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(phẩn Quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông)
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CHỦ TỊCII ÙY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật tổ chức I-Iội dồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngây 26/1 1/2003;

Clin cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 cùa Chính phù 
ban hành về quy hoạch xây dựng:

Cấh cứ Thông lư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quàn lý quy hoạch-xây dựng;

Căn cứ Quyết dịnh số 04/2008/QĐ-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 Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây 
dựng về ban hành hệ thống ký hiệu bàn vẽ trong các dồ án qtíy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây 
dựng về ban hành quy dịnh nội dung thể hiện bàn vẽ. thuyết minh dối với nhiệm 
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 cùa UBNĐ 
Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dô 
thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết dinh số 6857/QĐ-ƯB-QLĐ i ngày 21/12/1998 cùa ủy ban 
nhân dân thành phố về việc diều chỉnh quy hoạch chung quận 6;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của ủy ban nhân 
dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ diều chình quy hoạch chung xây dựng quận 6 
thành phố Hồ Chí Minh - tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Công văn số 1168/UBND-ĐTMT ngày 23/3/2009 của UBND 
Thành phố về thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-ƯBND ngày 26/12/2008 cựa 
UBND Thành pliố; ••



Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 cúa UI3ND Quận 
6 về việc phê duyệt nhiệm vụ QI1CT xây dựng TL 1/2000 Khu dân cư kliên 
phường 1 - 2, Quận 6; .

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-l IĐND ngày 18/7/2007 cùa l lội dồng 
nhân dân Quận 6 về việc thông qua nhiệm vụ lập. diều chình quy hoạch chi tiết 
xây dựng dô thị 1/2000 các khirdân cư liên phường trên dịa bàn quận 6;

Xét Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng dô thị ti lệ 1/2000 kho dân cư liên 
phường 1-2, quận 6 do Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng & Phát triển dô thị 
Sài Gòn lập, dược Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định dồ án quy hoạch tại Công 
văn số 355/KQTD-SQI IKT ngày 04/2/2010;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quàn lý dô thị quận 6 tại Tờ trình sổ 
28/TTr-QLDT-Qll ngày 19/4/2010 về việc xét duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 
xây dựng dô thị tì lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-2. quận 6.

. QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dô thị tỉ lệ 1/2000 

khu dân cư liên phường 1-2 quận 6 với các nội dung chính như sau (phần quy 
hoạch sử dụng dất, kiến trúc và giao thông):

1. Vị trí, quy mô và giói hạn phạm vi quy hoạch:
- Quy mô diện tích khu vực quy hoạch 53,74 ha.

- VỊ trí và giới hạn phạm vi quy hoạch:

+ Phía Đông : giáp đường Ngô Nhân Tịnh.
+ Phía Tây: giáp đưòng Mai Xuân Thường.
+ Phía Bắc: giáp kênh 'Pàu I lũ.
4- Phía Nam: giáp dường Lê Quang Sung và dường Hồng Bàng.

2. Lý do và sự cần thiết pliài lập quy hoạch:

Theo chủ trương cùa Thành phố. các K11U công nghiệp hiện hữu dọc llieo 
đường Trần Văn Kiểu, Phạm Văn Chí tại phường 1, 2 quận 6 phải di dời ra 
ngoại thành; Đại lộ Đông - Tây từng bước hình thành như một trục chính xuyên 
tâm cùa thành phổ qua các quận trung tâm, tình trạng dàn cư xây dựng tập trung 
và phát triển chù yếu dọc theo các trục dường chính (Hậu Giang, Tháp 
Mười,...), tình trạng dàn cư xây dựng rất lộn xộn, chú yếu tự phát, không dàm 
bảo các yêu câu vê hạ tâng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, chất lượng môi 
trường sống... Do vậy, đe tạo thuận lọi cho việc dô thị hóa và hình thành khu 
dân cư tại khu vực trên, nên việc lập dồ án QI-ICT xây dựng dô thị tỷ lệ 1/2000 
khu dân cư liên Phường 1 - 2, Quận 6 là việc làm cần thiết và cấp bách.

