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QUYẾT ĐỊNH
về duyệt đồ án điều chính quy hoạch phân kh 

khu dân cư phường 16, quận 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẢN 4 
VÀ MÒI TRƯỜNG 

CỐNG VĂN ĐẾN. 
Số:.

Căn cứ Luật Tồ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003;

Cản cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
^Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phù vê lập, thâm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 cùa Thù 

tướng Chính phủ phê duyệt điêu chình Quy hoạch chung xây dimg thành phố 
Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 cùa 
Bộ Xây dựng quy định hô sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 02/2Ọ10/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 cùa 
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuấn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 
thuật đo thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ 
Xây dựng về ban hành "‘Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Cãn cứ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 thảng 7 năm 2011 cùa 
Uy ban nhân dân thành phố ban hành Quỵ định về công bố công khai và cung cấp 
thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cử Quyết định số 50/2011/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 cùa 
Uy ban nhân dân thành phố về lập, thấm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5191/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 11 năm 2008 của 
Hy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng quận 4;

Căn cứ Quyết định số 5730/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 cùa 
Uy ban nhân dân quận thành phố về phê duyệt nhiệm vụ điều chình quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phương 16, quận 4;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2783/TTr-SQHKT 
ngày 04 tháng 9 năm 2012 (nhận ngày 21 tháng 9 năm 2012) về phê duyệt đồ án 
điêu chinh quy hoạch quy hoạch phân khu tỳ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 16, 
quặn 4,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án diều chinh quy hoạch phân khu tỳ lệ 1/2000 Khu dân 
cư phường 16. quận 4 ,với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, diện tích và giới hạn khu vực điều chình quy hoạch:
- Vị trí khu vực quy hoạch: phường 16, quận 4.
- Diện tích khu vực quy hoạch: 32,55 ha.
- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:
- Phía Đòng - Bắc : giáp đường Đoàn Văn Bơ.
+ Phía Đông - Nam : giáp phường 18.
+ Phía Tây
+ Phía Tây - Bắc

: giáp phường 15.
: giáp đường Xóm Chiếu.

+ Phía Nam : giáp đường Tôn Thất Thuyết và kênh Tẻ.
2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch: Ban Quàn lý đầu tư xây dựng 

công trình quận 4.
3. Đơn vị tu* vấn lập đồ án (juy hoạch: Viện quy hoạch xây dựng (thuộc 

Viện Nghiên cứu Phát triền thành pho Hồ Chi Minh).

4. Danh mục các bản vê đồ án quy hoạch phân khu:
- Bản dồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/5000.

- Bàn đồ hiện trạng kiến trúc, cành quan, giao thông và đánh giá quỹ đất xây
dựng, tỷ lệ 1/2000.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ô nhiễm môi trường,
tỳ lệ 1/2000.

- Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng, tỳ lệ 1/5000.
- Bàn đồ quy hoạch tổng mặt bàng sử dụng đất, tỳ' lệ 1/2000.
- Bản đồ quy hoạch giao thông, tỷ lệ 1/2000.
- Bàn đồ chi giới dường dó và chì giới xây dựng, tỳ lệ 1/2000.
- Bàn đồ tồ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỳ lộ 1 /2000.
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường,

tỷ lệ 1/2000.
- Bàn đồ tống hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỳ’ lệ 1/2000.

5. Tính chất của khu vực quy hoạch: Chức năng chính lả khu dân cư hiện 
hừu cải tạo kết hợp xây dựng mới, trong đó bố trí trung tâm thương mại - dịch vụ 
câp quận, công viên cây xanh và công trình công cộng cấp đơn vị ở.

6. Dự báo quy mô dân số, cơ cắu sử dụng đất, các chi tiêu quy hoạch sử 
dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị của khu vực quy hoạch:

6.1. Dự báo quy mô dân số: tính đến năm 2015 là 18.000 người (dân số hiện 
trạng thống kê tháng 4 năm 2009 khoảng 19.419 người).



