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CHỦ TỊCH try BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH

Căn cứ Luật 'lổ chức Hộí đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003:

Cãn cứ Nghi định số 08/2005/ND-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 của 
Thủ tường Chỉnh phù về Quy hoạch xây dụng;

Căn cú Nghi định số 02/2006/NB-CP. ngày 05 tháng 01 nàm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quỵ chẺ Khu đỏ thi mới;

Xét Tờ trình của Công tỵ Dầu tư phát triển Thô Thĩêm tại tờ trinh số 
363/CV-CT-NRC ngày 25 thủng 10 năm 2006 về việc giải trình bồ sưng về các 
nội dưng đi cư chính của Dự ản Khu tải định cư Nam Rạch Chicc quận 2 (tỷ lệ 
1/2000); kem đồ án điều chinh quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Nam Rạch 
Chĩcc quận 2 (tỷ lệ 1/2000) do Công ty Đầu tư phát ưiền Thủ Th ì Êm lập;

xẻt đề nghị cua Sở Quy hoạch - Kiến tnìc thành phố tại Tờ trình số 
1295/QHKT-QHC&H 1 K1DT, ngày 16 thảng 5 năm 2006 về điềư chinh quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khư dân cư Nam Rạch Chiếc. phường 
An Phu, quận 2 và Công'vãn số 3730/SQHKT-QI IC&HT, ngày 19 tháng 12 
năm 2006 về điền chỉnh số 1JCU cứa quy hoạch chi tiết tỳ Jệ J /2000 Khư dân cư 
Nam Rạch Chiếc,

QUYÉTĐỊNH:

DiẾu 1- Duyệt đồ ản điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu táĩ định 
cu Nam Rạch Chiếc quận 2 thành phô Hồ Chí Mình vời các nội dung chính sau: 
(kèm theo bản đồ quy hoạch tồng mặt bằng sử dựng đất tỷ lệ 1 /2000).

1. Vị trí. giời hạn phạm vi quy hoạch:
* Vị trí khu đất: phỉa Jìẳc giáp dường cao tốc thành phố [ lồ Chí Mình - 

Long Thành - Dầu Criảy với lộ giói 14Om. Phía Tây và Nam: giảp sông Giông 
Óng TỔ. Phía Bông: gíảp ranh quận 9.

* Quy mô khu đất; diện tích khu đất 90,26hít. 'Ranh giới và hiện trạng 
khu dải xác đinh theo bản đồ sổ 132/HC-BQL. được Sở Địa chính - Nhà đất 
xảc nhận ngày J 6 tháng 8 năm 2002.
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2* Tính chất, qui mô:

- Khu dân cư được xay dựng mởi vớĩ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tâng xã hội hoàn chinh, hiộn dại.

- Quĩ mô dân sổ: 32,444 người.

3. Tố chức cơ cấn - phân kim chức năng:

Tô chức xây dựng một khu dân cư mời vời dây dừ các chức nàng, tiện 
ích công cộng, hành clìínln phức lợi xà hội thương mại, địch vụ hoàn chỉnh 
kết hợp với các H1Ô hình ở hiện đạt khai thác hiệu quả sử dụng dẳt đô thị phục 
VII cho cộng dồng.

Khu đất quỵ hoạch được chia lảm 2 khu gồm: khu 1 có diện tích khoảng 
30ha, khu 2 có diện í ích khoáng 6()ha.

- Khu 1: dân sổ khoảng 11.532 người; chức năng gồm các khu ở, công 
viên cây xanh, khu dịch vụ thương mại, hảnh chính, giảo due, văn hóa, Y lố.

- Khu 2: dân số khoảng 20.912 người; chúc năng gồm các khu ử, công 
viẼn cây xanh, khu dịch vụ thương mại, chợ, giáo dục, vãn hóa, y tế.

Các công trình công cộng dược phân bồ bảo đảm bản kính vả quy mô 
phục vụ phù hợp với quy chu ân xây dựng.

