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QUYẾT ĐỊNH
■------- Vê~plĩe duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ

1/2000 khu dân CU’ lien phường 5, 6, 9 và một phần phường 12 quận 6. 
_ (phần Quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông),

ÍX2 t TVT,
KSỄ-vT XHỦ tịch ủy ban nhân DẲN quận 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân ngày 
26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dụng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định 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 2Ỉ/2005/QĐ-BXD ngàỵ 22/7/2005 của Bộ Xây 

dựng về ban hành hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm 
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số, 93/200 8/QĐ-ƯBND ngày 26/12/2008 của UBND 
Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô 
thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 6857/QĐ-ƯB-QLĐT ngày 21/12/1998 của ủy ban 
nhân dân thành phố về việc điều 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 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quậii 6 
thành phố Hồ Chí Minh - tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 18/7/2007 của Hội đồng 
nhân dân Quận 6 về việc thông qua nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị 1/2000 các khu dân cư liên phường trên địa bàn quận 6;

p
p. Ắaị ứ/ Ă? CíT Aề
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Căn cứ Công văn số 1168/ÚBND-ĐTMT ngày 23/3/2009 của ƯBND 
Thành phố về thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-ƯBND ngày 26/12/2008 của 
UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 11854/KTS.T-QH ngày 10/8/1998 của Kiến trúc sư 
Trưởng Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiêt xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân 
cư liên phường 5, 6, 9 và một phần phường 12 quận 6;

Căn cứ Quyết định số 1261/QD-UBND ngày 25/5/2007 của UBND Quận 
6 về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 
Khu dân cư liên phường 5, 6, 9 và một phàn phường 12, quận 6;

Xét đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 khu dan cư liên 
phường 5-6-9 và một phần phường 12 quận 6 do Công ty TNHH Thiết kế Xây 
dựng & Phát triển đô thị Sài Gòn lập, được Sở Quy hoạch “ Kiến trúc thâm định 
đồ án quy hoạch tại Công văn số 353/KQTĐ-SQHKT ngày 04/2/2010;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 6 tại Tờ trình số 
11/TTr-QLĐT ngày 11/3/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch 
chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5, 6, 9 và một phần 
phường 12 quận 6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 
1/2000 khu dân cư liên‘phường 5, 6, 9 và một phần phường 12 quận 6 với các 
nội dung như sau (phần quy hoạch sử dụng đất, 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 106,61ha.
“ Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch:

4- Phía Đông : giáp đường Nguyễn Thị Nhỏ và đường Mai Xuân 
Thưởng.

4- Phía Tây : giáp đường Nguyễn Văn Luông và rạch Ông Buông.
4- Phía Nam : giáp đường Hậu Giang và kênh Hàng Bàng.
+ Phía Bắc : giáp đường Hồng Bàng.

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

Hiện nay, khu vực này dân cư khá đông và phát triển chủ yếu là bám dọc 
theo các trục đường chính (Hậu Giang, Tháp Mười,...), tình trạng dân cư xây 
dựng rất lộn xộn, chủ yếu tự phát, không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ 
thuật, phòng cháy chữa cháy, chất lượng môi trường sống... Do vậy để tạo thuận 
lợi cho việc đô thị hóa và hình thành khu dân cư tại khu vực trên, nên việc quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5, 6, 9 và 
một phần phường 12, quận 6 là việc làm cần thiết và cấp bách.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:
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- Mục tiêu cơ bản của đồ án là không xáo trộn lón trong việc quy hoạch 
nhung vẫn cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Các nhóm dân cư bố trí 
họp lý, mạng lưới công trình công cộng đàm bảo bán kính phục vụ, tạo mỹ quan 
cho đô thị.

“ Xác định cơ cấu phân khu chức năng, quỹ đất dành cho đầu 'tư xây dựng 
khu dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung, theo 
định hướng phát triển kinh tế xã hội của Quận 6 và các chỉ tiêu quy hoạch sử 
dụng đất làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư trong khu vực và trên 
địa bàn Quận 6.

- Làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đô thị và thực hiện kế hoạch 
sử dụng đất phù hợp với quy hoạch. Phát huy hiệu quả sử dụng đất, thu hút đầu 
tư trong khu vực liên phường 5, 6, 9, 12 và trên địa bàn Quận 6.

- Tạo điều kiện ở tốt, thỏa mãn các yêu cầu chất lượng cao về không gian 
kiến trúc, môi trường đô thị và điều kiện về cơ sở hạ tàng.

- Cân đối các tiêu chuẩn quy phạm có thể áp dụng cho khu vực trên cơ sở 
định hướng quy hoạch chung Quận 6 và điều kiện hiện trạng sử dụng đất hiện 
nay.

4. Co’ cấu sứ dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

4.1 Co* cấu sử dụng đất:

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)

A Đất đon vi ỏ’• 103,24 98,15

1 Đất nhóm nhà ở 69,60 66,17

2 Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở 4,98 4,73

+ Giáo'dục 3,67 3,49

+ Thương mại “ dịch vụ 0,83 0,79

+ Hành chánh - y tế - văn hóa 0,48 0,45

3 Đất cây xanh sử dụng công cộng 4,23 4,02

4 Đất giao thông 24,43 23,23

B Đất ngoài đo’n vị ỏ’ 1,94 1,85

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng 1,75 1,66

+ Đất quân sự 0,19 0,19

Tổng cộng: 105.18 100,00



4.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

STT Loai chỉ ticu Đơn vi tính•
QUY HOẠCH

ĐÉN NAM 
2020

Dân số dự kiến Người 58.000

A
Đất đon vị ỏ’ 17,80

+ Đất nhóm nhà ở m2/người 12,00

+ Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở m2/người 0,86

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng m2/người 0,73

+ Đất giao thông m2/người 4,21

B
+ Tiêu chuẩn cấp nước Lít/người/ngày 200

+ Tiêu chuẩn thoát nước Lít/người/ngày 200
+ Tiêu chuẩn cấp điện Kwh/người/ngày 2500
+ Tiêu chuẩn rác thài và vệ sinh môi 
trường Kg/người/ngày 1,0-1,5

c
Mật độ xây dựng chung % 48
Khu dân cư thấp tầng % 50-60
Khu dân cư cao tầng % 30-40
Khu cộng trình giáo dục % 30
Khhu công viên cây xanh % 5
Tầng cao xây dựng (tầng) Tối đa 58

Tổi thiểu 2

5. Bố cục phân khu chức năng:

5.1. Khu ỏ’: Tổng diện tích đất ở 69,60ha chiếm 67,42% diện tích đất đơn 
vị ở, bao gồm:

Đất dân cư hiện hữu: được giữ lại, tăng cường nâng cấp hệ thống hạ tầng 
kỷ thuật và các chỉ tiêu xây dựng áp dụng theo Quy định về kiên trúc nhà liên kế 
trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phé I-IỒ Chí Minh của UBND 
Thành phổ ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 
08/12/2007 và Quyết định 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009, với quy mô 
53,3Oha, chiếm 76,58% đất ở, trong đó đa số là nhà phố, nhà liên kế hiện hữu 
với:
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+ Mật độ xây dựng; khoảng 40% - 60% (mật độ xây dựng trên từng lô 
đất sẽ được xem xét cụ thể phù hợp theo tiêu chuẩn và các quy định 
hiện hành trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch).
+ Tầng cao xây dựng : từ 3 - 5 tầng.

Đất ở cải tạo chỉnh trang: quy mô 6,87ha, chiếm 9,87% đất ở, trong đó đa 
số là nhà phố, nhà liến kế hiện hữu với:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40% - 60% (mật độ xây dựng trên từng 
lô đất sẽ được xem xét cụ thể phù hợp theo tiêu chuẩn và các quy định 
hiện hành trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch).
+ Tầng cao xây dựng : từ 3 - 5 tầng.

