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_ QUYỆT ĐĨNH
Ve phê díiỷẹt Đồ ail Quy hoạch ciìi tiết

U/e,' ỉ xây dựng 1 • 1/2000 Khu dân cư
ỹ, \iTT—2 phường 26 (phần còn lại), quận Bình Thạnh

4* (Phần Quy hoạch — Kiến trúc và Giao thông)

£HỦ tịch ủy ban nhân dân quận bình thạnh 
cgv **7^? ^/VA*yb,

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 
^26/11/2003;

Căn cứ Luật Quý hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội thông qua 
ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định sỗ 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phù về 
quản lý kiến trúc đố thị;

Căn-cứ Nghị định sổ 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; (thày thê Nghị định sô 
08/2005/ND-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng)

Căn cứ Nghị định sổ 38/2Ở10/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
quản lỷ không gian, kien true, cảnh quàn đô thị;

Căn cư Quyết định số 21/2ỐỞ5/ỘĐ-ÊXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng 
về ban hành hệ thông ký hiệu bản vệ trông các đô án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng 
ban hành quy định nộ í dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ 
án quy hoạch xây dựrig;

Căn cứ Quyết định so 04/2008/QD-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng 
về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2Ò08/NQ-CP ngàỵ 31/12/2008 của Chính phủ về 
việc thực hiện thí điểm thủ tục hành chinh tròng đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-ÚBND ngày 26/12/2008 của ủy ban 
nhân dân Thành' phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên 
địa bàn TP.HCM vằ Cong vãn so 1168/UBND-DTMT ngày 23/3/2009 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về giao Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét 
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phê duyệt các hồ sơ, đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 đã nộp tại Sở Quy hoach — 
Kiến trúc thẩm định trước ngày 06/01/2009;

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UB-QLĐT ngày 18/12/1998 của ủy ban 
nhân Thành phố phê duyệt đồ án Quy hoạch chung quận Bình Thạnh;

■ Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-ƯBND ngày 16/3/2007 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung quận 
Bình Thạnh; .. . ... ... .... ... . . •...... ,, .. . .. . . ....... ......

Căn cứ Quyết định 7685/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của ủy ban nhân 
dân quận Bình Thạnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô 
thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 26 (phần còn lại), quận Bình Thạnh;

Căn cứ Tờ trình số 988/UBND-QLDT ngày 25/11/2008 của ủy ban nhân 
dân quận Bình Thạnh về thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 
1/2000 Khu dân cư phường 26 (phân còn lại);

Căn cứ Vãn bản số 1609/KQTĐ- SQHKT ngày 17/6/2009 của Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc về kết quả thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 
tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 26 (phần còn lại), quận Bình Thạnh (phần Quy 
hoạch - Kiến trúc và Giao thông);

' Căn cứ Tờ trình số 173/TTr-QLDA ngày 06/8/2010 của Ban Quản lý Dự 
án Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Thạnh về trình phê duyệt đồ án Quy 
hoạch chi tiết xây dựng độ thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 26 (phần còn lại), 
quận Bình Thạnh (phần Qụy hoạch - Kiến trúc và Giao thông);

Xét đề nghị của. Phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số /BC-QLĐT 
ngày thâng^* năm 2010 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô 
thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cứ phường 26 (phầh còn lại), quận Bình Thạnh (phần 
Quy hoạch - Kiến trúc và Giao thông),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đồ ấn Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 

khu dân cư phường 26 (phần còn lại), qùận Bình Thạnh (phần Quy hoạch “ Kiên 
trúc và Giao thông), với các nội dung chính như saú:

1. Vị trí, quý mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:
- Quy mô khu Vực quy hoạch: 103,06 ha, được xác định theo bản đô hiện 

trạng (1/2000) do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp năm 2005.
- Giởi hận phạm vi quy hoạch:
+ Phía Đông: giáp phường 25, giới hạn bởi đường xố Viết Nghệ Tĩnh, và 

một phàn phường 26 giới hặn bởi Quốc lộ 13.
+ Phía Tây: giáp phường 12 - quận Bình Thạnh, giới hạn bởi rạch Lăng 

và rạch câu Sơn.
+ Phía Nam: giáp phường 24 — quận Bình Thạnh, giới hạn bởi rạch cầu Sơn.
+ Phía Bắc: giáp phường 13 - quận Bình Thạnh, giới hạn bởi rạch Lãng.

2. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:
- Xác định phạm vi, quy mô của khu vực lập quy hoạch chi tiết
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- Xác định các cơ sở về pháp lý và thực tế phát triển để lập quy hoạch chi tiết.
- Cập nhật hiện trạng về dân số, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

công trình kiến trúc và không gian cảnh quan tại khu vực, cập nhật các dự án 
được duyệt trên địa bàn và các dự án tương lai của thành phố.

“ Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quy mô phát triển dân cư, định 
hướng quy hoạch về tổng mặt bằng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, 
quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, điều lệ quản lý 
xây dựng vạ các nội dung khác, can thiết để phục vụ công tác xây dựng đô thị chọ 
giai đoạn ngắn hạn đến năm 2012, nhưng có tính đến khả năng phát triển dài hạn 
phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của quận Bình Thạnh đến năm 2020, 
đảm bảo hình thành được không gian và môi trường tốt để dân cư sinh sống và 
làm việc, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ.

3. Tính chất, chửc năng khu vực quy hoạch:
Chức năng khu dân cư kết hợp công trình công cộng và thương mại - dịch vụ.

4. Quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch-kiến trúc:
4.1. Quy mô dân số:
- Dân số hiện trạng (năm 2005) : 24.734 người.
- Dân sọ dự kiến gỉái đoạn 2012 : 27.000 người. ' ■
- Dân số dự kiến giai đoạn 2020 : 30.000 người.

4.2. Cơ cấu sử dụng'đất:
" Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 26 (phần còn lại) được tính 

toán quy mồ dân số, các chỉ tiêu quy hoạch và dự kiến xây dựng cho giai đoạn 
ngắn hạn (đến 2010 - 2Ó12), chủ trương không quy hoạch mới công viên cây 
xanh và công trình công cộng lên khu vực dân cư hiện hữu ổn định. Tuy nhiên, í
một số chỉ tiêu quy hoạch dàí hạn được xác định trong điều chỉnh quy hoạch <
chung sẽ đứợc xác định vầ tínhtóán kết hợp trong giai đoạn ngắn hạn, cụ thế:

+ Đất quý hoạch dành cho các trục giao thông chính đô thị, các tuyên 
đường liên phường, liêri quặn , các tuyến đửờng đối nội quan trọng, các nút giao 
thông... '

+ Đất dành cho các công trình công cộng cơ bản của khu ở (như trường 
học, y tế, siêu thị, chợ..).

+ Đất hành làng bờ rạch (trong đó bố trí đường ven rặch Lăng và rạch 
Cầu Son).

Bảng cân bằng đất đai (đến năm 2012)

stt Loại đất Diện tích

(ha)

Tỷ lệ 

(%)
I Đất đơn vị ở 83,06 80,59

1. Đất nhóm ở (gồm: đất dân cư hiện hữu 
cải tạo, đất dân cư hiện hữu cải tạo kết 
hợp xây dựng mới, đất dân cư xây dựng 
mới, đất hỗn hợp)

49,51 48,04
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Nội dung về định hướng quy hoạch (1/2000) các phân khu chức năng như

2. Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở 
(gồm hành chính, y tế, giáo dục, thương 
mạỉ - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể 
thao..)

2,78 2,7

3. Đất cây xanh (ven rạch, vườn hoa..) 5,19 5,04

4. Đất giao thông 25,6 24,82

n Đấỉ^goẳĩđơh vị ở 20,0 ì 9,41
Đất tôn giáo 0,3 0,29

Đất giao thông đối ngoại 2,55 . 2,47

Đẩt công trình công cộng ngoài đơn vị ở 2,68 2,60

Đất bến xe 6,07 5,89

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 0,18 0,17

Đất công nghiệp - -

Đất sông, rạch 8,22 7,98
*

Tổng cộng 103,06 ìoo

sau:

a. Khu dân cư:
- Định hướng cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư lụp xụp, không đủ chuẩn 

để xâỵ dựng thành các khư dân cư phức hợp khang trang, đồng bộ theo hướng tăng 
tầng cao, giảm mật độ xây dựng , tăng công trình công cộng và cây xanh.

- về quy hoạch tổng thể, khu dân cư phường 26 (phần còn lại) dự kiến 
phân thanh 03 khù ờ như saù:

+ Khư 1 í diện tích khoảng 41,05ha, dân số khoảng 8000 - 9000 người, 
giới hạn bởi Quốc lộ 13, đường Nguyễn Xí và rạch Lang; trong đó dọc Quốc lộ 
13 và đườnig Nguyên Xí bố trí các công trình chức nắng sử dụng đât hôn hợp (ở 
kềt hớp công trình công cộng và thương mại - dịch vụ), chú trọng yếu tố cảnh 
quan đô thị, khuyến khích kết hợp đất xây dựng công trình cao tầng.

