
ỦY BAN NHÂN DẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5D34-/QD-DBND Thành phổ Hồ Chí Mình, ngày 49 í hứng 9 nám 20 Ị 2

QUYẾT ĐỊNH
về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô tlìị

ty lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cu- liên phuòìig 12-13, quận 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ

Căn cử Luật Tô chức Hội đồng nhân dân và Uy ba
11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 nãr
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phu về lặp. thắm (tịnh, phê duyệt và quàn lý quy hoạch xây dựng:
Căn cử Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ 

Xây dựng quy định hồ sơ cua từng loại quy hoạch dô thị;

ỦY BAN NHÂN DÂN QUÂN 4 
ifflNMWtJYEN VÀ MÔI TRƯỜNG

--------- --------------

Căn cứ Ọuý chuẩn kỳ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm 
theo Quyết định .số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 
dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/201l/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 cúa 
Uy ban nhân dàn thành phô ban hành Quy định vê điều chinh quy hoạch đô thị tại 
thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 49/2011/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 cùa 
Uy ban nhân dàn thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cắp 
thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chi Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 cùa 
Uy ban nhân dàn thành phố về lập, thâm định và phê duyệt quy hoạch đò thị trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cử Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2008 cùa ủy 
ban nhân dân thành phố về duyệt Đồ án điều chinh quy hoạch chung xây dựng 
quận 4 đến năm 2020;

Xét đề nghị cũa Sờ Quỵ hoạch - Kiền trúc tại Tờ trình sổ 1394/TTr-SQHKT 
ngày 14 tháng 5 năm 2012 vê trình phê duyệt đô án diều chinh quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị ty lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư liên phường 12 - 
13. quận 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án diều chinh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
cư liên phường 12 - 13, quận 4 với các nội dung chính như sau:



1. Vị trí, diện tích và giói hạn khu vực điều chỉnh quy hoạch:
- Dịa điểm khu vực quy hoạch: phường 12 và phường 13, quận 4.
- Diện tích khu vực quy hoạch: 84,6 ha.
- Vị trí và giới hạn khu vực quy hoạch:
Khu vực quy hoạch nằm ờ phía Đông - Bắc quặn 4. dược giới hạn bời:

+ Hướng Dông - Bắc 
+ Hướng rây - Nam
+ Hưởng Đông - Nam 
+ Hướng Tay - Bắc

2.
công irình quận 4.

3.
trúc miền Nam (ACSA).

: giáp sông Sài Gòn.
: giáp phường 9.10 và 14, quận 4.
: giáp phường 18, quận 4.
: giáp kênh Ben Nghé.

Cơ quan tố chức lập đồ án quy hoạch: Ban Quản lý Dầu lư xây dựng

Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch: Công ty TNHH Xây dựng Kiền

4. Danh mục các bản vê đồ án quy hoạch:
- Ban dồ vị [rí và giới hạn khu đất, tý lệ 1/5000.
- Bản dồ hiện trạng kiến trúc, cành quan, giao thòng và đánh giá quỹ đất xây 

dựng, tỷ lệ 1/2000.
- Các bán đô hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ô nhiễm môi trường, ty 

lộ 1/2000.
- Sơ dồ cơ cấu phân khu chức năng, tý lệ 1/5000.
- Bân dồ quy hoạch lổng mật bằng sứ dụng đất, ty lệ 1/2000.
- Bán dồ quy hoạch giao thông, tý lệ 1/2000.
- Bàn dồ chi giới đường dò và chi giới xây dựng, tỳ lệ 1/2000.
- Bân đồ tổ chức không gian kiến trúc cành quan, ty lệ 1/2000.
- Các bàn vê minh họa về thiết kế đô thị và bố cục không gian dô thị.
- Các bán đô quy hoạch hệ thông hạ tầng kỳ thuật và vệ sinh môi trường, tý

lệ 1/2000.
- Bàn dô tông hợp dường dây, đường ổng kỳ thuật, tỳ lộ 1/2000.
5. Lý do và mục tiêu lập đồ án điều chính quy họach phân khu:
- Xác định khả năng phát triển hệ thống hạ tằng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

theo nhu câu cùa qui mô dân số phát triên Lại khu vực quy hoạch, phù hợp định 
hướng phát triên chung cùa quặn 4 và thành phố trong thời gian tới.

