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QUYET D!NH

\ vic phê duyt diu chinh cic b mts ni dung Quv hoch phãn khu
(t,.' I 1/2000) Khu A — Do thj mói An Van Duong, tInh Thàa Thiên FIu di
vói các khu dat có k hiêu Cxl, CX2, OTM5, OTM6 và khu vuc niit giao
BAN OUAN L KHU VVC PHAT mioOm
T1NHThUAThIN HU
' S6:..224

DLN Ngày 2LL.O&I.rn

xuyn tuyn duô'ng Vö Nguyen Giáp vã dtrbng T Hü'u
UY BAN NHAN DAN TINH

Can cr Luãt T6 chrc chInh quyn dja phtro'ng ngày 19 ngây 6 tháng 2015;
Luât Quy ho?ch so 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 nArn 20l7

cuyn
Litu hô sfs6

Can cu Lut s 35/2018/QHI4 ngày 20/11/2018 cilia Quc Hi v viêc süa
dôi, bô sung rnt s diu cüa 37 Lut Co lien quan dn quy hoach
Can cü Luât Quy hoch do th s 30/2009/QH] 2 ngày 1 7 tháng 6 nãm
2009;
Can cu'r Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngày 07 tháng 4 nãm 2010 cilia
ChInh phü v 1p, thm djnh, phC duyt và quân l' quy hoch do thj;
Can cir Thông tu 12/201 6/TT-BXD ngây 29 tháng 6 nàrn 201 6 cilia Bô
Xày dung quy djnh v h so cilia nhim vi và do an quy hoach xãy dirng vüng,
quy hoch dO thj Va quy hoach xây dirng khu chulrc nàng dc th;
Can cr Quyt djnh so 63/2016/QD-UBND ngày 21 tháng 09 nãni 2016
cüa UBND tInh Thilra Thiên Hue ye vic ban hành Quy djnh v phân cong.
phân cp và iliy quyin Cong tác quãn 1' quy hoach — kin trulic xay dirng trCn dia
bàn tn1i Thilra Thiên Hut;
Can cir QuyCt dnh so 432/QD-UI3ND ngày 21 tháng 02 nãni 2019 cilia
UBNI) tinh Th&a Than ITuC ye vic phO duyt Quy hoach phân khu Khu A DO thi mó'i An Van Duoiig, tInh Thira ThiOn Flue;
XOt d nghi cilia Giám dôc Sâ Xây dirng t?i Cong van s 201/SXD-QHKT
ngãy 20 tháng 01 nàrn 2019,
QUYET DINH:
Oiêu 1. Diêu chinh c1ic b Quy hoach phãn kim (t' 1 1/2000) Khu A —
DO th mài An Van Duong, tinh Thiira ThiCn I-1u di vói các khu dAt có k'
hiu CXI, CX2, OTM5, OTM6 và kim virc nOt giao vông xuyn tuyn thrOng
VO Nguyen Giáp và duOng To 1-Jilu, cii the nhu sau (dfnh kern ban ye diu
chi'nh quy hooch):