2



3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Mục liêu CO’ bàn cùa dồ án là không lộm xáo trộn lớn trong việc quy 
hoạch nhung vân cải thiện diêu kiện sinh hoạt cho người dân. Các nhóm dân CU’ 
bô trí hợp lý, mạng lưới công trình công cộng dám bào bán kinh phục vụ, tạo 
đuợc.tụỹ quan cho dô thị.

- Xác định CO’ cấu phân khu chức năng, quỹ dất dành cho dầu tư xây dựng 
khu dân cư, các công trình kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung, theo định 
hướng phát triển kinh tế xã hội cùa Quận 6 và các chỉ tiêu quy hoạch sir dụng 
dất làm cơ sở cho việc triển khai các dự án dâu tư xây dựng cụ thề.

- Là CO' sở pháp lý phục vụ công (ác quàn lý dô thị và thực hiện kế hoạch 
sử dụng dât phù họp với quy hoạch. Phát huy hiệu quà sữ dụng dất, thu hút dầu 
lư trong khu vực liên phường 1-2 và (rên dịa bàn Quận 6. Tạo diều kiện ờ lốt, 
thỏa mãn các yêu cẩu chất lượng cao về không gian kiến trúc, môi trường dô (hị 
và điều kiện về cơ sở hạ lẩng.

- Cân đổi các tiêu chuẩn qu) phạm có thề áp dụng cho khu vục trên CO' sở 
định hướng quy hoạch chung cho Quận 6 và diều kiện hiện (rạng sử dụng dấl 
hiện nay.

4. Co’ Cấu sít’ dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

4.1 Co cấu sii’ dụng đất:

STT Loại đất Diện tícli (ha) Tỷ lệ (%)
A Đất đoìi vị ỏ’ 53,64 99,82

1 Đất nhóm nhà ớ 25.40 .47.26
2 Đât công trình dịch vụ câp đơn vị ử 6,76 12.58

+Giáo dục . 2*19 4,07
+Thương mại - dịch vị 2^87 5.35
+I-lành chính - y tế - văn hóa 1,70 3.16

3. Đất cày xanh sir dụng công cộng 3.'ól 6,73
4. Đất giao thông ’ 17,87 33.25
B Đất ngoài đon vị ỏ’ 0,10 0,18

4-Đất tôn giáo, tín ngưỡng 0,10 0,18
Tổng cộng 53,74 100,00

4.2 Các chỉ ticu kinh tế kỹ thuật:

STT Loại chì tiêu Đơn vị tính QUY HOẠCH
DEN NÁM 2020

Dân số dự kiến nguôi 38.000
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A Các chỉ ticu sù dụng đất

■

Đất đơn vị ở nr/ng 14,12
4-Đất nhóm nhà ớ m2/ng 6,68

+Đất công trình dịch vụ cấp dơn 
vị ở

m2/ng 1.79

+Đất cây xanh sử dụng công 
cộng . m/ng 0.95

+Đât giao thông ■Ị , m 'nu 4.70
B Các chí tiêu hạ tầng kỹ thuật ,

+'1'iêu chuẩn cấp nước lít/ngườỉ/ngày • 200
+Tiêu chuân thoát nước líl/ngưởi/ngày 200

H riêu chuẩn cầp diện k\vh/nguời/năm 2500
+Tiều chuẩn rác thài và vệ sinh 

môi trường kg/ngưừi/năm 1.04- 1,5

c Các chỉ tiêu quy hoạch kiêu (rúc
Mật độ xây dụng chung % . 40
Khu dân cir thầp tầng % 50-60
KI1U dàn cư cao tầng % 30-40

Khu công trình giáo dục % 30
■ Khu công viên cây xanh % 5

'lang cao xây dụng 
(tầng)

1 ối da '• 51
Toi thiêu 2

5. Bố cục phân khu chúc năng:

5.1 Cư cấu tổ chức không gian:

a) Khu ở: tổng diện tích dất ờ 25.40ha. chiếm 47.35% diện tích dal dưn vị 
ở, bao gôm:

- Đất dân CII’ hiệu liũìi: dược giữ lại. tăng cường nâng cấp hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và các chì tiêu xây dựng áp dụng theo Quỵ dịnli về kiến trúc nhà 
liên kế trong khu dô thị hiện hữu trên'địa bàn thành pho Hồ Chí Minh cùa 
UBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết dịnli số 135/2007/QĐ-UBNĐ ngày 
08/12/2007 và Quyết dịnh 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009, với quy mo 
14,78ha, chiếm 58,19% đất ử, trong dỏ da số là nhà phố. nhà liên két hiện hữu 
vói các chi tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bàn:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40% - 60% (mật dộ xâ)’ dụng trên từng 
lô dất sẽ được xem xét cụ thể phù hợp theo quy chuẩn và các quy dịnh 
hiện hành trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch).

+ Tầng cao xây dựng: từ 3-7 tầng.
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Đất 0' cải tạo chỉnh tiling: quy mô 2.64ha. chiếm í 0,39% dát ử, (rong 
dó da số là nhà phố, nhà liên kết hiện hữu vói:

+ Mật độ xây dựng: khoảng 40% - 60% (mật độ xây dựng trên từng
lô đát sê được xem xét cụ the phù họp theo quy chuẩn và các quy dịnh
hiện hành trong giai đoạn triển khai thcụ hiện quy hoạch).

+ Tầng cao xây dựng: từ 3 - 4 tầng.

- Đất ỏ’ cao tầng kết họp thương mại dịch vụ: quy mô 7,98ha, chiếm 
31,42% đất ở, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến Irúc cư bàn như sau:

+ Mật độ xây dựng: khoảng 40%

+ Tầng cao xây dựng tối da: 51 tầng.

b) Khu công trình dịch vụ cấp đon vị ở: Khu công trình dịch vụ công 
cộng (giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT): nâng cấp cài tạo và xây dựng mói các co 
sởy tế, giáo dục, văn hóa,.... phát triển thêm đất dành cho công trình công cộng 
6,76ha, chiếm 12,60% diện tích dal dưn vị ờ. các công trình dịch vụ công cộng 
dược bố trí tại trung tâm các khu ở, gồm:

- Đất thuoiig mại - dịch vụ: quy mô 2,87ha với các chỉ tiêu quy hoạch 
kiến trúc cơ bàn như sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%.

•“ + Tầng cao xây dựng lối da: 5 tầng.

“ Đất giáo đục: quy inô 2,19ha, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc co 
bàn như sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%. a7

+ Tàng cao xây dựng tôi da: 5 tâng.
Á

- Đất hành chính - y tế - văn lióỉt: quy mô l,70ha. với các chi liêu quy 
hoạch kiến trúc CO’ bản như sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%.

+ Tầng cao xây dựng lối đa: 5 tầng.

c) Khu công viên cây xanh kết họp TDTT và mặt mrớc canh quan: 
Tổng diện tích 3,61 ha, chiếm tỷ lệ 6.73% diện lích dắt don vị ở.

- Trong các dự án nhà cao tầng xây dựng mới cần dể dành đai xây dụng 
các mảng xanh, công viên vườn hoa theo tý lệ quy định nhăm nâng cao chài 
lưọ-ng và nhu cầu sống cùa nguôi dãn.
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- Phần dấl dọc iheo bờ kênh, rạch lò chức xây dựng công viên cây xanh và 
công trinh phục vụ công cộng phù hợp theo Quyết dịnh so 150/2004/QD-UB 
ngày 09/6/2004 cùa UBND Thành phố.

- ■Đối vói phồn dấl dục theo kênh ỉ làng Bàng giữa hai dường Phan Văn 
Khỏe và đường Bãi Sậy, phân kỳ làm hai giai doạn thực hiện:

+ Giai đoạn 1 (đến năm 2010): cái lạo hệ thống thoát nước lưu vực 
kênh Hàng Bàng và giừ lại khu vực dân CU' hiện hữu ven kênh.