- Xác định cơ cấu phân khu chức nâng, quỹ dất dành cho dầu lư xây dựng 
khu dân cư, các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với dồ án 
diêu chinh quy hoạch chung xây dựng quặn 4 đã duyệt tại Quyết định số 5191/QD- 
UBND ngày 29 tháng 11 năm 2008 của Uy ban nhân dân thành phố, phù hợp vời 
định hướng phát triển kinh tế - xà hội cùa quận 4 làm cơ sở cho triển khai cảc dự 
án đâu tư xây dựng.

- Cạp nhật điêu kiện hiện trạng, các dự án đã dược cơ quan chức năng phê 
duyệt, nhằm tạo điều kiện két nôi giừa kế hoạch đầu tư với định hướng phát triển 
dài hạn khu vực trung tâm mờ rộng của thành phố.



- Phục vụ cải tạo nâng cấp chình trang các khu ờ cân đối sử dụng quỹ đẳt 
hợp lý cho phát triên các khu phức hợp ờ khu vực trung tâm thành phố mờ rộng.

- Xác định cụ thê các chi tiêu quy hoạch xây dựng và các biện pháp quàn lý 
xây dựng theo pháp lý quy hoạch xây dựng hiện hành.

6. IÌÌ1I1 chíit của khu vục quy hoạch:
ĩ heo dồ án diều chinh quy hoạch chung xây dựng quân 4 dã được úy ban 

nhận dân thành phô phê duyệt năm 2008, khu vực phường 12 - 13 quận 4 có tính 
chât là khu dân cư và trung tâm hành chính cấp quận, dông thời tập trung nhiêu 
công trình thương mại - dịch vụ đa chức năng cấp thành phố.

Khu vực co vị trí thuận lựi do tiếp giáp vời trung tâm quận I và có 2 mặt 
tiếp giáp kênh Ben Nghé (chiều rộng 60-80m), sông Sài Gòn (chiều rộng 280 - 
300m) tạo cành quan và môi trường tốt cho khu vực. Đồng thời khu vực quy hoạch 
có điêu kiện thuận lợi về giao thông do có nhiều tuyển dường cấp dô thị và cấp 
quận đi qua như Nguyền Tất Thành, Hoàng Diệu, Đoàn Vàn Bơ. Bến Vân Đồn, Lê 
Văn Linh, dự án dường và cầu Thủ Thiêm 3...

Theo nhiệm vụ điều chính quy hoạch chung xây dựng quận 4 dược duyệt, 
xác định khu vực quy hoạch có diêu kiện thuận lợi dê xây dựng mới két họp với 
chính trang thành một khu đỏ thị hiện đại. Khu vực cảng hiện hừu dự kiến chuyên 
dỏi công năng dô thị thành khu dịch vụ da chức năng cấp thành phố.

7. Dự háo quy mô dân số. CO’ cấu SIÌ dụng đất, các chí tiêu quy hoạch sir 
dụng đất, hạ tầng xã hội. Iiạ tầng kỳ thuật đô thị của khu vực quy hoạch:

7.1. Dự báo quy mô dàn số đến năm 2020:
Tối đa 25.000 người. Dân số hiện trạng 21.668 người (theo số liệu thống kê 

cua Phòng Thông kê quặn 4, phường 12: 9.456 người; phường 13: 12.212 người).
7.2. Cơ cấu sử dụng đất cua khu vực quy hoạch:

