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QUYET DNH
V vic phê duyt Nhim vy diu chinh quy hoch chi tiêt t' 1 1/500
Khu tái tljnh ctr ChI Linh ti phirô'ng 10, thänh phô Vung Tãu

UY BAN NHAN DAN THANH PHO VUNG TAU
Can cj o Lut Th chz'cc chmnh quythi d/a phu'ong ngày 19/6/2015;
Can ct' Lut Quy hoqch do th/ dä du'Q'C hcxp nhdi tçxi Van bàn s
49/VBHN-VPQH ngày 10/I2i2018 cüa Van phOng QuOc h51,
Can cu Ngh/ d/nh vè 1Ip, thdm djnh, phê duyt và quán i• quy hogch dO
th dã ducrc hçrp nhát tgi Van bàn so 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 cüa B5
trithng Bç5 Xáy dicng;
Can cu Ngh/ dnh so' 38/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 cza Gifrth phü v
quán Ij không gian, k/en trjc, cthnh quan dO thi;
Can cu' Ngh/ d/nh so' 39/2010/ND-C? ngày 07-1.2010 cüa C/i/nh phu v
quàn 1j khOng gian xay dy'ng ngdm dO thi;
Can cu' Nghj d/nh v quOn l) cay xanh dO th/ dä du'çtc hcip nhth tgi Van
bàn hcip nhth sO 05/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 cüa B trzilmg B5 Xdy ding,
Can cu Thông tu' sO' /2/2016i7'T-BXi) ngày 29/6'2016 cüa B5 trithng Bç5
Xdy dy'ng quy cijnh ye ho scr nh/in vi và dO an quy hoçch xOy dy'ng vüng, quy
hogch do th và quy hoçich xáy dirng khu chuc nãng dãc thI;
Can ci ThOng tuo so' 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 cia B(5 trwYng B(5
Xáy dung hu'ong dan ye nO! dung JhiCt kC dO (hi thông tu' sO 16i2013 TJ-BXD
ngày 16/10'2013 ye v/c st'ca dOl, bô sung rnt sO diCu cith Thông (U' so
06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 cua Bç5 tru'O'ng B5 Xáy c4rng huó'ng dan ye n(5/
dung Th/át ke dO th/;
Can cu Thôngtu' so' 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 cua Bc5 tru'óng Bç5
Xdy dtng hu'óiig dan xác d/nh, quàn lj chi phi quy hoqch xay ckeng và quy
hoach dO 1/il,
Can cu Quyt d/nh so' 586/QD-TTg ngày 1 7/5/2019 cua Thu tuáng Chin/i
phü ye vic' phC duyt D/u chinh quy hocich chung thành phO Vüng Tàu d&n
nam 2035;
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Can ct' Quyt d/nh s 04/2008/QD-BXD ngày 03/4/2008 cia B5 trithng
B Xây dcng ye vic ban hành Quy chudn k9 thuat Quoc gia ye Quy hoçich xay
ditng;
Can ct Quylt d/nh s 9399/QD-UB ngày 25/11/2002 cüa UBND i/nh Ba
R!a - Vüng Tàu v vic phC duyt quy hoqch chi tilt ty l 1/2000 Khu dOn cit Bc
SOn bay thành phô Vi2ng Tàu;
Can th Van bàn s 689/UBND-VP ngày 27/01i2014 cza UBND tinh Ba
do On quy hooch trên d/a
R/a - Vüng Tàu ye vic triên khai lap diCu chinh
bàn thành phô Vüng Tàu,
Can th Quyé't d/nh so' 9156/QD-UBND ngày 23/10/2001 cüa UBND tlnh
Ba Ra - Vüng Tàu v vic phê duyt quy hoQch chi tilt ty l 1/500 Khu tOt d/nh
cit ChI Linh, phwàng 10, thành phd V2ng Tàu;
Can ct' Van bàn so' 13054/UBND- VP ngày 21/12/2018 cia UBND tinh ye
vic chdp thuan chü tru-oi'ig diCu ch/nh quy hogch chi tiêt t,j l 1/500 Khu
37, 73ha tnco'c dày là Khu 16/ d,inh Cu, C/il Linh 58,8ha,) iQi phu'ô'ng 10, ihành
phd Vüng Tàu,
Theo cOc van bàn cua cOc Sâ, ngành tinh Ba R/a - Ving Tàu và cci quan,
doii v/ lien quan gop j v nai dung nhim v diu chinh quy hoqch chi tilt tj) l
1/500 Khu tOt d/nh cit ChI Linh tçii phu'ô'ng 10, ihành phô Vüng Tàu: Van bàn so
36/SXD-QHKT ngày 03/01/2020 cua So' Xdy dzgig; Van bàn so 1201/STNMTCCQLDI) ngày 10/3/2020 cüa So' Tài nguyen và Môt trithng; Van bàn sO
73iGTVT-KHTC ngày 09/01/2020 cüa So' Giao thông van tat,' Van bàn so
74/SKHDT-TH ngày 10/01/2020 cza So' Kê hogch và Ddu 1w,' Van bàn so
