ran;
- TInh toán kinh phi du tir.
d) Quy hoach dip din và chiu sang:
- Xác djnh ciii tiêu, nhu cau sr thing diên.
- Clii tiêu dip din cong trInh.
- Clii tiêu dip din chi&i sang.
- Thit k mang iuri dip diên cOng trinh và chi&i sang dirng, san vu'yn,
khuOn viên cay xanh.
- Tinh toán kinh phi dau tir.
e) QUy hoach thông tin lien lac - cap truyn hInh:
- Xác dinh clii tiêu, nhu cau sr ding thông tin lien lac và cap tniyn hinli;
- Các giâi phap và phrcing an tliit ké;
- Tinh toán kinh phi du tir.
g) Quy hoach cay xanh:
- Thit k quy hoach các khu vijc trng cay xanh;
- Xác drnh các !oai cay xanh phU hcp vOi quy hoach cay xanh thânh ph
Vüng Tàu;
- Xác djnh clii phI trng cay xanh.
(H sa hQ tdng kp ihut ditcic th4 hin trong các bàn ye dthu chinh quy
hogch chi tit ly 1 1 '500 kern theo Quyet cl/nh phê duyi và sC du'cxc thiEt k ci
the chi tiCi trong ho so d an ddu tit, thith ke cc Sc và h/1 k k9 thut thi cOng
cOng trInh, trên cc s& thOa ihun ddu no'! vó'i cOc co quan quOn I) chuyCn
ngành,).
7. To chüc không gian, kin trüc cãnh quan Va thit k do thl:
- Nghiên cru, xác dinh các cOng trInh dirn nhtn trong không gian kim
vçrc quy hoach theo các lurng, tarn nhIn khác nhau; Ttng cao xãy drng Cong