SỐ
TT Loại đất Diện tích Tvlệ Chi tiêu

(ha) (%) (m2/người)
I. Đất dơn vị ở 42,55 50.30 25,5
1 Đất nhóm nhà ơ 20.44 24.16 12,2
2 Đất công trình công cộng 5,75 6.80 3,5
3 Đất cây xanh 0.71 0.84 0,4
4 Dất giao thông đối nội 15.65 18.50 9.4

n Đất câng 19,46 23,00

Thuộc đồ án quy 
hoạch phán khu tý lệ

1/2000 Khu Trung 
tâm thành phố hiện 

hữu mớ rộng 
(930ha) '

II. Đất ngoài dơn vị ỏ- 22,59 26,70 13,49
1 Đất tôn giác- 0,12 0,2
2 Công trinh dịch vụ cắp TP 0,34 0.40
3 Dẩt giao thông liên khu vực 3,69 4.36
4 Mặt nước 18,44 21.80

Tồng cộng 84,60 100 50,66
(* ) Cảc chi liêu quy hoạch đô thị dồi vời khu vưc cang hiện hữu sè cân cứ ỉheo chi liêu cùa 
dó án quy hoạch phân khu tỳ lộ Ị/2000 Khu Trung tàm ỉhành phổ hiện hữu mờ rộng (930ha)



Bảng tồng hợp chỉ tiêu sủ dụng đất quy hoạch đô thị phirờng 12 -13

Số
TT Khu chức năng

Diện 
tích 
(ha)

Dân số 
(người)

rw* ATang
cao

Mật độ 
xây 

dựng 
(%)

Hộ số sử 
dụng đất

1. Đất đơn vị ỏ 42,55
1. i)ất xây dựng nhà ờ 20,44 16.700 40 60 2,0 -2,5
-Khu 1 8,99 6.200 40 40-70 2,5 - 3,0

l Hiện hữu chinh trang 3,58 2.300 8 60 - 70 2-2,5

2 Nhà ờ hỗn hợp 5,41 3.900 35 40 2,5 - 3,0

- Khu 3 11,45 10.500 24 40 -70 2,5 -3
1 Hiện hữu chình trang 1,06 1.200 8 40 -70 2,5-3
2 Nhà ờ hỗn hợp 10,39 9.300 24 40 2.5 - 3.0

- Khu 2 (thuộc khu vực càng hiện hữu)
2. Đất công trình công cộng 5.75
Đất giáo dục 3,79

2-> Trường phổ thông trung 
học xây mới 1.06

2-2 Trường Tiêu học (xây mới) 0.43

2-3 Trường trung học cơ sứ
Xóm Chiếu 0.92

Đỏi với trường học, chiêu cao cóng trình 
không quá 4 tầng và mật độ xây dựng toi da 
40%, trường mầm non chiều cao không quá 
2 tằng. Trường hợp dặc biệt do nhu cầu có 
thề tăng thêm Ị tầng nhưng không dược bô 

tri phòng học dối với tầng tâng thêm.

2-4 Trường KTKT-NVBC-
Nguyễn Tất Thành 0,82

2-5 Trường Tiểu học Xóm
Chiếu 0,33

2-9 Trường Mầm non 13 0,12
Đất giáo dục khác 0,11

Đất công trình dịch vụ đô thị - 
hành chính 1,96

2-6 Công trình dịch vụ 0,18

2-7 Công an quận 4 0,58

2-8
Trung tầm hành chính
quận 4 0,43

2-10 Bệnh viện quận 4 0,32
2-11 Chợ Xóm Chiều 0,39 dã A'ừ v theo dự án dược duyệt

Đất công trình cóng cộng 
khác

0,06



7.3. Chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực 
quy hoạch:

3. Đất cây xanh sứ dụng công 
cộng

0,71

3-1 Khu 3-1 0,26
3-2 Khu 3-2 0,31 Không xây dựng các công trỉnh kiên trúc 

trên măt did
3-3 Khu 3-3 0,14

4. Đất giao thông 15,65

II. Khu vực cảng 19,46 Thuộc quy hoạch Khu Trung tàm thành phí 
hiện hữu mờ rộng (930ha)

III. Đất ngoài đon vị ỏ’ 22,59
’ 1 Đất tôn giáo 0,12

Công trinh giáo dục đào 
tạo cấp thành phố (Trường 
Dại học Luật)