36/SGDDT-KHTC ngày 07/01/2020 cüa So' GiOo duc và Dào taO,' Van bàn so
3575/SYT-KHTC ngày 30/12'2019 cia SO' Y ic; So' Van hóa-ThC thao, Hot K/en
iric sir, Hç5/ XOy dirng (khong có kiCn gop j); Van bàn so' 29/TNMT-QHKH
ngày 03/01/2020 cia PhOng Tat nguyen và Môi irithng; Van bàn so 176/UBNDPTCKH ngày 04/02/2020 cia PhOng Tat chlnh - KC hoçich; Van bàn so
04/VHTT-NV ngày 03/01'2020 cüa PhOng Van hóa và Thông tin; Van bàn so
106'GDDT ngày 13/01/2020 cia PhOng GiOo dc và Dào tgo,' PhOng K/nh tl,
PhOng Y tl (không có k/en gop s');
Trên cci so' j kiln cüa cang dng dOn cit v nat dung nhiçrn viii diu chmnh
quy hoQch chi tiêt i l 1/500 Khu 16/ d,inh cu' ChI Ltnh tçii phwO'ng 10, thành phô
Vüng Tàu dwc UBND Phicàng 10 lông hQp ket qua tqi Van ban so' 211/UBNDDC ngày 20/02/2020,'
Xét d ngh/ cüa phOng Quàn lj do th/ tçti TO' trinh so' 819/TTr-QLDT ngày
31/3'2020 v ytc de ngh/ phC duyt nhiin vi diu chinh quy hoçtch chi tilt t i
1/500 Khu tOi d,inh cit ChI Linh tt phu'àng 10, thành phd Vüng Tàu,
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QUYET IMNH:
Diêu 1. Phé duyêt Nhim vu diu climb quy hoach chi tit ty lê 1/500 Khu
tái dnh cu ChI Linh tai phung 10, thânh pM VUng Tàu, vâi nôi dung nhir sau:
1. Ten d an: Diu chinh ten d an tr Quy hoach clii tit t' 1 1/500 Khu
tái djnh cu Chi Linh tai plithng 10, tliành phô Vtlng Tâu thãnh Quy hoach clii
tiêt t' 1 1/500 Khu dan cu' hiii hüu cãi tao, chinh trang PhuxO'ng 10, thành pliô
Vüng Thu.
2. Chü dãu tu': Phông Quán 1)2 do thj, tliành phô VUng Tàu.
3. Pham vi, ranh giO'i quy hoch:
Khu vçrc nghiên cru, 1p diu chinh quy hoach clii tit t)2 l 1/500 Kliu tái
djnli cu Clii Linh tai phu'ng 1 0, thành phô VUng Tãu có pharn vi nhu sau:
- Phia Tây BAc
Giáp dung 2 thang 9 (51 B);
- Phia Tây Nain : Giáp vâi Kim Trung tarn Clii Linh;
- Phla Dông Bc : Giáp duäng quy hoach;
- PhIa DOng Narn Giáp du'ng 3 tháng 2 (SIC) vã Kim tái djnh cu lOha.
Thuc da plin Plnräng 10, thành ph Vflng Thu.
4. Quy mô và tInh chat:
- Diu chinh quy rnô: tr 58,8ha con 41,89ha.
- Quy rnô dan s6 theo quy rnô 41,89ha: 12.000 - 14.000 nguäi.
- Tinh chat: tr khu tái dinh cr thành klîu dan cu' hiii hüu cái tao, chinh
trang (có M tn khu nhâ tai dinli cii').
5. Quy hoch sir dt,ing dat:
a) Cci' ctu sr ding dt: Trên cci' s& nghiên cIru diu chinli quy hoach chi tit
t)2 lê 1/500, ca câu qu9 dat dr kiên nhu' sau:
- Dt 0', dt lion licp;
- Dtt thucmg mai và dc1i vij, ciiçi;
- Dat cong tninh cong công;
- Dt cOng viên cay xanh, the duc th tliao;
- Dit giao thOng, bäi dO Xe.
b) Phân khu ch0'c nãng: Tng mat bAng khu dt ip diu chinh quy hoach
chi tiêt t)2 1 1/500, dix kiên phân các khu ch0'c nãng nhu' sau:
- Kim nlià 0': Bao gm các khu nhã o bit t1iir, nhã 0' liii hcrp, nhã 0' tlitp
tAng hin trang - chinli trang, nlià 0' chung cu, nliã 0' xa lii, nba 0' tái dinh en',...
- Khu thuong mai vã djch vu k& hcip cliung cu.
- Khu cong trinh cong cong: bao grn tnt s0' co' quan hin trang, tru'0'ng
hçc hen trang, truäng rnâu giáo, trträng tiêu hoc, tni'0'ng trung lic cci' sâ, tram y
tê, trij s0' kim phO,...
- Kliu cOng viên cay xanh, the di,ic the tliao.
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- Dt giao thOng, bAi do Xe.
- Các dir an dã &rc chp thun chü tru'ang nhtrng chua trin khai
- Các du an dã và dang triên khai theo quy hoach cii (58,8ha)...
c) Các clii tiêu kinh tê k9 thut:
TT
I
II