trinh cho tüng lô Mt. và cho timg klui vijc; khoâng lüi cong trInh.
- Nghiên cüu hInh kMi, rnàu sac, ánh sang, hInh thirc kin true chü dao
cüa các cong trInh kiên tr1ic; h thông cay xanh do thi; chi gii dixng do, chi
gii xây drng, xác dnh cot duäng, cot via he, cot nên cong trInh, chiu cao
không ch cong trmnh trên tiling tuyên ph.
- Quy djnh v quãn l' kin true cãnh quan do thj bao gm chi gii duing
do, chi giâi xây dirng, cOt xãy dtrng nén thräng, c6t xây dung via he cho tt ca
các tuyên dixäng; quy djnh chiêu cao tôi da cho cong trinh; quy djnh hInh khôi
kiên trUe, mat drng, mái hiên, 0 yang, ban cong cUa các cong trmnh; quy djnh
rnâu sac, ánh sang, vt lieu xây dung cong trInh.
8. Yêu cu v kêt nôi h tang k thut:
- Vic 1p quy hoach khu uu tiên theo huthig tn ding khai thác tirn
nãng, khái thác tOi uu nhu'ng diêu kiên tu nhiên sn CO theo hung cong sinh.
- T chiic không gian phU hqp vth phân khu chilrc nang khu O Tn dung
dja hInh t,r nhiên, tránh lam thay dOi, ánh hurâng nhiêu den tiêrn nãng khai thác,
den inôi tnräng sinh thai cilia khu vijc.
- B tn h th6ng k' thuât phU hç'p vth Mu nM vào quy hoach cluing, quy
phân khu, dat hiu qua cao ye thâm rn9, ye dâu tu và khai thác sr ding.
- U'u tiên khai thác, tan dung các cOng trInh hiên hiltu nghiên cru, t cWrc
them nhuhng ehIrc nãng cOn thiêu phut hcp vâi quy ehuân, quy pham dê ra, phut
hcip vii tInh hinh phát tniên tliirc té cilia dia phuang.
9. Dánh giá môi tru*ng chiên lu'Qc, tác dng môi tru'ông:
- Tuân thu quy djnh hin hành v dánh giá rnOi trung chin luc trong d
an quy hoach chi tiêt.
- Dánh giá hien trang rnôi tnrilrng v diu kiin dia hinh; các vn d xã hi,
van hOa, cãnh quan thiên nhiên;
- Phân tIch, dr báo nhtthg tác dng tich cv'c và tiêu crc ãnh hrng dn
mOi tnrO'ng; dê xuât h thông các tiêu clii báo v mOi triräng dê dira ra các giãi
pháp quy hoach khOng gian và ha tang kr tliut tOi i.ru cho kim virc quy hoach;
ra các giãi pháp giárn thiu, khc phiic tác dng d6i vth dan cu, cánh
quan thiên nhiên; không khf, ting On khi tniên khai thuc hiên quy hoach do thil;
- Lp k hoach giárn sat rnôi trung v k9 thut, quán l vâ quan trc in0i
tnräng;
- D xut các phuang an rng phó vilci bin dôi khI hâu.
- Trwc khi lap thU tiic Mu tu xây d,rng, chU Mu tu' phái 1p bao cáo dánh
giá tác dng mOi truäng hoc phái 1p kê hoach báo v mOi truthig tninh Sâ Tài
nguyen và MOi truäng thârn djnh, phê duyt theo dUng quy djnh.
10. Dy kin các hing muc cong trInh can dãu tu' xãy di1rng:
a) Khái toán kinh phi Mu tu' xây dçrng.
b) Các hang mijc cOng tninii cn Mu tu xây dirng:
- He thng ha tng k9 thut: Dithng giao thông; Xây drng kè xung quanh
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ao d bão v, cMng sat 1, xói rnôn; Nao vet lông h, tao cãnh quai' và bâo v
inôi tru?mg.
- Kim Cong viên cay xanh; Khu vui chGi tré em; Nhà v sinh cong cong.
- Khu hin hüu cãi tao: Do nguôi dan th'c hin theo quy djnh cUa Lut
iMt dai, Lut Xây drng.
11. Ho so' san phãm:
Yêu cu ni dung, quy each vã thành phn h6 sa theo Nghj dnh s
37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 cüa Ch.Inh phü drcc hcp nhât tai Van ban so
06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 ccia Bô TruO'ng Bô Xây du'ng; Thông tii so
12/201 6/TT-BXD ngãy 29/6/2016 cüa B Xây dirng quy djnh ye ho so nhirn vu
và d an quy hoach xây dirng vüng, quy hoach dO thj vã quy hoach xây dung
kim chirc nãng dãc tim; Thông tu' so 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 cUa B
Xây dirng htxng dan ye ni dung thiêt kê dO thj vàThông Pr so 16/2013/TTBXD ngày 16/10/2013 sia dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông Pr so
06/2013/TT-BXD ngày 13/5/20 13 cüa BO Xây di,rng.
11.1. Thânh phn ban ye:
a) Sa d v tn vã giâi han kim dat. Th hin trên nn ban d dia hinh t' 1
1/2.000 hoãc 1/5.000.
b) Ban d 1iin trang kin true cãnh quail, ha tng xa hi và dánh giá dt
xây dirng. Th hin trén nn ban do dja hinh t' 1 1/500.
c) Các ban d hiên trang h thng ha tng k9 thuãt. The hen trên nên ban
do dja hlnh ti 1 1/500.
d) Bàn d quy hoach tng rnt bAng sir diving dt. Th hin trên nn bàn d
dia hInh t lé 1/500.
d) Sa d to chüc không gian, kin trüc, cành quan. Th hiên trên nn bàn
do dia hinh lê 1/500.
e) Bàn d clii gii dung do, chi gith xây di,rng Va hành lang bào v các
tuyên ha tang k thut. The hin trên nOn bàn do dja hInh t' l 1/500.
g) Các bàn d quy hoach h th6ng ha thng k9 thut. Th hin trên nn bàn
do dia hInh t Iê 1/500.
Ii) Bàn d thng hap duäng day, &rng 6ng k thut. The hin trên nn bàn
dO dja hInh t'1ê 1/500;
i) Bàn ye xác dnh các khu vrc xây di,mg cOng trinh ngAm: Các cong trInh
cong cong ngâm, cac cOng trInh cao tAng cO xây dung tAng hAm (nu cO). The
hiên trên nén bàn do dja hInh theo t' lê thIch hap.
k) Các bàn ye thit k do tlij theo quy djnh cüa B Xây dung tai Thông Pr
sO 06/201 3/TT-BXD.
11.2. Thuyt rninh: Ni dung thuyt minh cüa h sa d an quy hoach clii
tiêt do thj bao gOm:
a) Xàc djnli clii tieu v dan s6, ha tAng xä hi, ha tAng k thut và yêu cAu
to cimc khOng gian, kién tric cánh quan cho toàn khu vi,rc quy hoach; chi tieu sr
dung dat và yêu câu ye bO tn cong trIub dOi vi t11ng 10 dAt; b tn mang hri càc
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cong trInh ha thng k9 thuât dn ranh gii lô dtt.
b) Xác dinh v tn, quy rnô các khu dãc trung cn kirn soát, các ni dung
can thrc hiên dê kiêrn soát vã các quy djnh can thuc hen.
the và cânh
c) Các giãi pháp v thiM k do thj, kiên trñc cong trInh
quan khu viic quy hoach.
d) Xác djnh các khu virrc xây dung cOng trInh ngrn (cac cong trInh cOng
cong ngLm, các cOng trinh nhà cao tng cO xay dung tang hrn, ...)
d) Phân tIch, dánh giá v tác dng rnôi truäng phU hcp vi ni dung dánh
giá rnôi truäng chiên luçic trong quy hoach chung dã dircc phê duyet.
e) Du kin sa b v tng rnirc dtu tu'; d xut giái pháp v ngun v6n và
tO chirc thuc hiên.
Thuyt minh d an quy hoach clii Tit do thj phái CO bang biu th6ng kê,
phu luc tmnh toán, hInh ãnh minh hoa và h thông sci d& ban ye thu nhO kh A3
vOi k' hiu và ghi chii nO rang, duqc sap xêp kern theo ni dung cho tirng phân
cüa thuyêt mmli lien quan.
3. Quy dinh quãn 1' theo d an quy hoach clii Tit do th: Ni dung theo
quy djnh tai Khoãn 3 Diêu 35 Lut Quy hoach dO tM và phãi có các ban ye thu
nhO kern theo.
4. Du tháo Ta trmnh và du tháo Quyêt djnh phê duyet d an quy hoach.
5. Pint lijc kern theo t1uiyt mmli (các giãi trinh, giái thich, lu2tn c b
sung cho thuyêt minh; ban ye mmli ha; các s 1iu tinh toán). P1 1ic dinli kern
van ban pháp 1' lien quan.
11.3. So luanghô sd:
- 01 dia CD bao grn toàn bô ni dung d an quy hoach.
- s6 1ucng san phm quy hoach duc lap: 07 b.
12. Chi phi 1p quy hoch và nguIn vn:
a) Chi phi lap, thrn djnh, cOng b quy hoach, quãn 1 ng1lip vi và ly
kin cong Mng dan ct.r së duc xác dmnh tlieo Thông tix so 20/2019/TT-BXD
ngày 31/12/2019 cña B trithng B Xây dung iuràng dan xác djnh, quãn I clii
i-lirn
jA nnv hodi O thi.. cu the:
iiH 9U iiJii z'aj
STT