4. Cơ cấu quỵ hoa ch sử dụng đất:
sá X. Dj thi tích Tv lê Chí tiên
TY LOẬI DA ỉ /u/ 'b1 1 í JiiwiiKirujj

1 Đất xây dựng nhà ở 42,11 46,tì5 12.98
7Ểrr Đầt xấy dựng công trình cõng cộng 10,88 12,05 3,35
■■"l Đất cây xanh và mặt nước trong khu quy hoạch 16,48 18,26 5,08
4 Đầt giao thông 19,88 22,02 6,13
5 Dất khác 0:92 1.02 0,28 ỉ

Tông cộng 90,26 100 27,82

5. Các chỉ tiêu quy hoạch khống chể:

- Hệ số sử dụng đất chung toàn khu: 1,48

- Mật dộ xây dựng chung toàn khư: 21 %

- Mật độ xây dựng trong các lô dảt có công trình (được giới hạn bời các 
trực đường chỉnh có thể hiện trên bản vẽ):

+ Còng hình công cộng (trừ khu thương mại) : khoáng 35%

+ Nhà ờ biệt thư : khoáng 37%

1 NI hả ờ chưng cư : tối đa 40%.
- Tầng cao xày dụng trưng binh toàn khu: 6,82. Tầng cao nhất không 

khống chê nhưng phàỉ bào đảm có khoáng lùi và mạt dọ xảy dựng theo đùng quy 
dinh.



6. Hướng bố tri không gian kiên tnìc:

- Không thay (lối, như Diều ] - mục 6 cúa. Quyẻt định phô duyệt số 
4902/QD-ƯB ngày 11 tháng 1 1 năm '2003.

7. Quỵ hoẸich hộ thong hạ tang kỹ thuật;

- Không thay dôi, như Diêu I - mục 7 cua Quyêt định phê duyẹt số 
4902/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 nấm 2003. Tuy nhiên, khi tiển hành iriỂn khai 
bước íhict ke kỹ thuật cân tính toán hão đàm còng suất cảc hạng mực của hạ Lâng 
đù phục vụ cho toàn dự án.

Điêu 2. Quyết dinh này là một bộ phận không tách rời với Quyết định sổ 
4902/QD-LR ngàỵ í 1 tháng 11 nấm 2003 cùa ủy ban nhản dân thành phó. Căn 
cứ nội dung Quyct định này. Sở Quy hoạch - Kiền trúc thành phố chịu trách 
nhiệm phe chuẩn hố sơ quy hoạch chi ĩiet 1/2000 Khu dân cu Nam Rạch Chiếc, 
quận 2, thành phố Hô Chí Minh (bàn do quy hoạch tông mặt bằng sứ dụng đất tỳ 
lệ 1/2000, bàn dồ quy hoạch giao thông chi giời đường đỏ - chi giới xây dựng tỳ 
lệ 1/2000). Ban Quản lý dầu tư xây dụng Khư đô thị mới Thủ Thiôm phối hợp 
Sở Kê hoạch và Dầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, cùng các 
ngành liên quan lập và trình ùy ban nhản dân thành phố ban hành quy định ve 
quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy hoạch được duyệt: lập chtrơng 
trình đầu tư các dự án cụ thể đàm bào việc đẩu tư nối kết các cơ sờ hạ tầng kỳ 
thuật đông bộ, phân đợt xây dựng ưình cấp có thầm quyền phê duyệt nham thực 
hiên có hiệu quà dồ án quy hoạch chi ĩiêt này.

Điều 3. Chánh Ván phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhản dán thành 
phố, Giám đốc Sở Ke hoạch và Đầu tư, Cĩíám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trýdỊT 
Giám đổc Sờ Tàí nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giảm dốc Sở 
Giao thông - Công chính, Giám doe Sở Xây dựng, Giám đốc cỏng an thành phó, 
Chù tịch Ưy ban nhân dân quận 2, Giám đốc Còng ty Điện lực thành phố, Giám 
đôc Bưư diện thành phô, Trường Ban Quân lý đâu tư xây dựng Khu dô thị mới 
Thủ Thiêm và Thu trư óng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thì hành 
Quyết dinh này./.

AVí’ nhận:
- Như ĩ-hểu 3;
- TTUD; Ct; Lite pe n
- VPIID-UB: các PVP- 
-Tố ỉn. DA: ■] H;
- LliuVT, (l)T-M)