11.1
1

2
3
4
11.2

11.3

Iii

111.1

Hang mçlc
Dãnsô
Dan so quy hoach dij kiên
Chi tiêu sü dyng dat
Dt dan vi a
Dâtâ
- Nhà hin hüu chinh trang
- Nhà lien k
- Nhà a chung cii
- Nhà ô bit thir
CTCC trong dan vj a
CX vithn hoa - TDTT
DiiOng ni bô
Tng cao t6i thiêu, ti da
Trong do:
- Nhà hin hiiu chinh trang
- Nhà lien ké
-Nhàâchungct.r
- Nba a bit thir
- Cong trInh giáo duc
- Cong trInh co quan, hành chInh
- Cong trInh thi.rong mai djch vu
- Dat cay xanh cong viên
Mt do xây dimg ti thiêu, ti da
Trong do:
- Nhà hin hiiu chinh trang
- Nhã lien k
-Nhãachungcu
- Nhà a bit thçr
- Cong trình giáo dc
- Cong trInli co quan hành chInh
- Cong trmnh thuang mai djch vi,i
- Dat cay xanh - cong viên
Hi tang xä hii
Nhà trê, mu giáo

111.2 Truang tiêu hQc
111.3 TnrOiig THCS
111.4 Tram y té

Don vj

Chi tiêu QH

Ngu?i

12.000-14.000

m2/ngithi

8 - 50

m2 dât/h
in2 dât/h
m2/cãn h
m2/cãn ho
m2/ngi.rai
m2/ngithi
%

50 - 120

60 - 120
55 - 120
200- 400
>2,7
>2
>20

Tang
Tang
Tang
Tang
Tang
Tang
Tang
Tang
%

1— 5
1— 5
5-20
1 —3
1 4
I—4
2 —4
0— 1

%
%
%

60 - 100
70 - 90
30-40
40 - 50
30 - 40
30 - 50
30 - 50
0-5

%
%
%
%
cháu/1000 dan
m2 dt/chhQc
hs/1000 dan
m2 dt/ch hoc
hs/1000 dan
rn2 dt/chhQc
cOng trInh/dô thj