0,34

2
Giao thông dối ngoại (cẩp 
dô thị) 3.69

3 Mặt nước 18,44
Tổng cộng 84,6

Số
Tỉ Loại chí tiêu Đon vị

QĐ số 167/QĐ-UB-
TH năm 2008 cua 
ủy ban nhân dân 
qùận 4 phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch

Theo đồ án 
đề xuất

A Chỉ tiêu sử dụng đất toàn 
khu m2/người 26,05 26,05

B Chí tiêu đất đơn vị ờ trung 
bình toàn khu m2/người 23,46 25,48

c Chỉ tiêu sứ dụng đất trong các đon vị ờ
“ Đất nlìóin nhà ờ m2/ngưởi 16,76 12,24
- Đât công trình công cộng 
cấp dơn vị ở. trong đó:
+ đât giáo dục câp đơn vị ở

m2/ngirời 1,73 3,44

1,78
- Đất cây xanh - Thể dục thề 
thao m2/ngưởi 1,1 0.43

- Đất giao thông rrởngười 3,87 9,37
D Các chỉ tiêu hạ tầng kỳ thuật

Tiêu chuẩn cấp nước lít/ng/ngày 200 180
Tiêu chuẩn thoát nước lít/ng/ngày 150 180
Tiêu chuẩn cấp diện kvvh/ng/nãm 750 - 1000 2000 - 3000
Tiêu chuẩn rác Ihài, chất 

thài
kg/ng/ngày 1 1,3



(★) Các chì tiêu quy hoạch đô thị đôi với khu vực càng hiện hữu sẽ can cứ theo chi tiêu cù, 
đồ 0n£uyho&hjMn khu tỳ Ịệ ỉ/2000 Khu Trung tâm thành phổ hiện hữu mở rộng (930hi

E Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc
Mật độ xây dựng chung % 40 40-70
Hệ số sử dụn g_đất (*) 1,4-10 2-3
Tầng cao Tối đa tầng 12 (nhà ở chung cư) 30
xây dựng Tối thiếu tầng 4 (nhà ử riêng lẽ) 2

8. Quy hoạch tống mặt bằng sir dụng đất:

8.1. Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:
- Đây mạnh chinh trang và phát triển đò thị dọc sông Sài Gòn, kênh Bốn 

Nghé và dọc các luyến giao thông chính cấp quặn, cấp thành phố đi ngang qua khu 
vực quy hoạch, (-huyền dổi mục đích SŨ dụng toàn bộ khu vực đất cảng đế điều 
chinh thành khu đô thị hiện dại. dối trọng với Khu đô thị mới Thu Thicrn quận 2.

- Xây dựng các công trình công cộng mới, trong đó chù yếu xây dụrng tại vị 
trí các công trình công cộng cũ hiện có, cân đối đù phục vụ nhu cầu nhà ở và dịch 
cho số dân dự kiến.

- Chuyến đỗi chức năng một số khu vực dề tạo quỹ đất cho xây dụng các 
công trình phức hợp đa nàng, nham nâng cao hiệu quâ sử dụng đất và tạo điều kiện 
cho xây dựng các cụm công trình hiện đại.

- Khu vực quy hoạch được phân chia thành 03 dơn vị ờ, gồm:
+ Đơn vị ờ I (Khu 1): giới hạn bời dường Ben Vân Đồn - Nguyền 1'ắt 

Thành - Hoàng Diệu - Đoản Văn Bơ.
+ Đơn vị ờ 2 (Khu 2): giới hạn bơi dường Nguyền Tất Thành và sông 

Sài Gòn.
+ Đơn vị ờ 1 (Khu 3): giới hạn bời dường Hoàng Diệu - Nguyền Tất Thành- 

xỏm Chiếu - Đoàn Văn Bơ.
- Đối với cac khu nhà ờ mới:
Các khu nhà ờ mới hình thành chù yếu từ các dự án chinh trang đô thị. 

chuyên đôi chức năng các khu vực xí nghiệp, kho tàng bến, bãi hiện hữu và các 
khu dân cư lụp xụp đê xây dựng mới các khu dân cư đa chức năng, trong đó có 
dành quỳ đất cho tái định cư, tạo điêu kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư chính trang 
đô thị.