+ Giai đoạn 2 (sau năm 2010): cái lạo xây dựng thành công viên 
cày xanh.

(I) Đất khu công trình chức nâng sir dụng khác:

- Các công trình tôn giáo dược giừ nguyên theo hiện hữu. với lông diện
tích 0,1 Oha. ■ •

- Không phát triển thêm dál công nghiệp: các CO’ sờ sàn xuốt nằm trong kể
hoạch di"dời sè chuyển đổi CO’ cấu sử dụng dal theo hướng dành khoáng 30% 
quỹ đất xây dựng công trình plnìc lọi công cộng cùa quận, phần còn lại sử dụng 
làm công viên cây xanh, thương mại dịch vụ và chung CU’ cao lang phù hộp vói 
nhiệm vị chung loàn quận. .

6. Tố chúc không gian kiến trúc cảnh quan:

6.1 Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Tại khu vực dọc luyến đường Đại lộ Đông - Tây và khu vục giới hạn bở’i 
các tuyến dường Ngô Nhân Tịnh. Phan Văn Khỏe. Le Quang Sung. Phạm Dinh 
Hổ dược định hướng phát triển vói chức năng ờ kết hợp thương mại - dịch vik 
xây dựng cao tầng.

Tại các khu dân CU’ dược xác dinh là hiện hữu cải tạo (kề cá các dự án dầu 
lư xây dựng nhóm, khu nhà ở quy hoạch chi tiết xày dựng tỷ lệ 1/500 dã dược 
giao đất trước ngày Nghị định 1 81/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 của Chính 
phủ có hiệu lực) thực hiện theo các. quy định quân lý kiến trúc về quy che quàn 
lý kiến trúc dược cấp thẩm quyền phê duyệt llico hướng nàng lang cao xây dựng, 
giảm mật độ xây dựng, lạo thêm quỹ dất cây xanh, công trinh công cộng, giao 
thông và không gian mở cho khu vực.

6.2 Thiết kế đô thị:

Trong thời gian tới, tổ chức nghiên cứu dịnh hướng và lập thiết kế dô thị 
các luyến dường chính và các khu vực sau:

+ Trục dường Đại lộ Đông - Tây. dường Tháp Mười qua dịa bàn Phường 
1, 2 Quận 6: dây là luyến dường trụng diem phái triển thương mại dịch vụ, gan 
với sụ hình thành các khu xây dựng nhà ờ cao lang kết hợp thương mại - dịch 
vụ trên địa bàn quận.



4- Khu vực Trung lâm Quận 6 (Ngô Nhân Tịnh, Phan Văn Khỏe, Lê 
Quang Sung, Phạm Đình Hổ).

7. Quy hoạch kiến trúc hạ tầng kỹ thuật:

7.1 Quy hoạch giao thông: Quỵ hoạch bám theo mạng lưới dường hiện 
hữu và định hướng két nối vói mạng dường khu vực.
+ Đường Trần Văn Kiều (Đại lộ Đông l ây): có lộ giói 42111, với mặt cắt 

ngang (11-11): lòng dường: 39111, via hè: 3m - Om.

+ Đường Hồng Bàng: có lộ giói 40m. với mặt cát ngang (1 - I): lỏng 
đường : 3Om. vỉa hè : 5m - 5m.

+ Đường Ngô Nhân Tịnh: có lộ giới 40m. vói mặt cắl ngang (12 -- 12): 
lòng dường : 23m. vỉa hè : 8,5111 - 8.5m.

+ Đường Tháp Mười:, có lộ giới 30111, với mặt cắt ngang (5 - 5): lòng 
dường : 18111, vỉa hè : 6111 - 6m (doạn trước Chợ Binh Tây lộ giới 40)11 về hướng 
chợ, với mặt cắt 6 - 6).

+ Đường Nguyền Hữu Thận: có lộ giói 30m.