6.2. Cơ cấu sử dụng đất của khu vực quy hoạch:

STT Loại đất Diện tích Tỉ lệ
(ha) (%)

A ĐẤT CÁC ĐƠN VỊ Ở 29,278 89,95
I Đất các nhóm nhà ở 11,723 36,02

01 Đất các nhóm nhà ở hiện hữu cài tạo 3,407 10,47

02 Đất các nhóm nhà ờ hiện hữu cải tạo két hợp xây 
mới 4,170 12,81

03 Đất các nhóm nhà ở trong các khu hỗn hợp 4,146 12,74
II Đất công trình dịch vụ cấp đon vị ờ 5,419 16,65
01 Đắt hành chính 0,078 0,24
02 Đất giáo dục 1,855 5,70

+ Trường mầm non 0,436
4- Trường tiếu học 0,519
+ Trường trung học cơ sở 0,900

03 Đất y tế 0,020 0,06
04 Đất văn hóa 0,052 0,16
05 Đất thương mại - dịch vụ 3,414 10,49

+ Đất thương mại - dịch vụ 0,650
+ Đất thương mại - dịch vụ trong khu hỗn hợp 2,764

1ỈI Đất cây xanh sử dụng công cộng 4,350 13,36
IV Đất giao thông 7,786 23,92
B ĐÁT NGOÀI ĐƠN VỊ Ờ 3,272 10,05
I Đất công trình dịch vụ dô thị 0,762

- Trung tâm giáo dục thường xuyên 0,240
+ Đất tôn giảo 0,522 1,603

lỉ Kênh rạch 2,510 7,71
Tổng cộng 32,550 100,00

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

STT Loại chỉ tiêu Đơn vị tính

Nhiệm vụ quy 
hoạch phân 

khu dược 
duyệt

Đồ án 
Quy hoạch 
phân khu

A Chỉ tiêu sử dụng đất 
toàn khu m2/người 18,08 18,08

B Chi tiêu đất đơn vị ờ 
trung bình toàn khu m2/người 15-17 16,27



c Các chi tiẽu sứ dụng đât trong các đơn vị ở
- Đắt các nhóm nhà ở m2/ngưởi 7-7,5 6,51
- Đất công trinh dịch vụ 
đỏ thị cấp dơn vị ờ m2/người 2,2 - 2,7 3,01

Trong đó, dẩt giáo dục n?/người 1,25 1,03
- Dât cây xanh sử dụng 
cỏn£ cộng nr/người 2,1 -2,6 2,42

- Đắt giao thòng
+ Tính đến dường cắp 

phân khu vực m2/người 3,6-4,0 4,33

+ Tính đến dường cấp 
khu vực knV km'* 58,23

D Các chi tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tiêu chuẩn cấp nước Lít/người/ngày 180- 200 180
Ticu chuẩn thoát nước Lít/người/ngày 180 - 200 180
Tiêu chuân câp diện Kwh'người/nâni 1.000-2.000 2.500
Tiêu chuẩn rác thãi, chất 
thủi kg/ngưởi/ngày 1,0-1,2 1,2

E Cốc chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
Mật độ xây dựng % 30-70
1 lộ sỏ sử dụng dắt chung 3,5

Tằng cao 
xây dưng 

(theo thông tư 
33/2009,TT-BXD)

Tối đa tầng 35

rối thiểu tằng 2
lệ Số sử dụng dất 0,1 - 14

6.4. Bảng tông hợp chì tiêu sir dụng đất quy hoạch đô thị phường 16:

Đon vị ờ

Cơ cấu sử dụng đất Chĩ tiêu sử dụng dẩt 
quy hoạch đô hi

Loại dất Diên tích 
(ha)

Chi tiêu sử 
dụng đất 

(mVngirửi)

Mật độ 
xây dựng 

tối tia
(%)

Tầng cao 
tối đa 
(tầng)

Đơn vị ờ I 1. Đất đơn vị ờ 7,978 13,72
(diện tích: 1.1. Đất nhỏm nhà ỏ* 4338 7,46

8,25ha; quỵ 
mô dân số:

5.816 người)

- Đẩt nhóm nhà ờ hiện hừu 
cãi tạo kết hợp xây dựng 
mới

4,17 40 15

- Đất nhóm nhả ở trong các 
khu hỗn hợp 0,168 30 25

1.2. Đất công trình dịch vụ 
cấp đơn vị ờ 1316 2,26

- Đất giáo dục:Xây dụng mứi 
trường tiểu học phường 16 0,43

- Đẩt hành chinh: xây dưng 
mới UBND phường 16 0,052 60 5



- Đầt dịch vụ thương mại xây 
dựng mới (tính cà đất nam 
trong khu hỗn hợp )

0.762 60 20

• Đất văn hóa: xậy dưng mời 
nhà văn hóa phường ì 6 0.052 60 5

- Đẩt y tế: xậy dựng mởi 
trạm y tể phường ỉ 6 0,02 70 4

1.3. Đất giao thông 2.324 4,00
2. Đất ngoài don vị ờ 0,272

* Đất công trình dịch vụ 
đô thị

0.272

- Đốt giáo dục cấp quận: Xây 
dựng mới Trung tâm giảo 
dục thường xu ven

0,24

- Đất tôn giáo hiện hửu cài 
tạo (chùa Thiên Hậu. nhà 
thờ Rosa).