- Dối với đầt chức năng hỗn họp và công trình công cộng:
Xây dựng cải tạo các còng trình công cộng hiện có, xây dựng mới các công 

trinh công cộng tại các khu vực được chuyên đồi chức năng (như các khu xí 
nghiệp, kho tàng, bên, bãi...), đồng thời bố trí các công trình có chức năng sừ dụng 
hôn họp tại các khu vực được chuyên dôi chức năng dề dâm bào nhu cầu ờ. sinh 
hoạt, làm việc, vui chơi - giãi trí cùa người dân.

- Dối với đầt cây xanh - thể dục thề thao:
Hiện nay chi tiêu đất cây xanh đối với khu vực bên ngoài bờ Tây sông 

Sài Gòn chì dạt 0,43m2/người là không phù hợp quy chuẩn. Tuy nhiên do đây là đô 
thị cãi tạo, đông thời khu bờ 'l ây sông Sài Gòn (phía quận 4) dự kiến bố trí các khu 
vực cây xanh phục vụ dân cư đô thị đê tăng chi tiêu đất cây xanh cho người dân.



Trong giai đoạn trước mắt đê tăng cường diện tích cây xanh trong khu quy 
họach, hướng giãi quyêt hiện nay dành một phân diện tích dât trong các dự án cao 
tâng đê làm cây xanh công cộng (tạm tính khoáng 20% diện tích đât). Tuy nhiên, đê 
biện pháp này khả thi, khi triên khai đồ ân quy hoạch cần có quy định cụ thể về mật 
độ xây dựng và yêu câu tô chức cây xanh trong tông thê mặt bằng các dự án. tối 
thiểu 20% Trong các dự án nhà ờ cao tầng.

8.2. Tô chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đỏ thị:

Trục cánh quan chính của khu quy hoạch là sòng Sài Gòn, kênh Bến Nghé, 
đường Nguyên Tât Thành, đường Tôn Đản và dường Hoàng Diệu với hình thái 
phát triển không gian dô thị theo luyến.

8.3. Thiết kế đô thị:

- Khoảng lùi tối thiều của công trình so với ranh lộ giới theo Quy chuẩn 
Quy hoạch Xây dựng Việt Nam 01: 2008/BXD ban hành theo Quyết định số 
04/2008/BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 cũa Bộ Xây dựng.

- về nội dung thiết ké dô thị. ngoài việc áp dụng khoảng lùi công trình tối 
thiêu theo Quy chuân Quy hoạch Xây dựng Việt Nam nêu trên, vê lâu dài Uy ban 
nhân dân quận 4 can chỉ dạo việc nghiên cứu, áp dụng và thực hiện các nội dung 
khác vê thiẽt kê đô thị và lập quy che quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị được quy 
định trong Luật Quy hoạch Đỏ thị, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 của Chírih phú về Quản lý không gian kiến trúc cành quan đô thị, 'Phông 
tư sô 19/TT-BXD ngáy 22 tháng 10 năm 2010 cùa Bộ Xây dựng về Quy chế quân 
lý kiên trúc đô thị như: cánh quan đô thị dọc các trục dường chính, khu trung tàm, 
các khu vực không gian mở, các công trinh điềm nhấn...

9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thông hạ tâng kỳ thuật dô thị được bố trí den mạng lưới dường khu vực 
(lộ giới >16m) bao gồm các nội dung sau:

9.1. Quy hoạch giao thông:
- Mở rộng lộ giới đường Nguyễn Tất Thành len 37m (trong đó từ tim đường 

vẻ phía nhà dân lôm, còn lại mở rộng vê phía cảng). Mở rộng lộ giới đường Tôn 
Đàn lên 30m. Xây dựng mở rộng theo đúng lộ giới được duyệt đói với một số 
tuyên đường hiện hữu và quy hoạch một sô tuyên đường mới dê đáp ứng nhu câu 
phát triển cùa khu vực phường 12 và 13 quận 4.