1. Ranh giói khu dat diu chinh quy hoch:
- PhIa Bãc giáp sOng Nhu vã dir an Van phông lam vic mt so ca quan
don vi thuôc tinh Th&a Thién Hue;
Phia Narn giáp du'ông To Hüu và khu dat có k' hiu CX9;
- PhIa DOng giáp song Nhu " và du'ông VO Nguyen Giáp;
- Phia Tây giáp dtrông VO Nguyen Giáp và các khu dt cO k' hiu CC2,
TM-DV1, TDC4 va CTR6.
2. Quv rnô diêu chinh: Khoãng 29,86 ha.
3. Ni dung diêu chinh quy hoch:
- Diêu chinh chirc nãng sr diing dat khu dat cO k' hiu CXI tir d.t cong
vièn cay xanh thành dat ö chInh trang vOi kS' hitu CTR2O;
- Diêu chinh mt phân khu dat CX2 (phân hin trng dan cu hin hQu d9c
sOng Nhu Y) tr chirc nãng dt cOng viên Cay xanh thành dat O chinh trang voi
k' hiu CTR2I; Bô sung them qu5 dat cOng cong Co k' hiu CC12 vói quy rnO
khoáng 4.525m2 tiêp giáp khu v1rc dan cu hin hUu Bô sung them qu9 dt
lien kC CO k' hiu LKI6 vâi quy mO khoãng ll.003m2 tiCp giáp khu dan cu hin
hCru; Bô sung them tuyên duing có I giói I 3,5rn (3,Om+7,5m+3,0rn) tnrâc cac
khu dat có k9 hiêu CC12 vã LK16 nêu trén;
- DiCu chinh tang cao khu dat có k' hiu OTM6 tir tang cao ti da 1 7 thn
thânh tang cao tii da 25 tang;
- DiCu chinh chtrc näng sr ding dat khu dat cO k' hiu OTM5 tir chrc
nãng dt Djch vii thuang mi ± C thânh chi.rc nãng dat a lien kê cO k' hiêu
LK.1 7 và diêu chinh tang cao cong trInh tiir tôi da 17 tang thành ti da 05 thng;
- Bô sung câu di b trCn khOng ti nOt giao vOng xuyên du0ng VÔ Nguyen
Giáp Va duang TO Hüu nhãrn rnc dIch két nOi các cong trinh cao tng xung
quanh; Chiu rng cAu di b bInh quãn khoãng 25m; lông din tich san cu di
b trên khong khoâng 14.500m2 và duçic si:r ding khoáng 50% dC khai thác dich
vii - thuoiig nii.
4. Co câu sO' dyng dt diCu chnh (eye b):
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5. Các chi tiêu kiên trüc, quy hoch:
a) Mt th xây dijng:
- Dôi vói dat ó Iitn k (LK16, LKI7): 60%;
- Di vâi dt thu'ong rnai, djch
(TM-DV4): 50%;
- D,i vó'i dt Dch vii thi.rang mai + O (OTM4, OTM6):
50%. Trong
do, mt d xãy drng khi d
50% và m4t dc xãy dirng khi tháp 40%;
- Di vói dt cong trinh cong cong (CC 12): 40%;
- Dôi vói dt ó chinh trang (CTR2O, CTR21): 60%;
- Dôi vói dat cOng viën
xanh (CX2) 5%.
b) Tang cao cong trInh:
- Di vó'i dt 1in k (LKI6, LKI7): LKI6 03 tng; LKI7 05 tAng;
vv

cay

a

- Dôi vó'i dt thirang
dlch vi (TM-DV4): 09 tAng;
- Di vói dAt .Dch vi,i thi.wng
+ C (OTM4, OTM6): OTM4 40
tAng; OTM6 25 tAng;
mai,

mai

- DOi vói dAt cOng trInh cong cong (CC 12): 03 tAng;
- f)ôi vói dat chinh trang (CTR2O, CTR2I): 03 tAng;
a

- DM vói dAt cOng viën
c) Chi giói xây dirng:

cay

xanh (CX2): 01 tAng.

- Di vói cOng ti'mnh nhà thâp tang, nhà thimng mai (Shophouse) 1ii
6m so vói chi giói duäng dO dôi vói tuyên dung VO Nguyen Giáp và ththng
a

a

T HUu; Li 4rn so v0i chi giói dithng dO dôi vói các tuyn du'&ng cOn 1i;
- Dôi vó•i các cOng trInh cOng cong, tluro'ng mi dch vii và djch vu
thuong rnai ±
hii 1 Om so vói chi giói ththng do di vói tAt cá cac tuyn
duOng;
- Di vó'i dAt cOng viên
xanh 1ji I Om so v&i chi giâi duOng do di
tat cã các tuyên ththng;
- Di vói dat chinh trang, lang xóm cãi to chi giO'i xây dirng trilng
vO'i chi gió'i du'Ong do di vOi tAt câ các tuyên du6ng.
d) H s sis diing dAt:
- Di vói khu nba 0
k (LK16, LK17): LK16 có ht s sü diing dat
tôida 1,8 IAn; LK17cóhê s südungdAttôi da3,O IAn;
cay

voi

a

lien

a

- Dôi vói khu thuong mi — dich vv (TM-DV4): He so sir diing dat ti
da 4,0 lan:
- Dôi voi khu djch v thu'ang rnai ± O (OTM4, OTM6): OTM4 có h so
su ding dt ti da 4,0 1.n; OTM6 có h so su dyng dat tôi da 3,0 1n:
- Di vói khu cong trInh cong cng (CC12): H so sü dung dt thi da
1,2 Ian.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tir ngày ks'. Các ni dung khác tai
Quyt dnh s 432/QD-UBND ngày 21/02/20 19 cüa UBND tinh Thra Thiên 1-1u
ye vic phê duyt Quy hoach phân khu Khu A — Do thj mó An Van Duo'ng, tinh
Thi'i'a Thiên Hue không trái vâi Quyêt djith nay van giU nguyen.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Giãni dc các Sâ: K hoch 'à Du
ui, 1'ài chInh, Xây dçrng, Tài nguyen và Môi 1ruèng, Giao thông vn tái; Chü tch
UI3ND thành phô HuC; Giám dc Ban Quán 1' khu vrc phát triên dO thj và Thu
truâng các co quan liOn quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
IV(r, u/ui,,:
- Niiti Diêu 3;
- CT v cic PCT UBND tinh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Liru VT, QHXT.
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