0,032

Đon vị ử II
(diện tích: 

8,94ha; quy 
mỏ dãn số : 
5.176 người)

1. Đất đon vị ờ 7,24 13,99
1.1. Đất nhóm nhà ờ 3,875 7,49
- Đất nhóm nhà ở hiện hừu 
cài tạo, chinh trang 3,407 70 5

• Đẩt nhóm nhà ở trong các 
khu hỗn hợp

0,468 25 30

Ỉ.2. Đất công trình dịch vụ 
cấp đon vị ỡ 0,427 0.86

- Dầt giáo dục hiện hữu 
(Trường tiêu học Nguyễn 
Trường Tộ )

0,089 60 4

- Đất hành chính: Công an 
phường 16 dời den dịa diêm 
UBND phường ỉ 6 hiện hữu

0,026 60 4

- Đất dịch vụ thương mại xây 
dựng mới Ớỉíĩ/M trong khu 
hon hợpì

0,312

1.3. Đất cây xanh sử dụng 
công cộng —1

0,87 1,68 5 1

1.4. Đất giao thông 2,048 3,96
2. Đất ngoài don vị ờ 1,7
2.1. Đất công trinh dịch vụ 
đô thị
- Dẩt tôn giáo hiện hừu 
rtưựng dùi Mông Triệu)

0,44

2.2. Đất kênh rach (Kênh
Tỏ)

1,26

1. Đất don vị ớ 14.06 20,06
1.1. Đất nhóm nhà ớ 3,51 5,01
- Đầt nhỏm nhà ở trong các 
khu hỏn hợp 3,51 35-40 35



1.2. Đất công trình dịch vụ 
đô thị 3,676 5,25

- Đất giáo dục 1,336
+ Xây dựng mới Trường 

main non phường ỉ 6. 0,436 45 3

+ Aạy dựng mới Trường 
trung học cơ sở phường 16. 0,90

- Đẩt dịch vụ thương mại xây 
dựng mới (nằm trong khu 
hon hợp)

2,34

1.3. Đất cây xanh sử dụng 
công cộng, mặt nước 3,48 4,79 5 1

1.4. Đất giao thông 3,394 4,84
2. Đất ngoài đon vị ờ 1,30
2.1. Đất công trình dịch vụ 
cấp đon vị ỡ 0.05
- Đất tôn giáo hiện hữu cải 
ỉạo(chùa Khánh Hòa, miếu 
Bà Cô, hội thánh Tin lành)

0,05

2.2. Đất kênh rạch
( Kênh Tẽ ) 1,25

7. Quy hoạch tồng mặt bằng sử dụng đất:

7,1, Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

- Khu dân cư phường 16, quận 4 dược quy hoạch theo mô hình đơn vị ở, 
bao gôm các khu chức năng: các nhóm nhà ở. khu công trình công cộng cấp đơn vị 
ở, khu công viên cây xanh sử dụng công cộng và hệ thống đường giao thông (cải 
tạo, mở rộng hiện trạng và quy hoạch mới). Ngoài các khu chức năng cấp đơn vị ở, 
trên địa bàn phường còn có các khu đất chức năng khác (ngoài cắp đơn vị ở) như: 
đât cơ qụan, xí nghiệp, công trình tôn giáo, công trình công cộng cấp quận hoặc 
thành phô, kênh rạch...

- Định hướng quy hoạch các khu nhà ở:
+ Dự kiến xây dựng khu công trình hỗn hợp (chung cư cao tầng kết hợp 

thương mại - dịch vụ) tại các khu đât Nhà máy Thủy tinh Malaya - Việt Nam và 
Công ty vận tài Bia Sài Gòn sau khi di dời.

+ Khu dân cư phía Tây chủ yếu là các nhóm nhà ở hiện hữu cài tạo.

+ Khu dàn cư phía Bẳc và Đông - Nam chu yếu là các nhóm nhà ở hiện hừu 
cải tạo kết hợp xây dựng mới.

- Định hướng quy hoạch các công trình công trình công cộng cấp đơn vị ở:
+ Hành chính: chuyển vị trí ủy ban nhân dân phường 16 đến khu đất mật 

tiền đường số 14 nối dài; chuyển vị trí trụ sở Công an phường 16 đến vị trí ủy ban 
nhân dân phường 16 hiện hữu.

+ Giáo dục? cập nhật theo quy hoạch mạng lưới giáo dục quận 4 đà duyệt, 
kết hợp một số điều chình nhàm phù hợp thực tế.