Đất ở cao tầng kết hợp thương mạỉ địch vụ: quy mô 9>43ha, chiếm 
13,55% đất ở, với các chỉ tiếu quy hoạch kiến trúc cơ bản như sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%
+ Tầng cao xây dựng tối đa : 58 tầng.

5.2. Khu công trình dịch vụ cấp đon vị ỏ’:

Khu công trình dịch vụ công cộng (giáo dục, y tế, vãn hóa, TDTT): nâng 
cấp cải tạo và xây dụng mới các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa,..., phát triển thêm 
đất dành cho công trình công cộng 4,98ha chiếm 4,82% diện tích đất đơn vị ở, 
các công trình dịch vụ công cộng được bô trí tại trung tâm các khu ở, gôm:

Đất thương mại - dịch vụ: quy mô 0,83ha, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến 
trúc cơ bản như sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%.
4- Tầng cao xây dựng tối đa : 5 tầng.

Đất giáo dục: quy mô 2,67ha, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản 
như sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%.
+ Tầng cao xây dựng tối đa : 5 tầng.

Đất hành chánh -ytế- văn hóa: quy mô 0,48ha, với các chỉ tiêu quy hoạch 
kiến trúc cơ bản sau:

+ Mật độ xây dựng : khoảng 40%.
+ Tầng cao xây dựng tối đa : 5 tầng

5.3. Khu cổng viên cây xanh kết họ*p TDTT và mặt nưó’c cảnh quan: 
tổng diện tích 4,23ha, chiếm tỷ lệ 4,10% diện tích đất đơn vị ở.

Trong các dự án nhà cao tầng xây dựng mới cần để dành đất xây dựng các 
mảng xanh, công viên vườn hoa theo tỷ lệ quy định nhằm tăng chất lượng nhu 
cầu cuộc sống của người dân.
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Phần đất dọc theo bờ kênh, rạch tổ chức xây dựng công viên cây xanh và 
công trình phục vụ công cộng theo Quyết định số 150/2004/QĐ-ƯB ngày 
09/6/2004 cua UBND Thanh pho.

Phần đất dọc theo kênh Hàng Bàng giữa đường Phan Văn Khỏe và đường 
Bãi Sậy, để có tính khả thi đồ án quy hoạch có thể phân kỷ làm hai giai đoạn 
thực hiện:

+ Giai đoạn l(đến năm 2010): cải tạo hệ thống thoát nưó'c lưu vực kênh 
Hàng Bàng và giữ lại khu dân cư hiện hữu ven kênh.

+ Giai đoạn 2 (sau năm 2010): cải tạo xây dựng thành công viên cây xanh.
5.4. Đất khu công trình chức năng sử dụng khác:

Các công trình tôn giáo được giữ nguyên theo hiện hữu và trùng tu, với 
tổng diện tích l,75ha.

Công trình quân sự an ninh quốc phòng (ban chỉ huy quân sự quận 6) được 
cải tạo sửa chữa, xây dựng mới với diện tích 0,19ha.

Đất công nghiệp không phát triển thêm, các cơ sở sản xuất nằm trong kế 
hoạch di dời sẽ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng dành khoảng 30% 
quỹ đất làm công iên cây xanh, thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng phù 
hợp với nhiệm vụ chung toàn quận.

6. Tổ chúc không gian kiến trúc cảnh quan:

6.1 Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Tại các khu dân cư được xác định là hiện hữu cải tạo (kể cả phần dự án đầu 
tư xây dựng nhóm, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được 
giao đất trước ngày Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính 
phủ có hiệu lực) thực hiện theo qui định quản lý kiến trúc và quy chế quản lý 
kiến trúc được cấp thẩm quyền phê duyệt theo hướng nâng tầng cao xây dựng, 
giảm mật độ xây dựng, tạo thêm quỹ đất cây xanh, công trình 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 định hướng và lập thiết kế đô thị 
dọc tuyến đường (trục động lực thương mại dịch vụ) và các khu vực sau:

+ Đoạn đường Hậu Giang, đường Hồng Bàng qua địa bàn phường 6, 9, 
Quận 6: đây là tuyến nhấn và là khu vực trọng tâm của khu vực với sự hành 
thành các khu xây dựng cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

+ Khu vực xung quanh chợ Minh Phụng, đây là một trong ba khu trung 
tâm thương mại của Quận 6.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

7.1. Quy hoạch giao thông: quy hoạch bám theo mạng lưới đường hiện 
hữu và định hướng kết nối mạng đường khu vực.
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+ Đường Hồng Bàng: có lộ giởi 40m, với mặt cắt ngang (6 - 6): lòng 
đường: 3Om, vỉa hè: 5m - 5m

+ Đường Hậu Giang:
• Đoạn từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường Lò Gốm: có lộ 

giới 4Om, lòng đường 23m, vỉa hè 8,5m - 8,5m.
• Đoạn từ đường Lò Gốm đến đường Mai Xuân Thưởng: có lộ 

giới 30m, mặt cắt ngang (9 - 9): lòng đường 18m, vỉa hè 6m - 
6m.

+ Đường Minh Phụng: có lộ giới 30m, với mặt cắt ngang (4 -4): lòng 
đường: 18m, vỉa hè: 6 - 6m.

+ Đường Nguyễn Văn Luông: có lộ giới 25m, với mặt cắt ngang (4 - 4): 
lòng đường: 15m, vỉa hè: 5m - 5 m

+ Đường Lò Gốm: có lộ giới 20m, với mặt cắt ngang (5 - 5): lòng đường: 
12m, vỉa hè: 4m - 4m.

+ Đường Lê Quang Sung: có lộ giới 20m, với mặt cắt ngang (3 - 3): lòng 
đường: 10,5m, vỉa hè: 4,75m - 4,75m.

+ Đường Bửu Đình: có lộ giới 20m, với mặt cắt ngang (3-3): lòng đường: 
10,5m, vỉa hè: 4,75 - 4,75m

+ Đường Mai Xuân Thưởng: có lộ giới 20m, với mặt cắt ngang (12 - 12): 
lòng đường: 1 lm, vỉa hè: 4,5m “ 4,5m.

+ Đường 61: Đoạn từ đường Hậu Giang đến Hồng Bàng có lộ giới 16m, với 
mặt cắt ngang (2-2): lòng đường: 8m, vỉa hè: 4m - 4m.

+ Đường Phan Văn Khỏe: có lộ giới 16m, với mặt cắt ngang (2 “ 2): lòng 
đường: 8m, vỉa hè: 4m - 4m.

+ Đường Nguyễn Phạm Tuân: có lộ giới 16m, với mặt cắt ngang (2 - 2): 
lòng đường: 8m, vỉa hè: 4m - 4m.

+ Đường Hoàng Lệ Kha: có lộ giới lổm, với mặt cắt ngang (2 - 2): lòng 
đường: 8m, vỉa hè: 4m - 4m.

+ Đường Nguyễn Đình Chi: có lộ giới lổm, với mặt cắt ngang (2 - 2): lòng 
đường: 8m, vỉa hè: 4m - 4m.

+ Đường Bến Phú Lâm (đoạn từ đường Hoàng Lệ Kha đến đường Minh 
Phụng): có lộ giới 16m, vói mặt cắt ngang(2 - 2): lòng đường: 8m, vỉa hè: 4m - 
4m.

+ Đường Phạm Đình Hổ: có lộ giới lổm, với mặt cắt ngang(13 - 13): lòng 
đường: 9m, vỉa hè: 3,5m — 3,5m.

+ Đường Phú Lâm (đoạn từ đường Hồng Bàng đến đường Hoàng Lê Kha); 
có lộ giới 13m, với mặt cắt ngang (11-11): lòng đường: 7m, vỉa hè: 3m - 3m.
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+ Đường số 16 và đường Dọc Kênh: có lộ giới 13m, với mặt cắt ngang (10 
” 10): lòng đường: 9m, vỉa hè: 4m - Om.