+ Khu 2 : diện tích khoảng 34,5 ha, dân số khoảng 9000-10.000, giới hạn 
bởi đường Nguyễn Xí, đường Chu Vãn An và rạch Lăng; trong đó dọc đường 
Nguyễn Xí bổ trí cấc cống trinh chức năng sử dụng đất hỗn hợp, chú trọng yếu tố 
cảnh quan đô thị, khuyến khích kết hợp đất xây dựng công trình cao tầng.

Khu 3: diện tích khoảng 27,51 ha; dân số khoang 8000-9000 người, giới 
hạrì bởi đưởng Xô viết Nghệ Tĩnh, đường Chu Vãn An, rạch cầu Sơn. Các công 
trình thương mại - dịch vụ dự kiến bố trí dọc trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, các khu 
vực bêri trơng chỉnh trang, cải tạo xây dựng theo hướng bóc lõm xây dựng các 
khu dân cư phức hợp khang trang, hiện đại tại các khu đât trông, khu nhà xưởng 
công nghiệp di dời, các khu nhà ở lụp xụp (như khu Gò Cát)..
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Một phần khu dân cư khu vực III (gần cầu Sơn), khu vực dân cư trên 
đường Nguyễn Xí (gần cầu Đỏ) hay khu dân cư đối diện Ben xe miền Đông (qua 
đường Đinh Bộ Lĩnh) đã tương đối ổn định, căn cứ Tờ trình sô 988/UBND- 
QLĐT ngày 25/11/2008 của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, trong giai đoạn 
quy hoạch này vân định hướng là đât dân cư hiện hữu cải tạo kêt hợp xây dựng 
mới.

b. Đất công trình công cộng:
: ••• -••• Quy mô-"công trình: công 'cộng 'phục vụ khu ở hiệrì hửù khôrig đáp ứng 

đủ nhu cầu của dân cư, thiếu nhất là trường học. Quỹ đất dự kiến để xây dựng 
công trình công cộng tại phường 26 (phần còn lại) giai đoạn đầu lấy từ quỹ đất sẽ 
được đền bù hoàn tất của các dự án 1/500 đã duyệt và di dời nhà xưởng, xí 
nghiệp gây ô nhiễm, từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng một số khu đất có chức 
năng không phú hợp. Đối với các công trình công cộng hiện hữu, định hướng mở 
rộng ranh đất chó phù hợp với quy mô và chức năng, có tính toán đến cơ chế tài 
chính khả thi.

- Dự kiến giai đoạn đến năm 2012 sẽ cải tạo và xây dựng một số công 
trình công cộng mởi: khu hành chánh phường 26 (khoảng 0,09ha), 02 trường 
mầm non (khoảng 0,7-0,ỗha), 01 trường tiểu học (khoảng 0,7-0,8ha), 01 trường 
phổ’thông trung hộc (khoảng 0,8-lha), trạm y tế phường, khu thương'mại - dịch 
vụ (khoảng 0,2ha - Ò,3ha).

- Dự kiến gỉư nguyên quy mô và chức năng Ben xe Miền Đông đến năm 2012.

c. Đất cây xanh:
- Hiện trạng diện tích đất cây xanh tại phường 26 (phần còn lại) rất ít. Dự 

kiến tạo quỹ đất cậy xành từ các dự án đầu tư cài tạo các khu ở iụp xụp, dự án 
chuyển đồi mục đích sử dụng các khu đất nhà xưởng, xí nghiệp phải di dời, dự án 
giải toả, cải tạọ rạch Lăng. Ngoài ra giấi pháp tăng chỉ tiêu cây xanh bằng cách 
tận dụng bố trí trorig cây xanh trên vỉạ hè dọc theo các trục đường chính và các 
tuyến hẻm dự phóng, bố trí các vươri hoạ tại các tiểu đảo giao thông và tại các 
khu đất trống trền khu vực.

4.3. Chỉ tiêu quỵ hoạchkiến trúc:
Các chỉ tiều quỵ hoạch - kiến true cơ bản (giai đoạn đến 2012) cho đồ án 

Quy hóậch chi tiết xâỳ dựng (1/2000) Khu dân cư phường 26 (phần còn lại), quận 
Bình Thạnh như sau:,,. ' , •, . .  .

stt Nội dung chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu

1 Diện tích đất ha 103,06
2 Dân số dự kiến người 27.000
3 Mật độ xâý dựng %

+ Khuở * 35-60
+ Khu công trình công cộng 25-40
+ Công viên cây xanh - thể dục thể thao 5-10

4 Hệ số sử dụng đất toàn khu làn 0,5-5
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5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh qúan và thiết kế đô thị:

5 Tầng cao xây dựng tầng - Tối thiểu: 2 1
- Tối đa: 25

6 Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng (đất đơn vị ở): m2/người 30,8
+ Đất ở (đất nhóm ở) m2/người 18,3
4- Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở m2/người 1,0
+ Đất cây xanh m2/người 1,9
+ Đất gịaọ thông đối nội . m2/người .9,5

7 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
+ Tiêu chuẩn cấp nước 1/người/ngày đêm 150-200
+ Tiêu chuẩn thoát nước 1/người/ngày đêm 150-200
+ Tiêu chuẩn cấp điện kWh/người/nãm 1500-2000
+ Tiểu chuẩn rác thải kg/người/ngày 1,0- 1,5

5.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
Quy hoạch các khu vực đô thị dọc theo các trục đuờng chính như: Xô Viết 

Nghê Tính (3Om), đường Ngúyễn Xí, Quốc lộ 13 (30m), đường Đinh Bộ Lĩnh 
(25m) là khu vực chú trọng khai thác cảnh quan đô thị. Trên các túyến đường 
trên, tập trung các công trình trung tâm thương mại - dịch vụ và cao ốc vãn 
phòng khang trang và hoàn chỉnh, tạo nên động lực phát triển và sự sầm uất cho 
khu vực.

5.2. Thiết kẹ đô thị;
- Phân vùng về kiến trúc cảnh quan khu vực kèm công khai các hướng 

dẫn về kiến trúc công trình và thiết kế đô thị (như bố cục và diện tích lô đất, dân 
số dự kiến, quy mô công trình, hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đá - tối thiểu, mật 
độ xây dựng, màu sắc...). Giai đoạn đầu tập trung nghiên cứu các tuyến đường 
chính như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh.

- Quy định về chỉ giời đường đỏ, chỉ giới xây dựng đốỉ với các tuyến 
đường.

- Nội dung thiểt kể đô thị theo thực hiện theo Điều 32 - Luật Quy hoạch 
Đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/20Ỏ9.

6. Quy hoạch giao thồhg :
- Cải tạo và mở rộng hệ thống giao thông chính của khu vực theo lộ giới 

quy hoạch đấ được dúyệt trước đây. Cập nhật cầc tuyến giao thông đô thị quan 
trọng theo Quyết định số 101/QĐ“TTg ngày 22/01/07 của Thũ'tướrig Chính phủ 
về phê duyệt phát triển Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Mình đến năm 2020, 
tâm nhìn ồàũ năm 2020 (như đường trên cao, tuyên mètro, ga metrơ...).

- Cải tạo một số tuyến đường hiện hữu, hình thành mạng lưới đường khu 
vực và nội bộ có lô giới từ 16-20m. Thể hiện trên bản đề Quy hoạch 1/2000 các 
tuỵến đường lộ giới từ 12m trở lên hoặc nhỏ hơn 12m nhưng mang tính chất kết 
nối lưu thông quan trọng.



- Giải toả hành lang an toàn bờ rạch Lăng, trên có bố trí đường giao 
thông ven rạch (lộ giới >“12m).

- Tại đường giao thông ven rạch Lăn khu Bắc Đinh Bộ Lĩnh, lộ giới tuân 
theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt là 12m

- Trong giai đoạn đầu, vẫn duy trì hệ thống hẻm hiện hữu trong các khu 
dân cư với lộ giới hẻm xác định căn cứ Quyết định số 8.8/2007/QĐ-ƯBND ngày 
04/07/2007 của ủy ban nhân dân Thành phố quy định về lộ' giới và quản lý 
đường hẻm trong cặc khu. dân cư hiện hữu trên địa bàn thành phố. •• ••

- Dành quỹ đất để quy hoạch nút giao thông ngã sáu Đài liệt sĩ, nút giao 
thông Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí, nút giao thông đầu cầu Bình Triệu, cầu Sơn, 
cầu Đỏ, cầu Chu Văn An, cầu Đinh Bộ Lĩnh, cầu Bùi Đình Tuý, cầu từ khu dân 
cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh sang khu Vissan phường 13.

7. Các điểm lưu ý quan trọng khác khi triển khai nghiên cứu phần hạ 
tầng kỹ thuật và quản lý quy hoạch theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng:

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Thạnh chỉ đạo 
Viện Quy hoạch.xây dựng thực hiện các công tác sau:

- Tiếp tục hoàn tất, trình thẩm định phần hạ tầng kỹ thuật của đồ án Quy 
hoạch chi tiết xâỵ dựng 1/2000.