+ Dịch vụ - thương mại: xây dựng mới trung tâm thương mại - dịch vụ - 
chợ phường 16 tại khu đất góc giao giữa đường Đoàn Văn Bơ và đường 14 nối dài. 
bán kính phục vụ phường 14, 16, 18.

+ Y tế và văn hóa/ xây dựng mới trạm y tế và nhà văn hóa phường 16 tại 
cụm công trình công cộng phía Bắc đường số 14 nối dài.

- Định hướng quy hoạch các khu cây xanh - công viên:
+ Xây dựng mới 01 khu công viên - thê dục thể thao tại vị trí giáp nhà thờ 

Xóm Chiếu và 01 khu công viên cây xanh tặp trung cấp quận tại vị trí phía Nam 
đường số 14 nối dài.

+ Điều chỉnh quy hoạch khu công viên cây xanh phía Bẳc đường số 14 nối 
dài thành khu chức năng hỗn hợp kết hợp các công trình công cộng cấp phường.

- Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông: một phần cài tạo, mớ rộng 
hiện trạng và một phần quy hoạch xây dựng mới. trong đó quan trọng nhất là xây 
dựng đường số 14 nối dài (lộ giới 25m) nối liền các phường 14, 16, 18.

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia thành 3 đơn vị ở, xác định 
như sau:

Đơn vị ở I: giới hạn bởi đường Vĩnh Hội nối dải - đường Xóm Chiếu - 
đường Đoàn Văn Bơ, là khu vực dân cư hiện hừu định hướng có thê thực hiện dự 
án và xây dựng các khu vực công cộng. Dự kiến cài lạo và chinh trang đô thị khi 
dự án đầu tư.

Đơn vị ở II: giới hạn bởi đường Xóm Chiếu - đường Vĩnh Hội nối dài - 
đường mở rộng từ hẻm 78 Tôn Thất Thuyết - Kênh Tê và ranh phường. Đây là khu 
vực dân cư hiện hữu ổn định với các công trình dịch vụ xã hội sẽ được cải lạo.

Đơn vị ờ III: giới hạn bởi đường mở rộng hẻm 78 Tôn Thất Thuyết - đường 
14 nối dài - ranh phường 16 - Kênh Tẻ. Đây là khu vực có nhừng biến dộng lớn 
trong sử dụng đất với các dự án của công ty' cổ phần vận tài và giao nhận bia 
Sài Gòn, công ty rượu bia - nước giải khát Sài Gòn, công ty cồ phần đầu tư thương 
mại Việt Tín và dự án xây dựng khu công viên tập trung.

7.2. Tồ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Khu vực quy hoạch được tố chức không gian tuân thủ theo thiết kế đô thị 
cùa đồ ản điều chình quy hoạch chung xây dựng quận 4 đến năm 2020 đã được ùy 
ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 11 năm 2008.

- Các không gian cao tằng, không gian mở, điểm nhìn thu hút được phân bố 
trên các trục đường lỏn; các khu vực hiện hừu được khuyến khích cài tạo, tố chức 
lại một cách ngăn nắp, trật tự, tạo nôn hình ành của một đô thị hiện đại, văn minh.

- Nguyên tắc định hướng, giải pháp tồ chức không gian, kiến trúc, cảnh 
quan đô thị:

+ Đối với cảc khu vực hiện hừu cải tạo chỉnh trang: Đơn vị ở II được dịnh 
hướng là khu vực hiện hữu cải tạo. Các công trình trong khu vực này chủ yếu lả 
nhà liên kế với diện tích nhỏ và một số công trình công cộng khu ờ, không cỏ các



công trình mang tính lịch sử cần giừ lại. Việc chỉnh trang đô thị sẽ dựa vào các 
quyết định quản lý các khu vực hiện hừu cùa ủy ban nhân dân thành phố hiện 
hành, hình thức kiến trúc khuyến khích theo hướng hiện dại, phù hợp khí hậu nhiệt 
đới. tránh lai căng.

+ Đối với các khu vực phát triền mới: Trục đường Vinh Hội nối dài và Tôn 
Thất Thuyết được xác định là các trục cành quan chính; các khu hỗn họp thương 
mại - dịch vụ, công viên tạo cành quan dẹp, sầm uất kết họp tồ chức các hoạt động 
vui chơi giải trí cho khu vực sê tập trung trên các tuyến này. Còng trình kiến trúc 
xây dựng mới trên trục đường này phải có khoảng lùi lớn nhằm tạo tầm nhìn 
thoáng cho công trình, hình thức kiến trúc đẹp, hài hòa, vừa mang vẻ đẹp hiện đại, 
văn minh.