>50
>15
>65
>15

>55
>15
I
4

111.5
111.6
IV
IV. 1
IV.2
IV.3
V.4
IV.5

Cong trInh van hoá
Chçy
H. tn k51 thut do thj
T' 1 dat giao thông
Cap nuac sinh boat
Thoát nuâc ban sinE hoat
Rae thai sinh hoat
Cap diên sinh hoat

cong trinlildô th
cong trinh/dv a

1
1

%
I/ng-ngd
Q
kg/ng-ngd
Kwh/ng!nam

>20
150-180
>80% Q cap
1 — 1,3
1 100-2100

6. Quy hoch không gian kiên trtic cãnh quan:
- Xác dinh thm nhin.
- Dê xut các muc tiêu c1iin 1uic.
- Dua ra cii true do thj ciia khu dO thj.
- D xutt ' tuong to chirc không gian.
7. Thiêt kê do thi:
- Dua ra quan dirn và nguyen tc thit k do thj.
- D xutt tiiâng thit k do th.
- Dra ra các muc tiêu chin hroc thit k do thy.
- HrOng dn thit k dO liii cho khu visc:
+ True khOng gian kin tric cânh quan chU dao và các vi1ng kiêrn soát.
+ HuOng dn Thit k do thj v không gian cong cong vã cong trmnh dirn
nhn.
+ Huang dn Thit k do th v cOng viên cay xanh và không gian ma.
+ Hiiang dn Thit k dO thj v mat do xây chrng.
+ HixO'ng dn Thit k dO thi v tng cao vã h s str dung dt.
+ HuOng dn Thit k do thj các ving kim soát.
+ Huing dn Thit k do thj v tin Ich do th.
- Các dir an chin lirccc.
8. Quy hotch h thông h tng k thut:
- Chun bi k9 thuât: Xác dnh cêt xây di,rng di vai trng 0 ph6, phü lip
v1i quy hoach chung, thiêt kê san nên và tInh toán khôi luong dào däp. Dê xuât
các giãi pháp thoát ni.rac mu'a: liru vu'c vâ lurang thoát, nao vet suôi, ao ho, tbiêt
kê he thông thoát nu'ac rnua, giãi pháp giám thiêu ánh lnrng biên dôi khI hu.
- Giao thông: Xác djnh mang Itrai giao thông, mt cat, chi giai du'äng do
vâ clii giai xây dijng; xác djnh và cij the hOa quy hoach chung ye vj tn, quy mô
ben, bäi do Xe; hào vâ tuynel k' thut.
- Cp nuó'c: Xác dinh nhu cu và ngun dip nuac; vi trI, quy mô cOng
trInli nhâ may, tram bGrn nuac; mang 1ui duang Ong cap nisac và các thông so
k thuât clii tiêt.
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- Ctp dien: Xác djnh nhu cu sü' dung vâ ngun cung cp nãng lircmg; vj
tn, quy rnô cac tram din phân phôi; mang 1irOi dixng day trung the vá h thông
chiêu sang do th.
- Thông tin lien lac: Xác djnh nhu câu vã mang luâi thông tin lien lac.
- Thoát nufyc thai, quãn 1' CTR và nghia trang: Xác djnh tong iucrng nixc
thai và rae thai; mang 1ui thoát nuc; vj trI, quy rnô các cong trInh xu 1 nithc
thai, cht thai, nghia trang, nhà tang 1.
(H so' hçi idng k9 thut dcçic the hin trong các bàn ye quy hoach chi tkt
ty I 1/500 kern theo Quyét i.inh phê duyt và sC du'çic thiCt kC ci the chi tiêt
trong hd so' dzr an dâu tu', thiét kC cci s& và thiêt ke k9 thuat thi cong cong trInh,
trCn cci so' thOa thuan dàu nÔi VOl CC Co quan quOn 1j chuyên nganh).
9. Dánh giá môi tru'ông chiên Iu'çrc, tác dng môi tru'o'ng:
- Tuân thi quy djnh hin hành v dánh giá mOi tnr?ng chin hxcic trong d
an quy hoach clii tiêt.
- Dánh giá hiêii trang môi truô'ng v diu kiên dja hInh; diu kiên tu'
nhiên; chat thai ran, nuâc thai, tiêng on; các van dê xa hi, van hoá, cành quan
then nhiên.
- Phân tich, du' bao nhng tác dng tich cisc và tiêu cisc ãnh hisâng dn
rnOi tnräng; dê xuât h thông các tiêu chI báo v rnOi truäng dê dua ra các giãi
pháp quy hoach khOng gian và ha tang k9 thut tôi mi cho kim vçrc quy hoach.
ra các giài pháp giárn thiki, khc phuc tác dng Mi vi dan cu, cánh
quan thiên nhiên; không khi, ting On khi triên khai thuc hiên quy hoach do tim
- Lap k hoach giám sat môi tnräng v k thut, quán 1' và quan trAc môi
tnr?mg.
10. Dii' kin cãc hing muc cong trInh, diii' an u'u tiên dãu tu':
- Khái toán kinh phi du tu xây dirng.
- Các hang rniic cong trinh cn du tu xây drng:
11. Ho so' san phâm:
Yêu cu nOi dung, quy cacti vâ thànii phn h so theo Ngh djnh s6