+ Đường sổ 13, 14, 15: có lộ giói 12m, với mặt cắt ngang (1 - 1): lòng 
đường: 6m, vỉa hè: 3m - 3m.

7.2 Lưu ý :

- Bán kính cong tại các giao lộ và phần chỉ giới xây dựng sẽ được nghiên 
cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triên các đô án quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án cụ thể.

- Chỉ giới xây dựng sẽ được xác định cụ thể trong bước thiết kế đô thị và 
trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tỷ lệ 1/500.

- Tuyến Metro số 3 đi dưới hành lang Hồng Bàng thuộc khu vực quy hoạch 
và ranh Dự án .Nâng cấp đô thị thành phần số 4 dọc kênh Lò Gốm sẽ được cập 
nhật và điều chỉnh, sau khi Bình đô tuyên được cơ quan chức năng thông qua.

Các điểm lưu ý quán trọng khác:

về quy mô dân số, để đảm bảo cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã 
hội và hạ tầng kẽ thuật phù hợp với quy hoạch chung Quận 6, cần kiểm soát quy 
mô dân số trong phạm vi đồ án, trong đó các dự án phát triển nhà ở cần ưu tiên 
tái định cư tại chỗ. Đồng thời, tập trung chỉnh trang nâng tầng tại các khu vực 
nhà ở lụp xụp, xuống cấp, thay đổi mô hình ở, nâng tầng cao, giảm mật độ xây 
dụng nhằm tạo thêm quỹ đất công trình công cộng phúc lợi xã hội, mảng xanh 
và không gian mở trong đô thị.

Đối với khu vực đang kêu gọi đầu tư chỉnh trang đô thị không áp dụng 
theo Quyết định số 135/2007/QĐ-ƯBND ngày 08/2/2007' và Quyết định số 
45/2009/QĐ-ỮBND ngày 03/07/2009 của UBND Thành phố ban hành c^uy định 
về kiến trúc nhà liên ke trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. ƯBND quận ố sẽ xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo từng dự 
án cụ thể.

Đối với các hạng mục hồ sơ hạ tầng kỹ thuật chưa được Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc thẩm định (ngoài phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông), yêu cầu 
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trinh quận 6 và công ty TNHH thiết kế xây 
dựng và phát triển đô thị Sài Gòn (đơn vị tư vấn) cần nhanh chóng hoàn chỉnh 
hồ sơ đồ án và sớm trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 2. Trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 
được phê duyệt, giao Phòng Quản lý đô thị quận 6 chú trì, phối hợp cùng Phòng 
Tài nguyên & Môi trường quận 6, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 
6, Phòng Tài chính-Ke hoạch quận 6 và Ưỷ ban nhân dân phường 5, 6, 9, 12 
quận 6 tổ chức công bố công khai quy hoạch theo đúng quy định.

Phòng Quản lý đô thị quận 6, Phòng Tài nguyên & Môi trường quận 6, 
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6, Thanh tra Xây dựng quận 6, Ưỷ 
ban nhân dân phường 5, 6, 9 và 12 quận 6 có trách nhiệm kiểm tra, quản lý, 
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giám sát việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; đồng thời kiến nghị 
UBND Quận 6 có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo thẩm 
quyền và quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vãn phòng UBND quận 6, Trưởng phòng Quản lý đô thị 
quận 6, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6, Trưởng 
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường 
quận 6, Chánh Thanh tra xây dựng quận 6, Chủ tịch ƯBND phường 5, 6, 9, 12 
quận 6 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- UBND TP (để báo cáo);
- Sở QH-KT, Sở TN-MT, Sờ Xây dựng/TP;
- Sở KH&DT, Sở Tài chính, Viện QHXD.TP;
-TT.QU, TT.UB;
- Lưu.

“‘Trần Thị Thu Vân
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