- Lộ giới các tuyến được lồng hợp cụ thể trong bàng sau:

Số
IT Tên đường

Lộ 
giói 
(m)

Lề
(m)

Lòng
(m)

Lề
(m)

ChiciT1 
dài
(m)

1 Dự án cầu Thù Thiêni 3 Theo thiết kế cúa dự án
2 Hoàng Diệu

Đoạn từ Lê Quốc Hưng dến
Nguyền rất Thành 40 6,5 27 6,5 320

Đoạn từ Đoàn Văn Bo đến
Le Quốc Hưng 30 7,5 15 7.5 130



3 Đoàn Văn Bơ
Đoạn từ Bến Vân Đồn đến
Hoàng Diệu 39 6 27 6 270

Đoạn từ Hoàng Diệu đền
Xóm Chiều 25 5 15 5 675

4 Nguyễn l ất Thành 37 Ăộ g/ớ/ củ 3 Om, dự kiên mở rộng 
thêm 7m về phía càng Sàigòn

5 Nguyễn Trường Tộ
Đoạn từ Ben Vân Đồn dến
Đoàn Như Hài

27-
28

Đoạn từ Đoàn Như 1 lài đến
Hoàng Diệu 20 7,5 10,5 4,75 190

6 Bên Vân Đồn 25 5 15 5 570
7 Lê Văn Linh

Đoạn từ Nguyền Tất Thành 
den Lê Quốc 1 lưng 30 7,5 15 7,5

340Đoạn từ Lê Quốc Hưng đến
Đoàn Văn Bơ 25 5 15 5

8 Tôn Đản 30 7,5 15 7,5 200
9 Xóm Chieu 25 5 15 5 200
10 Đoàn Nhự Hài 20 4,75 10,5 4,75 395
11 Lê Quốc Hưng 20 4,75 10,5 4,75 560
12 Lê Thạch 20 4,75 10,5 4,75 180
13 Ngô Văn Sở 20 4.75 10,5 4,75 152

Lưu ý:

- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch hẻm, trong quá 
trình triển khai các dự án đầu tư, ủy ban nhân dân quận 4 sẽ căn cử theo Quyêt 
định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 nam 2007 của ủy ban nhân dân thảnh 
phố về ban hành quy định về lộ giới và quán lý đường hẻm trong các khu dân cư 
hiện hừu thuộc địa bàn thành phố đè xác định cụ thê.

- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m không thuộc quy hoạch hẻm, trong 
quá trình triển khai các dự án đầu tư sê căn cứ trên điêu kiện hiện trạng, nhu câu và 
phương án tố chức giao thông theo đè xuất, phù hợp theo quy định.

- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế dề tạo điều kiện thuận lợi cho việc công 
bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ quàn lý quy 
hoạch xây dựng theo quy định, ùy ban nhàn dân quặn 4 và đơn vị tư vân sẽ chịu 
trách nhiệm về tính chính xác các số liệu cập nhật này.

9.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:
a) Quy hoạch chiều cao (san nền):
4- Chọn cao độ khống chế cho toàn khu vực là H=2,00m (Hệ VN2000).
-I- Hầu hết là khu hiện hữu cái tạo giữ lại có nền dất <2,00m: khuyến cáo 

nâng dần nền dắt lên cao độ 2,00m khi có điều kiện.
4- Khu xây dựng mới có nền đất <2,00m: nâng nền triệt để, đảm bão cao độ 

xây dụng >=2.00m.



4- Hướng đô dốc từ giừa các tiểu khu ra xung quanh.

b) Quy hoạch thoát nước mưa:
4- Tồ chức thoát chung hệ thống nước bần và mưa.