37/2010/ND-CP ngày 07/4/20 10 cüa ChInh phü duc hcip nhât tai Van bàn sO
06/VBHN-BXD ngày 22/i 1/2019 cilia B Tru&ng B Xây dijng; Thông tu s6
12/2016/TT-BXD ngày 29/6/20 16 cilia B Xây drng quy djnh ye ho so nhiin v1i
và do an quy hoach xây di,rng vüng, quy hoach dO thj và quy hoach xây dijng
khu chirc hang dc thñ; Thông tu' sO 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/20 13 cilia B
Xây dmi'ng hung dan ye ni dung thiêt kê dO thj và Thông tu' s6 16/2013/ITBXD ngày 16/10/2013 smra dOi, bô sung rnt so diu cilia Thông tir s6
06/2013/TT-BXD ngày 13/5/20 13 cilia Bô Xây ckrng.
11.1. Thành phân bàn v:
a) So M vi tn và giâi han khu dt. The hin trên nn bàn dh dia hunh t' lê
1/2.000 hoãc 1/5.000.
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b) Bàn d hin trang kin triic càrih quail, ha thng xã hi và dánh giá dt
xây dcrng. Th hin trën nên bàn do dja hmnh t' 1 1/500.
c) Các bàn d6 hin trang h th6ng ha tng k9 t1lut. The hin trén nn bàn
do da hInh t' lê 1/500.
d) Bàn d quy hoach tang rnt bang si.r thing dt. Th hin trên nn bàn d
dja hInh t' lê 1/500.
d) So d6 to chirc không gian, kin trñc, cãnh quan. Th h.in trên nén bàn
do dia hInh tr lê 1/500.
e) Bàn d chi giii duing do, clii gith xây thrng và hành lang bâo v các
tuyn ha thng k thut. The 1iin trên nn bàn do d4a limb t' 1 1/500.
g) Các bàn d quy hoach !i t1ing ha thng k' thut. Th hin trén nn bàn
do da hInh t' lê 1/500.
li) Bàn d tOng hcp di±ng day, di±ng ng k' thuât. The hin trên nn bàn
do dia hinli tylê 1/500;
i) Bàn ye xác dinh các kim vuc xay dimg cong trinh ngrn: Các cong trInh
cong cong ngarn, các cong trinh cao tang có xây dung tang Iim (nu co). The
hin trên nên bàn do dja hInh theo t' ! thIch hap.
k) Các bàn ye thit k do thi theo quy djnh cUa B Xây rng tai Thông tir
so 06/2013/TT-BXD.
11.2. Thuyt mmli: Ni dung thuyt rninh cUa M so d an quy hoach clii
tiêt do tlu bao gôrn:
a) Xác dm11 chi tiêu v dan so, ha thng x hi, ha tng k9 thut Va yeu cau
to chrc không gian, kin tr(ic cành quaii cho toàn khu vijc quy hoach; clii tiêu si1
dung dat và yêu câu ye bô tn cOng trInh di vói tirng 10 dat; bô trj mang hxói các
cong trinh ha tang k thuât den ranh giâi 10 dat.
b) Xác dm11 v trI, quy rnô càc khu dc tnrng cn kiêrn soát, các ni dung
can thrc hin dê kiêm soàt và các quy dnh can thirc hin.
c) Các giâi phàp v t1lit k do thj, ki&l trüc cOng trinh cci th và cành
quaii khu vcrc quy hoach.
d) Xác dn11 các khu vcrc xây dcrng cOng trInh ngârn (các cOng trInh cong
cong ngâm, càc cong trInh nhà cao tang cO xây thrng tang ham, ...)
d) Phân tIch, dánh giá v tác dng rnôi trixông phü hcip vi nôi dung dánh
giá rnOi tmEng chiên hrcic trong quy hoach chung dã dlrcYc phê duyt.
e) Dr kin so b v tOng mrc du ti.r, d xuit giài phàp ye nguôn vOn và
to chü'c thuc hiên.
- Thuyt minh d an quy hoach clii tit do thj phâi có bang bi&i t11ng kê,
phii hic tInh toàn, hInh anh mmli liQa Va hç thông so do, bàn ye thu nhO khO A3
vi k' 11iu và ghi chU rO rang, du'c sap xêp kern theo ni duiig cho tirng phân
cüa thuyêt mmli lien quan.
- Quy dn11 quãn I' theo d an quy hoach clii tit do thj: Ni dung theo
quy dnh tai Khoán 3 Diêu 35 Lut Quy hoach do thj vâ phãi cO các bàn ye thu
nho kern theo.
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- Du tháo Ta trInh và di.r thâo Quyt drnli phê duyt d an quy hoach.
- Phu luc kern theo thuyt rninh (các giãi trinh, giãi thich, luân cr b sung
lieu tinh toán). Phu luc dinh kern van
hoa; các
cho thuyêt rninh; ban
ban pháp 1 lien quan.
11.3. S6 li.rçmgh6 sa:
- 02 dia CD bao grn toán b nôi dung d an quy hoach.
- S krcng san phârn quy hoacli duc Ip: 10 b&
12. Chi phi 1p quy hoich vã ngumn vn:
so

