
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Sc: 945 /QD-UBND Dà N&ig, ngày .s' thángj näm 2022 

A 

QUYETDJNH 
Ye vice phe duyçt quy hoch chi tiet TL 1:500 

Tuyn cng thoát ntthc Khe Cn - doin tir cu du'irng st dn song Phil Lc 
Dja ttim: Qun Lien Chiu, qun Thanh Khê, thành ph Ba Nng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 
Can ct Lut Td çhc chinh quyn dja phtrnng so' 77/2015/QHI3 ngày 

19/6/2015; 

Can th Luç2t tha ddi, bo' sung mç5t sO' diu cia Lut to' chzc chInh phñ và 
lu2t tO chü'c chInh quyên djaphu'ong sO 47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019,' 

Can th Lu4tXây dyng sO' 50/2014/QHJ3 ngày 01/01/2015; 

Can ct Nghj djnh sO' 44/2015/ND-C'P ngày 06/5/2015 cia CrhInh  phü qu-; 
djnh chi tiêt mt sO nti dung ye quy hoch xáy dmg, 

Càn ct Thông tw sO' 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 nám 2016 cza 
trzthng Bç Xáy dimg ye quy d,inh hO so' nhiin v và dO an quy hoch xáy dy'n 
vuing, quy hogch dO tlif và quy hoçich xáy drng khu chic hang dgc thIi; 

Can c& Thông báo sO' 375/TB-VP ngày 23/07/2021 cla V5n phOng UBND 
thành phô Dà Náng ye vic Thông báo ket lun cuçäc hQp giao ban cia Chi tch 
và Phó chz tjch UBND thành phO ngày 14/7/2021. 

Can cá' Quyê't dlnhsO' 3365/QD-UBND ngày 25/10/2021 cia Chi tfch 
UBND Thành phô Dà Náng ye viçc phê duyt Nhim vy Quy hoqch chi tiêt 
TLJ/500 Tuyên cOng thoát nuO'c Khe cgn — dogn tfr cáu du'ô'ng sat den sOng Phz 
Lç5c, 

Xét T& trInh sO' 1830/TTr-BQL ngày 27/12/2021 cia Ban quthn l3 các dy' 
an dáu tw co' sà h tang u'u tiên ye vic phé duyt do an Diéu chinh quy hooch 
chi tiêt TL 1:500 Tuyên cOng thoát nithc Khe C'gn - don tI' cáu dztO'ng Sat den 
sOng Phz Lc; 

Theo d nghj cia SO' Xáy dy'ng Dà N&ig tgi n5i dung Báo cáo so' 
777/BC-SXD ngày 08 tháng 02 nám 2022 và kêt qua phiéu lay , kiên thành viên 
UBND thành phô tgi Cong van sO 510/VP-DTDT ngày 23/02/2022 cia Van 
phOng UBND thànhphO. 

QUYET B!NH: 
Biu 1. Phê duyt Quy hoach chi tit TL 1:500 Tuyn cng thoát nu&c 

Khe Cn - don tr câu diiô'ng sat den song Phti Lc, kern theo ho so' do Cong ty 
Co phân Thiêt ke & Quy hoch Song Han 1p vài nhthig ni dung chInh sau: 

1. Vj tn, ranli gió'i, quy mô 

a) Vj tn quy hoch: Khu dt nghiên cru quy hoach thuc phiremg Hôa 
Minh, qun Lien Chiêu và phuing Thanh Khê Tây, qu.n Thanh Khê. 
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b) Ranh giâi 1p quy hoach: 

- Ranh giii qujr hoach dugc xác djnh b&i các dim: R1,R2,.... ,R95. 

Trong do: 

- Tuyên cong sO 1 dugc xác djnh các dim: R52,R53.....,R95. 

+ PhIa Bc: gip kênh Phü Lc vâ tuyên dithng quy hoch B=11,5m; 

+ PhIa Nam: iáp tuyn dithng st Bc Nam; 

+ Phia Dông: giáp vó'i khu dan cu hin trng; 

+ Phia Tây: giáp vó'i khu dan cu hin trng. 

- Tuyn cng so 2 duçic xác djnh các dim: R1,R2.....,R51. 

+ Phia Bc: giáp kênh Phi'i Lc và tuyn duäng quy hoch B=1 1,5m; 

+ PhIa Nam: giáp du?mg be tong dan sinh và tuyn cng hin trng; 

+ PhIa DOng: giáp vôi khu dan cu hin trng; 

+ PhIa Tây: giáp vO'i khu dan cii hin trng. 

c)Quymo: 

TOng din tIch nghiên thu quy hoach khoãng 6.310m2, trong do: 

- Tuyên cong so 1: 3.425m2. 

- Tuyên Cong s 2: 2.885rn2. 

2. Ni dung diu chnh quy hotch 

a) Quy ho.ch s1r diing dt 

- Quy ho?ch Tuyn cong thoát nuó'c Khe Cn - don tir kênh Phü Lc dn 
dung sat hin trng, bao gôm: 

+ Tuyn sO 1 cO khâu d 3500x2000, hung tuyn hoãn toàn barn theo 
mung hin trng, diem dâu dâu nOi doin cong qua du0ng sat, diem cuôi dâu nOi 
vào CSO dã thi cOng (phm vi thuc phung Thanh Khe Tây, qun Thanh Khê); 

+ Tuy&i so 2 có khu d 2500x2000, hu6ng tuyn di d9c sau day 10 mt 
tiên du&ng Hoàng Thj Loan, sau do di qua duô'ng sat rôi di d9c di.thng Nguyen 
Nhu Hnh và do vào keith Phü Ltc (phm vi thuc phuO'ng Hôa Minh, qun 
Lien ChMu), diem dâu dâu nôi vào cOng dà thi cong 2x3000x2000, diem cuOi 
dâu noi vào kênh Phü Lôc. 