+ Đưòìig Trần Bình: có lộ giới 38m. \ ó’i mặt cắt ngang (13 - 13): lòng 
đường : 18m, vỉa hè : 101Í1 - .1 Om.

+ Đường Lê Tấn Kế : có lộ giói 34m. lòng dường: 18m. vía hè: 8m - 8m.

+ Đường Lê Quang Sung: Đoạn lir dường Ngô Nhân rỉnh den dường 
Phạm Đình Hổ: có lộ giới 30111. mặt cal ngang (5-5): lòng dường 18m, via hè 
6111 - ốm; Đoạn từ dường Phạm ĐÌ11I1 Hô den dường Mai Xuân Thướng: có lộ 

■ giới 20111, lòng dường 10.5m. vỉa hè 4.75111 -4.75111.
1 *

+ Đường Nguyễn 'Thị Nhỏ: có lộ giói 25m. lòng dường: 14111. vía hè: 
5,5111 - 5,5111 (về hướng Đông 10111. về hướng Tây 15m).

+ Đường Phạm Văn Chí: có lộ giới 20m. vói mặl cal ngang (8 - 8): lòng 
đường: 11111, vỉá hè: 4,5111 - 4,5111 (hường Bắc I2m. hướng Nam 8m.

+ Đường Bãi Sậy: có lộ giới lổm. với mặt cat ngang (7 - 7): lòng dường: 
8m, vỉa hè : 4111 - 4111 (về hướng Nam).

+ Đường Phan Văn Khỏe: có.lộ giói 16111, vói mặt cál ngang (7 - 7): lóng 
đường: 8Ill, vỉa hè : 4m - 4m(về hướng Bac).

+ Đường CI1LI Văn An: Có lộ giới 16m. với mặt cắt ngang (7 - 7): lòng 
đường : 8111, vía hè : 4111 - 4111.

+ Đường Nguyễn Xuân Phụng: cỏ lộ giới 16111. vói mật cal ngang (7 - 7): 
lòng dường: 8ni, vỉa hè: 4111 - 4111. .
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+ Đường Cao Vãn Lầu: Có lộ giới lốm. với mặt cal ngang (7 - 7): lòng 
đường : 8111, vỉa hè : 4m - 4111.

+ Đường Bình Tây: Có lộ giỏi lồm. vói mật cắt ngang (7 - 7): lõng 
(.lường : 8111. via hè : 4111 - 4111. .

+ Đường Gia Phú: Có lộ giới 16111. vời mặl cal ngang (9-9): lỏng dường : 
7111, vỉa hè : 4.5111 - 4,5111.

+ Đường Pliạni Đình 1 lổ: Có lộ giới 16m. với mật cal ngang (2 - 2 ): lòng 
đường : 9111, via hè : 3,5111 - 3,5ni.

+ Đường Mai Xuân Thường : cỏ lộ giới 20111. với mặl cắt ngang (8-8): 
lòng đường : 1 1 m, vỉa hè : 4.5111 - 4.5m.

+ Đường Trang Tử: Có lộ giới 14111. với mặt cắt ngang (3 - 3): lòng 
đường: 7111, vỉa hè: 3,5111 - 3,5111. .

+ Đường Trần Trung Lập: Có lộ giới I2m. với mặt cắt ngang (10 - 10): 
lòng đư.ờng :6m. vía hè : 3111 - 3111.

+ Đường Lê Trực: Có lộ giới 12111. vói mặt câi ngang (10 - 10): lòng 
đường :6111, vỉa hè : 3ni - 3m.

7.2 Lưu ý:
+ Bán kính dường cong lại các giao lộ và phần chi giới xây dựng sẽ diiực 

nghiên cứu xác dịnh cụ thể khi cỏ lliiếl kế (lõ líiị hoặc khi triển, khai các (lồ án 
quy hoạch chi liểt xây dựng tỳ lệ 1/500. hoặc (lự án cụ the.