- Khu vực trụ sờ ủy ban nhân dân phường 16 dự kiến trên dường Vinh Hội 
nối dài sẽ là khu vực diễn ra các hoạt dộng chính của phường với các công trình 
hành chính, thương mại, công viên và nhà ở cao tầng kết nối với nút giao thông 
yêu cầu tổ chức không gian như là 1 điềm nhấn chính cho khu quy hoạch.

- Cơ sờ xác định tầng cao xây dựng công trình cho từng ô phố; nguyên tắc 
xác định khoáng lùi các công trình đối với các trục đường:

+ Quyết định số Ọ4/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Ban hành quy 
chuấn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

+ Quyết định số 135/2007/QĐ-ƯBND ngàỵ 08 tháng 12 năm 2007 cùa ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành quy định về kiến trúc nhà liên ké trong khu đô 
thị hiện hữu tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 cùa ủy ban 
nhân dân thành phố về sửa dổi, bồ sung một sổ điều của Quyết định số 
135/2007/QĐ-ƯBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của ủy ban nhân dân thành phố.

7.3. Thiết kế đô thị:

- Khoảng lùi tối thiều cùa 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 của Bộ Xây dựng.

- về nội dung thiết kế đô thị, ngoài việc áp dụng khoảng lùi công trình tối 
thiểu theo Quy chuân Quy hoạch Xây dựng Việt Nam nêu trên, về lâu dài ủy ban 
nhân dân quận 4 cần chi đạo việc nghiên cứu để lập kế hoạch tồ chức thực hiện các 
nội dung khác về thiết kế đô thị và lập Quy chế quàn lý quy hoạch kiến trúc đô thị 
được quy định trong Luật Quy hoạch Đô thị, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 
07 thảng 4 nàm 2010 cùa Chính phù về Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 
đô thị, Thông tư số 19/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng về 
Quy chế quàn lý kiến trúc đô thị như: cành quan dô thị dọc các trục đường chính, 
khu trung tâm, các khu vực không gian mờ, các công trình điềm nhấn...

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỷ thuật:
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực 

(lộ giới > 16m) bao gồm các nội dung sau:



8.1. Quy hoạch giao thông:
a) Giao thông đường bộ:
- Căn cứ đồ án điêu chình quy hoạch chung xây dựng quận 4 đà được phê 

duyệt, xác định các trục dường Xóm Chiếu, đường Đoàn Vãn Bơ, đường Vinh Hội 
nôi dài, đường Tôn Thât Thuyêt là các tuyến giao thông chính của khu quy hoạch, 
về quy mô mặt cắt ngang vả lộ giới các trục đường này như sau:

Đường Xóm Chiếu lộ giới 25m, dự kiến 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe tổng hợp:
Đường Đoàn Văn Bơ lộ giới 25m, dự kiến 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe tồng 

hợp;
Đường Vĩnh Hội nối dãi lộ giới 25m, dự kiến 2 làn xe cơ giời, 2 làn xe tỏng 

họp;
Đường Tôn Thất Thuyết lộ giới 25m (từ tim đường hiện hữu mở rộng về phía 

dân cư 10m, về phía kênh Tè 15m), dự kiên 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe tồng hợp;
- về giao thông đối nội: Trên cơ sở các tuyến đường hiện hữu và các dự án 

đang triền khai, dự kiến xây dựng một số tuyến đường nội bộ khu vực, bổ sung gắn 
kêt với các trục đường chính. Tông chiêu dài mạng lưới đường quy hoạch khoảng 
5.993 m, trong đó:

Đường chính: 1.925 m (gồm các tuyến kể trên)
Đường khu vực, nội bộ: 2.466 m (các tuyến đường còn lại).

STT Tên đường Từ Đen Lộ giới
(m)

Chiều rộng(m) Chỉ giới xây 
dựĩíg(m)

Via 
hè 

trái

Mặt 
đường

Vỉa 
hè 

phải

Lề 
trái

Lề 
phải

1 Đường Xóm
Chiếu

Ranh quy 
hoạch phía
Tây

Đường Đoàn
Văn Bơ 25 5 15 5 Ngoài 

ranh 0-6

1
Đường
Đoàn Văn
Bơ

Đường Xóm
Chiếu

Hết ranh quy 
hoạch phía 
đông

25 5 15 5 Ngoải
ranh 0-7

2 Đường Vĩnh
Hội nối dài

Đường Xóm
Chiếu

Đường Đoàn 
Văn Bơ 25 5 15 5 0-7 0-6

3 Đường Tôn
Thất Thuyết

Hết ranh quy 
hoạch phía
Tây

Hết ranh quy 
hoạch phía 
đông

25 5 15 5 0-6 10

4 Đường số 1 
(dự kiến)