- Tong chieu dâi tuyên cOng nghiên ci.'ru 1p quy hoch: 1. 104,5m. 

- Hoàn thin h thng h tng k5 thut cho khu virc. 

- Các chi tiêu kinh t - k thuât cña d an dU'UC xác dinh trên Co sO tuân 
thu theo quy hoach chung cüa thành phO Va các quy chuân, quy phm và trên 
diu kiin thc t cUa khu viic nghiên clru. 
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Bang can bing sfr ding dt 

Stt X Thanh phan sir thing dat A r 2 Diçn tich (m) 7 A Ti lç (/o) 

1 Tuyên cong sO 1 3.425 55,08 

2 
Tuyn cng s 2 (thuOc phim vi tuyen 
du?yng Nguyen Nhu Hanh hin trng) 2 885 44 92 

Tang cong 6.310 100,00 

b) Quy hoach  ht tAng k thut 

* Chun bj k thut và thoát nuóc mua: 

- Tuy&i s 1,: Cao d dinh tuyn cng barn theo cao d hin trng khu dan 
cu, cao do thâp nhât +2,40, cao d cao nhât +3,60m; giãm thiêu chênh cao. 

-Tuyn s 2: Cao d tuyn cng than thi theo cao d dir an Nâng câi 
tao tuyén dung Nguyen Nhu Hanh  ddixc phê diyt. 

- Xây drng Tuyên cong so 1 nôi tir cOng hin trng qua cong duô, 
den tuyên kênh ra sOng Phü Lc, chiu dài khoáng L 479,lm, khAu d'TB 
(3,5x2,0)m. Xây drng các tuyên cong thoát nmc cho các vj tn da hInh 
thãp hal ben tuyên cong dam bâo khOng gay ng.p iing khu dan cu hin tran 

- Xây diing Tuyn cng s 2 ni tfi cng hien trng phIa sau 10 dAt . 2 ô 
doe dthng Hoàng Thi Loan, cat ngang qua dung sat Bãc Nam, di dcc duàng 
Nguyen Nhu' Hanh  và dâu nôi vào keith ra sOng Ph Lc, chiêu dâi khoãng L 
616,Om, khâu dO BxH= (2,5x2,0)m. 

* Thoát nLró'c thai: 

- Tuyn cng s 1: Dä dAu tu xây dimg ging tách tai  vj tn ciira xá ra kênh 
Phü LOc  dê chuyên tái nithe thai ye tram  XLNT Phü LOc. 

- Tuyn cng s 2: Xây dng 01 ging tách tai  vj trI cüa xâ, tách nuo'c thai 
và dâu noi vào ho ga thoát nuc thai hin trng tai  cira xã tuyên cOng so 1,thu 
gorn ye tram xi.r 1 nuóc thai Phiii Lc, doan ông thu gom tir giêng táeh den ho ga 
thoát nuó'c thai hin trng bang Ong HIDPE khâu dO DN450. 

lJiêu 2. 

- Giao UBND qun Thanh Khê, UBND qun Lien Chiu chñ trI, phi hçip 
vâi các dan vi lien quan to chiirc bàn giao mOe gi&i, niêm yet và cOng bô cOng 
khai quy hoach dugc duyt theo quy djnh. 

- Giao S& Xây dirng, UBND qun Thanh Khe, UBND qun Lien Chiu 
quãn 1 quy hoach ctixçic duyt theo diiing chuiic nàng và nhim vii dugc giao. 

- Giao S Tài nguyen và MOi trung can ciii quy hoach duçic duyt, huc.vng 
dn các thii t1ic lien quan ye dat dai theo dñng quy dnh. 

- Giao Ban quân 1 các di,r an dAu tu co' s ha tAng u'u tiên ph& hqp vi 
Ban quàn 1 dr an dâu tu xây dirng cOng trInh NOng nghip vâ Phát triên nông 
thOn trong qua trInh triên khai cOng trinh (tuyên cOng sO 2), dam bão bO trI dOng 
bO ha tAng k thut trén tuyên dung Nguyn Nhu Hanh,  tránh ánh hithng den 
các ha tAng hin Co vâ han  chê giái phóng mt bang. 
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TM. UY BAN NTIAN DAN 
CHU 'LICH 
CCHU,'c' 

4 

Biu 3. Quy& dnFi nay có hiu lirc thi hânh k tr ngây k. Các ni dung 
khác lien quan den côhg trInh Tuyên cong thoát nuâc Khe Can  không trái vói 
Quyêt dIih nay van ci 1iu hrc thi hãnh. 

Diu 4. Chánh Van phông UIBND thãrih ph; Qiám dc các S&: K hoach 
vâ Dãu tr, Xây dirng Tâi nguyen và Môi trithng; Chü tjch UBND cac qun: 
Thanh Khê, Lien Chieu; Chii tjch LJBND các phung: Thanh Khê Tây, Hôa 
Minh; Giáin doe Van phông dàng k dat dai thành phô; Giám dôc Chinhánh 
Van phông dáng k dat dai các qun: Thanh Khê, Lien Chiêu; Giám doe Ban 
quàn l các dv an dâu tu co s& h tang ml; Giám doe Ban quàn l dir an dâu tu 
xây dirng cong trmnh Nông nghip và Phát triên nông thôn; Giám doe Ban quân 
l dix an du tu xây dirng cong trIrih giao thông; Tong Giám doe Cong ty Co 
phân Thiêt kê & Quy hoach Song Han; Thu truing các dn vj vâ cá nhân có lien 
quan can cir Quyêt djnh thi hành./ 

No'i n/ian: 
- Nhu diêu 4; 
- Liru: VT DTDT. 

Lê Quang Nam 
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