+ Chỉ giói xay dựng ,sệ dược xác định cụ thể trong bước thiết kế dô thị và 
trong các dự án (lâu lư xây dựyig công trì 1111 lý lệ 1/500.

8. Các điểm lưu ý quail trọng kliác: .

- về quy mô dân sổvđẹđảni bào cân đối các chỉ tiêu sứ dụng dấl hạ king 
xã hội và hạ tầng kỹ. thuật phù liựp quy hoạch chúng Quận 6. cần kiểm soát quy 
111Ô dân so trong phạrii-vi do án, trong (ló các dự án phái triển nhà ở cần ưu lie'll 
tái định cư tại chỗ. Đồng lliời, tập trung chình trang nâng tầng lại các khu vực 
nhà ở lụp xụp. xuống cấp, tliav đổi mô I1Ì11I1 ờ. nàng tầng cao, giảm mật dộ xây 
dựng nhăm lạo thèm quỹ dat công trình công cộng phúc lựi xã hội. mảng xanh 
và không gian mở trong dô thị.

- Đối vói khu vực dang kêu gọi dầu lư chỉnh trang đô thị không áp dụng 
theo Quyết định số I35/2007/QD-UBND ngÙỊ 08/2/2007 • và Quyết dịnìí 
45/2009/QĐ-UBND ngày 03/07/2009 cúa UBND Thành phố ban hành quy dịnli 
về kiến trúc nhà liên kế trong khu dô lliị hiện hữu trên dịa bàn thành phố nồ Chí 
Minh, UBND quận 6 sẽ xác định các chì tiêu quy hoạch kiến trúc theo từng dự 
án cụ thể.

8



- Đối với các hạng nụic hồ SO’ hạ tầng kỹ thuật chưa dược Sở Quy hoạch 
Kiến trúc thẩm định (ngoài phần quy hoạch sử dụng dất và giao thông), de nghị 
Ban Quản lý đầu lư xây dựng công trình quận 6 và Công ty TN1IIỈ thiết kề xây 
dựng và phát triển đô thị Sài Gòn (dơn vị lư vấn) can nhanh chóng hoàn chỉnh 
hồ sơ đồ án và sớm trình thẩm dinh, phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 2. 'liên cư sở Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dô thị tỷ lệ 1/2000 
được phê duyệt, giao Phòng Quản lý dô thị quận 6 chú trì, phoi hụp cùng Phòng 
Tài nguyên & Môi trường quận 6. Ban Quàn lý dầu tư xây dựng còng trinh quận 
6, Phòng Tài chính-Ke hoạch quận 6 và Uy ban nhân dàn phường 01, 02 quận 6 
tổ chức công bố công khai quy hoạch theo dứng quy định.

Phòng Quàn lý dô thị quận 6. Phòng Tài nguyên & Môi trường quận 6. 
Ban Quàn lý dầu tư xây dựng công trinh quận 6, Thanh tra Xây dựng quận 6. Uỳ 
ban nhân dân phường 01, 02 quận 6 có trách nhiệm kiểm tra, quàn lý, giám sát 
việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch dược duyệt; dồng thời kiến nghị UBND 
Quận 6 có biện pháp xứ lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo tham quyển và 
quy định cùa pháp luật.

Quyết định cớ hiệu lực kể lừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận 6. Trường phòng Quàn lý dô thị 
quận 6. Giám đốc Ban Quàn lý dầu tư xây dựng công trình quận 6. Trường 
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6. Trường phòng Tài nguyên Môi trường 
quận 6, Chánh Thanh tra xây dựng quận 6. Chú tịch UI3ND phường I. 2 quận 6 
và'các phòng ban liền quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dinh này./.

No'i nhận:
v- Nlnr Điều 3 (dể thi hành);
’ - UBND TP (để bão cáo);
- Sỡ QH-KT, Sở TN-MT, Sở Xây dụng/ TP;
- Sơ KH&ĐT, Sở Tài chính. Viên ọì 1XD.TP;
- TT.QU, TT.HDND. TTUB (CT. PCT);

-
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