- Lấy ý kiến của Sở Giao thôiig Vận tải về thông số kỹ thuật cơ bản liên 
quan phương án thiết kế nút giao thống ngã sáu Đài liệt sĩ, nút giao thông Đinh 
Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí, nút-giao thông cầu Bình Triệu, cầu Sơn, cầu Đỏ, cầu Chu 
Vấn An, cầu Đinh Bộ Lĩnh, cầu Bùi Đình Tuý, cầu từ khu dân cư Bắc Đinh Bộ 
Lĩnh sang khu Vissan phường 13; về hướng tuyến và hành lang an toàn tuyến 
đường trên cáo và metro; về vị trí và phạm vi ga inetro.

- Lấy ỵ kiến của Sở Giao thông Vận tải về xác định ranh mốc mép bờ cao 
và hành lang bầó vệ bờ rạch Lăng và cầu Sờn.

- Cập nhật các dự án khụ dân cư, khu phức hợp, công trình công cộng có 
qúy mô lớn .hoặc tính chát quan trọng, đặc thù đã được cho phép xây dựng .

- Can ră sòẳt, đánh giá ky hiệrị trạng sử dụng đất và hiện trạng kiến trúc 
để đề xuất địạ điểm và quy mộ cẩc dự án bóc lõm, chỉnh trang đô thị để xây dựng 
mới cắc khu chung cư cao tâng và công trình phức hợp hiện đại, khang trang 
nhăm cải tạó bộ mặt đô thị, giảm mật độ xẫy dựng, tărig các chỉ tiêu cây xanh, 
công trình cốhg cộng.. - Dặc biệt chù trọhg khai thác các khu công trình phức hợp 
xung quanh các đầu moi giáo thông (như bến xe, ga metro...)

Viộ(£-xem xét, thoả thuận chỉ tiêu qúy hoạch cho các dự án đầu tư xây dựng 
(tỷ lệ l/50^|phải trên cơ sở xem xét tổng thể, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây 
dựng l/20Ò0.*Nếu có thay đổi không ảnh hưởng nhiều, phải điều chỉnh cục bộ đồ 
án quy hoạch chỉ tiết xây dựng 1/2000. .

Xây dựng và trình duyệt các quy định về quản lý quy hoạch và xây dựng, 
về hướng dẫn kiến trúc công trình và thiết kế đô thị theo đồ án Quy hoạch chi tiết 
xây dựng 1/200Ô.



Việc quản lý quy hoạch đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 
thực hiện theo các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt và 
còn hiệu lực về pháp lý.

Hành lang bảo vệ rạch (bao gồm đường giao thông nằm trong hành lang 
bảo vệ rạch) tuân theo Quyết định 150/2004/QĐ-UB ngày 09/6/2004 của ủy ban 
nhân dân Thành phố.

Việc xác định địa điểm, diện tích trường học phải trên cơ sở kết hợp với 
^Qùyết^địríK^so^ SSặl/QĐ-ỨÊ ngày'' ì 8/11/2008" của’ ủy bẳn nhấn dấn quặn Bình 

Thạnh về phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học ngành giáo dục 
đào tạo trên địa bàn quận Bình Thạnh đến nãm 2020.

Khi quản lý, thực hiện quy hoạch của đồ án, phải có sự gắn kết với các quy 
hoạch ngành được duyệt trong thời gian sắp tới trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Điều 2.
1. Giao Phòng Quản lý đô thị: Căn cứ nội dung tổ chức thực hiện trong 

quyết định phề duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, tiến hành triển khai quản lý quy 
hoạch theo quy định. Phối hợp hướng dẫn cho ủy ban nhân dân phường 26 trong 
công tác công bố công khai quy hoạch và xây dựng kế hoạch tổ chức cắm mốc 
ngoài thực địa.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật nội dung đồ án quy 
hoạch được duyệt vào quy’hoạch kế hoạch sử dụng đất, tham mưu ủy ban nhân 
dân quận các giải pháp khaỉ thác đất hiệu quả.

3. Giao ủy ban nhân dân phường 26 công bố quy hoạch tại ủy ban nhân 
dân phường trong thờỉ hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này được phê duyệt. 
Hình thức công bô công khai thực hiện theo Luật Quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điềù 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng quản lý 
đô thị Quận, Trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Qùận, Trưởng Phòng Tài 
chính - Kẹ hoạch Quận, Chu tịch ủy ban nhân dần phường 26, Giám đốc Ban 
Quần lý Dự án Đầu tư Xầỵ dựng Cống trình quận Bĩnh Thạnh, chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định nằy7. C

No'ì nhân : hfls
- Như điều 4; '
- UBND TP (để báo cáo); ■
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