Đường Tôn
Thất Thuyết

Đường Đoàn 
Văn Bơ 20 4,5 11 4,5 0-6 0-7

5 Đường số 2
(dự kiến)

Đường Tôn
Thất Thuyết

Đường Đoàn 
Văn Bơ 20 4,5 11 4,5 0-7 0-6

6 Đường số 3
(dự kiến)

Đường Vĩnh
Hội nổi dài

Đường Đoàn
Văn Bơ 16 3 6 3 0-6 7

7 Đường sổ 4
(dự kiến) Đường số 2

Hết ranh quy 
hoạch phía 
đông

16 3 6 3 0-6 0-6

8
■

Nút giao thông Đoàn Vãn Bơ - Vĩnh Hội 
noi dải D=90m



- Nút giao thông quan trọng của khu vực quy hoạch là điểm giao cắt của 
đường Đoàn Vãn Bơ, đường Vĩnh Hội nối dải.

b) Giao thồng đường thủy: Kênh Tẻ ỉà kênh cấp II. Theo Quyết định số 
150/2004/QĐ-UB ngày 09 thảng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố, với 
chiêu rộng trung bình đoạn qua khu vực quy hoạch là khoảng 11 Om. có hành lang 
cách ly mỗi bên là 50m. Tuy nhiên, theo Quyết định số 5191/QĐ-ƯBND ngày 29 
tháng 11 nàm 2008 của Uy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đồ án điều chinh 
quy hoạch chung xây dựng quặn 4 thì hướng xác định hành lang an toàn kênh Tè 
trùng với ranh lộ giới đường Tôn Thất Thuyết nhằm hạn chế việc giài tỏa dân hiện 
hữu.

* Lưu ý:
- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch hèm. trong quá 

trình triền khai các dự án đầu tư. ủy ban nhân dân quận 4 sè căn cử theo Quyết 
định số 88/2007/QĐ-UBND ngàỵ 04 tháng 7 nãm 2007 cùa úy ban nhân dân thành 
phô vê việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hèm trong các khu dân 
cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thề.

- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m không thuộc quy hoạch hẻm, trong 
quá trình triên khai các dự ản đâu tư sẽ căn cứ trên điêu kiện hiện trạng, nhu cầu và 
phương án lố chức giao thông theo đề xuất, phù hợp theo quy định.

- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc công 
bỏ quy hoạch và căm môc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ quán lý quy 
hoạch xây dựng theo quy định, Uy ban nhân dân quặn 4 và đơn vị tư vấn sẽ chịu 
trách nhiệm vê tính chính xác các sô liệu cập nhật này.

8.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật dất xây dựng:

a) Quy hoạch chiều cao (san nền):
- Chọn cao độ khống chế cho toàn khu vực là H=2,00m (Hệ VN2000).

- Khu hiện hữu cài tạo giữ lại có nền đất <2,00m: khuyến cáo nâng dần nền 
đất lên cao độ 2,00m khi cỏ điều kiện.

- Khu xây dựng mới có nền đất <2,00m: nâng nền triệt để, đàm bào cao độ 
xây dựng >2,00m.

- Hướng dồ dốc từ giữa các tiểu khu ra xung quanh.

b) Quy hoạch thoát nước mưa:
- Sừ dụng hệ thống thoát chung nước bần và nước mặt.

- Tồ chức mạng lưới: cập nhật các tuyến cống chính phù hợp với định 
hướng thoát nước cùa đô án điêu chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 4 như: 
tuyến cống <ĩ> 1500 trên đường Đoàn Văn Bơ và cống hộp 1600 X 1600 trên đường 
Xóm Chiếu, tuyến 1400 X 1400 trên đường số 1 và tuyến 1400 X 1600 trên đường 
sô 2 dự phóng. Xây dựng các tuyên công nhánh dọc theo các trục đường giao 
thông đê thu gom toàn bộ nước mặt khu vực rồi dẫn thoát vào các tuyến cống 
chính trước khi xà ra kênh.

- Hướng thoát: thoát về phía Nam ra kênh Tẻ.



- Sử dụng cống bê tông cốt thép đặt ngầm, nối cống theo nguyên tắc ngang 
đinh, độ sâu chôn cống tối thiêu 0,7m.