ye mmli

a) Chi phi 1p, th.rn djnh, cong b quy hoach, quãn 1' nghiêp vu và ly '
20/2019/TT-BXD
kiên cong dông dan Cu së duac xác dinh theo Thông tu
ngày 31/12/2019 cüa B tnlâng B Xây dirng hi.rOng dan xac djnh, quàn 1 clii
lap quy hoach
do
phi quy hoach xây dung Va quy hoach do thj, cu the dôi
clii tiêt:
so

an

vai

Bang tng hop di'toán kinh ihI Ip QHCF(41,89ha)
TT

Hang miic cong vic

I Chi phi tap d an QHCT
I Chiphilôp QHCT
Lop h s quy hooch theo hO th6ng thông th't
2
d K' (GIS)
3 ChiphflOpnhmv0QHCT
II Chi phi khác
I Chiphit1rndiilinhiOinv1.lQHCT
2 ChiphthrndinhdôánQHCT
3 Chiphiquán1nglipvk1dôá1l
4 Chiphicôngb6 QI-ICT
5 ChiphIt6 ch(rc ky ' kin cOng d6ng
6 ChiphitôchrcduthOU
- ChiphilOp HSMTgôithñuQHCT
- Clii phi thãrn dnh HSMT gói tMu QHCT
- ChiphidanhgiáHSDTgOithuQHCT
Clii phI th.m dth kt quo k,ra chn nhO thu
- goithuQHCT
7 Chi phI tWrn tra. phé duvét quvt toOn
8 Chiphikiêm loOn

Thành tiên (VND)
Sau thus
1'i'uc thu
1.141.038.707
1.037.307.915
964.937.105
877.215.550