Loi chi phi

Thänh tin
253.9 17.800 dng

1

Clii phi 1p d an diu chinh quy hoach

2

Chi phi 1p nhirn vdiêu chinh quy hoach

41.361.400 d6ng

3

Chi phi thin djnh d an diu chinh quy hoach

27.775.800 dng

4

Clii phi th.rn drnh nhiêrn vt diu chinh quy hoach

5

Chi phi quán l' nghiep vt

6

Clii phi t chrc 1y

7

Clii phi cong b6 quy hoach

kin cong dng
Tong cong

7.520.300 dng
24.041.400 d6ng
5.078.400 dng
7.617.500 dng
367.312.600 dng

b) Nun v6n: Ngân sách thành ph6 VUng Tàu.
13. Tin do thu'c hin: Thai gian lap d an diu chinh quy hoach chi tiêt
không qua 06 thãng kê tü ngày k Quyêt djnh nay.
Diu 2. Ban Quán l' dii an Du tu Xây dung 2 thành ph6 VUng Tàu là
quy
chU dâu tu CO trách nhiêrn tO chrc trin khai lap d an diêu chinh
hoach chi ti& t' lê 1/5 00 nhu' nhiêrn vu thit k cia ducic duyêt và dung vai cac
quy dinh hen hành ye quy hoach xây du'ng.
Diu 3. Chánh Van phOng HDND và UBND thành phô; Tnrâng các
phOng: Quàn 1' do thj, Tài nguyen và Môi tnring, Tài chinh - Kê hoach; Chü
tich UBND các phiiang 2; Ban Quãn 1' dii an Du tu Xây dung 2 và ThU tnuang
các Co quan don v lien quan can cü Quyêt djnh thi hành./.
No'i nhân:
-Nhirdiêu3
- UBND tinh BR-VT (dê b/c):
- T1'r. Thành üy Vüng Tàu (dé b/c);
- TI'r. HDND và UBND TPVT;
- Các S&: XD, TN&MT, TC, GT-VT, KH&DT;
- Ban biên tp trang thông tin din tr TPVT;
- Liiu: VT, TH.
/

TM. UY BAN NHAN DAN
kf' CHU TICH
PH6 CH TICH

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu
Email: vungtau@baria-vungtau.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày ký: 27-03-2020 14:58:19 +07:00

Vu Hông Thun
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