4- Xây mới các tuyến cống chinh dọc theo các trục dường giao thông phù 
hợp với định hướng thoát nước cùa dồ án quy hoạch chung Quận 4 như các tuyến 
cống 01500 trên dường Nguyền Tất Thành, Lê Quốc 1 lưng. Đoàn Vàn Bơ. 01200 
trôn đường Nguyền Tất Thành, Nguyền Trường Tộ. 01000 trên đường Lô Quốc 
Hưng, Đoàn Vàn Bơ, Xóm Chiếu. ...

4- Giữ lại các tuyến cống hiện hữu còn thoát nước (ốt kết hợp với xây mới 
các tuyên cống nhánh đảm bão thoát nước hiệu quà cho khu vực.

4- Hướng thoát: thoát ra kênh Ben Nghé phía -Bắc và sông Sài Gòn phía 
Đông.

4- Sứ dụng cong bè tông cốt thép dặt ngầm, nối cống theo nguyên tắc ngang 
đình, độ sâu chôn cóng tối thiêu 0.7m.

9.3. Quy hoạch cấp nước:
4 Nguồn cấp nước: Nguồn nước máy thành phố dựa vào các luyến ống hiện 

trạng trong khu quy hoạch.
4- Tiêu chuần cấp nước sinh hoạt: 180 (lít/người/ngày)
4- Ticu chuẩn cấp nước chừa cháy: 20 lít/đám clìáy/s số đám cháy đồng thời 

2 đâm cháy (theo TCVN 2622-1995). ’

4- Tổng nhu cầu dùng nước: 9.900 (nr/ngày).

4- Mạng lưới cấp nước: Sir dụng mạng lưới cấp nước hiện hữu có bô sung 
thay mới một so tuyến ống cấp nước.

9.4. Quy hoạch cắp diện:
4- Chi tiêu cấp điện: 1800 -> 3000KWh/người/năm.
4- Nguồn cấp điện lấy từ trạm ngắt Vĩnh Hội. Dài hạn sẽ bồ sung từ trạm 

110/15-22KV Khánh Hội.
4- Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 15-22/0,4KV cấp điện cho các 

khu quy hoạch, sự dụng máy biến ãp 3 pha, dung lượng máy biến áp từ 400KVA - 
I000KVA, xây dựng kiểu trạm phòng. Các trạm cù có dung lượng nhỏ, dạng trạm 
treo gây mất mỹ quan hoặc không phù hợp với quy hoạch sè dược tháo bò.

4- Xây dựng mới tuyến trung thế vã hạ (hổ cấp diện công trình, chiều sáng 
công cộng sừ dụng cáp đông bọc cách điện XLPE, tiết diện phù hợp. chôn ngầm.

4- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng trôn các trục đường xây dựng mới 
hoặc mờ rộng sữ dụng đèn cao áp Sodium 150W-250W, 220V có chóa và cần dèn 
đặt trên trụ thép tráng kèm cao 8m - 12m.

- Lưu ý: Đố; với tuyến 110KV lử trạm l ao Dàn về trạm Khánh Hội chi 
mang tính chất định hướng, sau dó sê dược khảo sát cụ thè và có ý kiến cua các co 
quan chuyên ngành quàn lý.



9.5. Quy hoạch thoát nước bấn. rác thài và vệ sinh môi trường:
a) Thoát nước bẩn:
- Giải pháp thoát nước thài:

+ Giai đoạn đàu: sử dụng hệ thong thoát nước chung cho nước mưa và 
nước thái.

+ Giai đoạn sau: nước thái được tách ra bằng giếng tách dòng, tập trung về 
công bao đưa vê trạm xứ lý nước thãi tại xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh.