A

Khi Iung

Hç so

20/2019:TT-BXD
ha

41,89

877216

ha

41,890

0,100

87.721.555

96.493.711

ha
20/20 19'TT-BXD

41.890

72371

72371
877,216
877,216
877216
877,216

20.00
1.87
7.43
3.00
2.00

%

877216
877216
877216

0.10
0,05
0.10

72.370.810
224.357.073
14.474.162
69.022.419
65.154.529
26.316.467
17.544.311
4.000.000
1.000.000
1,000.000
1.000.000

79.607.891
228.743.151
14.474.162
69.022.419
65.154.529
28.948.113
19.298.742
4.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

%

877216

0,05

1.000.000

1.000.000

6.374.199
21.470.987
1.261.664.988

6.374. 199
21.470.987
1.369.781.858

Ghi thu

0

%
%
%
%
ND6312014!CP

%
00

TT09i20 16! BTC
TTO9/2016B'I'C

TMDT
TMDT

0.950 0*0,5
1.60%

TONG CQNG (1+ II)

Can dr diu 5, rnuc 5b TT 20/2019/TT-BXD thI: "Trzthng hip diu chinh
lông the d On quy hogch nhuiig ph gin vi diêu ch/nh không vu"cil quO quy mô
cüa d On dà du°çic phê duyt thI chi phi diCu chinh do On
din tIch hoc dOn
quy hogch dLtQ'C xOc d.inh bang dy' loOn nhu'ng khOng vu'Q't qua 80% cüa chi phi
diêu chinh
chi phi th'c hin
1p & On quy hogch rnái tuo'ng ithg". Nhi.r
vth quy mO tuong
quy hoach do an ti da 80% giá trj cüa quy hoach
throng. Cu the:
- Giá trj lap d an diu chinh QHCT là: 964.937.105 x 80% =
77 1.949.684 dng (*)
- Giá trj lap nhiêrn vu QHCT là: 79.607.891 dông (**)
- Clii phi 1p ho so quy hoach theo h thông thông tin da l' (GIS) nêu có
là: 96.493.711 dông. (***)
so

lap

vay,

lap

mai
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Tong dii' toán chi phi 1p do an quy hoich là: (*) + (**) + (***) + (IIchi phI khác) = 1.176.794.437 dông.
Giá tr'i dt toán san phám quy hoçtch irên là tQm ti'nh, lam cc' c& can cii'
dê quán lj chi phi' và dc trui ké hooch vdn. K/il thanh quy& toán cdii can ci san
phám ihit'c t dircic ngh/m thu và các quy d/nh hin hành cüa N/ia mthc v quy
hoQch xáy c4cng, quán l chi phI, các di&u khothn ct the ghi trong hcip dóng).
b) Ngun vn: Ngân sách thành ph Vüng Tàu.
13. Tiên d thu'c hin: Thai gian 1p do an quy hoach chi tit khOng qua
06 tháng kê tr ngày k' Quyêt dinh nay.
Diu 2. PhOng Quán 1' do thj thành ph6 Viing Tàu à chü du tu có trách
nhiêrn to chüc triên khai lap d6 an quy hoach chi tiêt t Iê 1/500 nlur nhim vi
da &rçic duyt va dung vai cac quy djnh hin hành ye quy hoach xây dçrng.
Diu 3. Chánh Van phOng HDND và UBND thành ph6; Trn&ng cac
phóng: Tài nguyen và M.ôi truang, Tài chinh - K hoach; Chü tjch UBND
Phung 10; PhOng Quãn 1' do thj và Thu tnrang các Ca quan dan vj lien quan
can cur Quyêt dnh thi hânh,/.
No'i n1zn:
- Nhu diu 3;
- UBND tnh BR-VT (dê b/c)
- 1Tr. Thành üy Vüng Tàu (dê b/c);
- TFr. HDND vá UBND TPVT:
- Các Sâ: XD, TN&MT, TC, GT-VT. KH&DT:
- Ban biên tp trang thông tin din ti TPVT
- Liru: VT, TH.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHUTCH
PRO CHU TCH

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: 06-04-2020 16:49:32 +07:00
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