8.3. Quy hoạch cắp nước:

- Nguồn cẩp nước: Nguồn nước máy thành phổ, từ các tuyến ổng cấp nước 
hiện hữu 0500, 0150. 0200 đường Xóm Chiếu, 0300, 0200 đường Tôn Thất 
Thuyết. 0300 đường Đoàn Văn Bơ.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Sinh hoạt

- Dịch vụ công cộng

+ Khách vàng lai
+ Tiểu thu công nghiệp

+ Công trình hồn họp

180 (lít/người/ngày);

40 (ỉívngười/ngày);

35 (lít/người/ngày);

15 (lít/người/ngày);
30 m3/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 15 líưs/đám cháy, số đám cháy đồng thời: 
1 đám cháy (theo TCVN 2622-1995). ’

- Tồng nhu cầu dùng nước: 6.740 - 8.165 (m3/ngày).

- Mạng lưới cấp nước cho khu quv hoạch dựa vào mạng lưới cấp nước phân 
phối hiện hừu và mạng lưới đường ông cấp nước dự kiên trong quy hoạch chung cấp 
nước thành phố và quy hoạch cấp nước cùa quận 4.

8.4. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:

- Chì tiêu cấp điện: 2.500 KWh/người/năm.

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ trạm hiện hừu 110/15- 
22KV Chánh Hưng thông qua trạm ngắt Thành Công. Giai đoạn sau bồ sung từ 
trạm 110/15-22KV Khánh Hội.

- Trạm biến áp phân phối 15-22/0,4KV đặt ngoài trời kém mỹ quan và thiếu 
an toàn sẽ thay dân bằng trạm phòng, trạm dơn thân (trạm cột), riêng các trạm 
phòng có công suất nhò cần cài tạo và thay máy có công suất lớn.

- Phương án quy hoạch lưới phân phối phù hợp:
+ Mạng trung thế 15KV hiện hữu đi trên ưụ bê tông ly tâm được thay thế 

dần bằng cáp ngầm 22KV tiết diện trên các trục chính s >240mm2.

+ Xây dựng mới các tuyến 22KV xuất phát từ trạm 110/15-22KV Khánh 
Hội dẫn dọc theo các ưục đường giao thông chính dùng cáp đồng 3 lõi cách điện 
XLPE, s >240mm2, chôn ngầm.

+ Mạng hạ thế cấp điện cho các công trình dùng cáp đồng 4 lõi bọc cách 
điện chôn ngầm, tiết diện phù hợp với với các công trình.

+ Mạng hạ thế hiện hữu đi trên trụ bê tông ly tâm sử dụng cáp ABC sẽ dcần 
được thay thế bằng cáp ngầm.

+ Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp Sodium 150W+250W-220V 
gắn trên trụ thép mạ kẽm cao 8m + 9m.



8.5. Quy hoạch thoát nước thài và vệ sinh môi trường: 
a) Thoát nước bẳn:

- Giải pháp thoát nước thải:
+ Khu vực quy hoạch nằm trong lưu vực kênh Tàu Hũ - kênh Ben Nghé - 

kênh Đôi - kênh Tẻ và thuộc dự án cải thiện môi trường nước thảnh pho Hô Chí 
Minh nên toàn bộ nước thãi sẽ dược đưa về nhà máy xử lý tại xà Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, cách khu quy hoạch khoảng 5 km vẻ phía Tây Nam.

+ Khu quy hoạch phần lớn là khu xây dựng mới và hệ thống cổng thoát 
nước chung hiện hừu hầu như không thế sử dụng lại, do đó đề xuất xây dựng hệ 
thống thoát nước riêng để thu gom nước thải thoát trực tiếp vào tuyến cống bao 
của dự án dọc đường Tôn Thất Thuyết, đưa nước thải về trạm bơm chuyển tiếp 
nước thải tại phường 4, quận 8, trước khi về nhà máy xử lý nước thải tại xà Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh.

- Tiêu chuẩn thoát nước:

+ Sinh hoạt

+ Dịch vụ công cộng
+ Khách vãng lai
+ Tiểu thu công nghiệp

+ Công trình hỗn hợp

- Tỏng lượng nước thải

180 (lít/người/ngày);

40 (lít/người/ngày);

35 (lít/người/ngày);
15 (lỉt/người/ngày);
30 m3/ha/ngày.

4.962 - 6.559 (m3/ngày)

- Mạng lưới thoát nước thải: Mạng lưới cống được xây dựng trong khu quy 
hoạch là mạng lưới cống ngầm có đường kính 0300 - 0500 mm, trong dó tuyến 
cống chính đi dọc theo trục đường mở rộng hẻm 78 Tôn Thất Thuyết nối vào tuyến 
cống bao dọc đường Tôn Thất Thuyết.

b) Rác thải và vệ sinh môi trường:
- Tiêu chuẩn rác thái sinh hoạt: 1,2 (kg/người/ngày).