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 180 (lít/người/ngày).
+ Tổng lượng nước thãi: 7.800 (m3/ngảy).

b) Rác thài và vệ sinh môi trường:
- l iêu chuấn rác thài sinh hoạt: 1,2 (kg/người/ngày).
- Tòng lượng rác thai sinh hoạt: 30 (tấn/ngày).
- Phương án thu gom và xử lý rác: Rác thải được thu gom, vận chuyển về 

Khu liên hợp xử lý chất thài rắn cùa thành phố theo quy hoạch.
9.6. Bàn đồ tổng hợp đường dây đường ống:
Đạt yêu cầu theo quy dinh. Việc bố trí các hệ thòng hạ tầng kỹ thuật có thể 

thay đồi trong các bước triền khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở. thiết kế kỷ thuật 
thi công cùa dự án) đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

10. Nội dung lưu ý khác:

- Đe đàm bào cân dổi các chi tiêu sừ dụng đất hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 
thuật phù hợp với quy hoạch chung quặn 4; trong quá trình triển khai tổ chức thực 
hiện theo quy hoạch, úy ban nhân dân quặn 4 cần lưu ý việc kiềm soát và khống 
chê quy mô dân số trong phạm vi đồ án, theo đó. các dự án phát triền nhà ờ mới 
cân có giãi pháp đê ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ.

- Đồ án điều chinh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 12-13, 
quàn 4 dược lập đê quân lý quy hoạch xây dựng đô thị trên một phần dịa bàn liên 
phường 12-13 gôm: Khu 1 và Khu 3, không bao gồm Khu 2 (thuộc ranh dồ án quy 
hoạch tỷ lệ 1/2000 khu bờ Tây sông Sài Gòn).

Điều 2. Quyết định này dính kèm các bàn vê quy hoạch được nêu tại 
Khoán 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ủy ban nhàn dân quặn 4 vả các đơn vị tổ chức 
lập, tư vấn thiết kê chịu trách nhiệm về tính chính xác cua số liệu trong hồ sơ. ban 
vê trình duyệt đồ án điều chinh quy hoạch phân khu lỹ lệ 1/2000 Khu dán cư 
phường 12-13, quặn 4.

- Trên cơ sô Quyêt định duyệt đả án diều chinh quy hoạch này. Uy ban nhân 
dân quận 4 khẩn trương tố chức lập, trình thầm định và phê duyệt Quy hoạch mạng 
lưới thông tin liên lạc và Đành giá mói trường chiến lược theo quy định tại Nghị 
định số 37/2010/MĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 cùa Chính phù. Thông tư số 
10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 và Thông tư số 01/2011/TT-BXD



ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng; đồng thời tồ chức lập quy chế quàn 
lý quy hoạch, kiên trúc đô thị, lập hô sơ và triên khai cám mốc giới ngoài thực địa 
theo quy định, đê làm cơ sờ quăn lý xây dựng đô thị, bào vệ cành quan dô thị, 
chinh trang, phát r.riên đô thị theo quy hoạch.

- Trong tlìời gian 30 ngày, ké từ ngày phê duyệt đồ án điều chinh quy hoạch 
phân khu này, Uy ban nhân dân quận 4 phôi hợp Sở Quy hoạch - Kiên trúc đê tô 
clìửc công bố công khai dồ án quy hoạch dô thị theo Quyết định số 49/201 l/QĐ- 
UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 cùa ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy 
định về công bố công khai và cung cắp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố 
Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Giám đốc Sở Quy 
hoạch - Kiên trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Giám dốc Sở Tài chính. Giám đốc Sơ Ke hoạch và Đầu tư, Giám dốc Sờ 
Giao thông vận tai, Giám đốc Sờ Thông tin và Truyền thông, Giám dốc Sờ Y tế, 
Giám dộc Sớ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sư Vàn 
hóa, Thê thao và Du lịch, Viện trướng Viện Nghiên cửu phát triền thành phố. Thù 
trường các Sở - Ban - ngành có liên quan, Chú tịch Uy ban nhân dân quận 4, Chu 
tịch Ụy ban nhân dân phường 12 và phường TÍ, quận 4 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều '4;
- Thường Irực Thảnh úy.
- Thường IrựcHĐND. lP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPƯIỈ: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- l.ưu:VT,(ĐTMT-MTu) H. M
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