- Tồng lượng rác thải: 21,6 (tấn/ngày).

- Phương án thu gom và xử lý rác: Rác được thu gom mỗi ngày và đưa đến 
trạm ép rác kín cùa quận, sau đó vận chuyên đến khu liên hợp xử lý chất thải rắn 
tập trung của thảnh phố theo quy hoạch.

8.5. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:
- Tiêu chuẩn phát triển viễn thông: 25 -ỉ- 30máy/I00 dân.

- Dự báo nhu cằu phát triển viễn thông trên toàn khu là: 7.128 máy.

- Các tuyến cáp treo hiện hữu sẽ được tháo gờ và thay thế dần bằng cáp đi 
ngầm. Các tuyến cáp xây mới được đặt trong hào kỹ thuật di ngầm.

9. Nội dung lưu V khác:
- Đối với nội dung bản đồ đánh giá môi trường chiến lược và Quy định quản 

lý theo dồ án điêu chinh quy hoạch quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 
phường 16, quận 4 sẽ dược cơ quan tồ chức lập quy hoạch đô thị trình thẩm định 



và phê duyệt bô sung sau khi Sơ Tài nguyên và Môi trường có hướng dần triền 
khai Nghị định số 29/201l/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 nãm 2011 cũa Chính phu, 
Thòng tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 cùa Bộ Tài nguyên 
vã Mòi trường. Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 cua Bộ 
Xây dựng.

- Việc công bố công khai quy hoạch đó thị và cắm mốc giới theo quy hoạch 
đô thị cần thực hiện theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 
và Điều 53, Điêu 54 và Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các dơn vị có liên quan.

- Sờ Quy hoạch - Kiến trúc, Uy ban nhân dân quận 4 vả đơn vị tư van thiết 
ke lặp bân đồ hicr trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh 
giá hiện trạng trong hồ sơ bán vẽ dồ án điều chình quy hoạch phân khu tỳ lệ 
1/2000 Khu dân cv phường 16. quận 4.

- Trong thờ gian 30 ngày kè từ ngày phê duyệt dồ án quy hoạch dô thị này, 
ửy ban nhân dân quận 4 cần phối hợp Sở Quy hoạch - Kiên trúc đe tô chức còng 
bỏ công khai đồ án quy hoạch đô thị theo quy định.

- Trên CƯ sir đò án quy hoạch đô thị dược phê duyệt này, ủy ban nhàn dàn 
quận 4 cằn có kế loạch tô chức lập quy che quàn lý quy hoạch, kiến trúc đỏ thị 
theo quy định đế àm cơ sớ quàn lý xây dựng đô thị, phát triền đô thị theo quy 
hoạch và định hướig phát triển kiến trúc dô thị, bào vệ cảnh quan đô thị. kiếm soát 
việc xày dựng, chình trang, phát triển dỏ thị trong phạm vi quy hoạch; dồng thời tô 
chức lặp, thâm địr h, phê duyệt nhiệm vụ và hò SƯ câm mốc giời theo dô án quy 
hoạch đò thị đê triẽn khai cam mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có dinh kèm các bản vè, thuyết minh đồ án diều 
chinh quy hoạch phân khu ty lệ 1/2000 Khu dân cư phường 16. quận 4, được nêu 
tại khoản 4, Điều I Quyết dịnli này.

Diều 4. Chanh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Giám dốc Sờ Quy 
hoạch - Kiên trúc, Giám dốc Sờ Xây dựng, Giám dốc Sờ Tài nguyên và Môi 
trường, Giám đốc Sờ Tài chính. Giám dôc Sở Kè hoạch và Đầu tư. Giám đỏc Sở 
Giao thòng vận tài, Giám đốc Sờ Y tế. Giám đốc Sờ Thòng tin và Truyền thông, 
Giám doc Sờ Giáo dục và Đảo tạo, Giám đốc Sở Vàn hóa, Thế thao và Đu lịch, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Giám đốc Ban Quàn lý đầu tư 
xây dựng công trình quận xì hũ trường các Sơ. Ban ngành có liên quan. Chù lịch 
ủy ban nhàn dân quận 4. Chù lịch Uy ban nhân dân phường 16. quận 4 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ntrí nhận:
- Mnr Diều 4;
- I hương trực í hành úy;
- I hường trực I IDND. TP;
- TTƯB: CT, các PCT;
- VPƯB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên,
- Lini:VT. (DTMÌ-N) H. !♦«

TM. ỦY BAN NHẢN DÂN


