
CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
D'c 1p - Ti do - Hinh phüc  

S& 791 /QD-[JBND Da Nä'ng, ngày.t'i tháng. ndm 2022 

uc BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

QUYET B!NH 

Phê duyt Nhim vii diu chinh quy ho,ch 
phân khu San bay, TL 1/2.000 

UY BAN NHAN DAN THANH P11(3 A NANG 

Can ci'Luát Tc chi'c chinh quyn da phirong ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

C!dn cü Lut tha ddj, bd sung mót sO' dieu cia Luat TO' chzc ChInh phz và 
Luçt TO chic chInh quyên d.iaphuvng ngày 22 tháng 11 ndm 2019; 

Can ci Luç2t Quy hogch do thi ngày 17 tháng 6 nàrn 2009; 

Can ci Luát Xây dyng ngày 18 tháng 6 nam 2014, 

Can cii' Luát tha ctO'I, bO' sung mt sO' Die'u caa 37 Luat có lien quan dIn quy 
hoach ngày 20 tháng 11 nm 2018, 

Càn ci Ludt tha ddi, bO' sung rnt sO' diu cia Lut Xáy dyng ngày 17 tháng
I (. 6 nám 2020, 

Can cit Nghi dinhsO 37/2010/ND-c'p ngay 07 thang 4 nám 2010 cua chinh 
phi v iriwli nn, pne auyet va quan 1)> quy hoach do thi, 

Can ci Nghj djnh so' 44/2015/ND-Cp ngày 06 tháng 5 nãm 2015 cza Chinh 
phz ye quy dfnh chi tiêt mt sO ni dung ye quy hogch xdy drng, 

Can cz Nghj djnh sá 72/2019/ND-cF ngày 30 tháng 8 nám 2019 cza ChInh 
phz sz'a dOi mç3t so diêu cia Nghj d/nh so 37/20]0/ND-Cp ngày 07 tháng 4 nárn 
2010 ye lap, thám djnh, phê duyçt và quán 15 quy hoçich do th/ và Ngh/ djnh so 
44/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 nàm 2015 quy ct/nh chi tiét mt sO ni dung ye 
quy hogch xOy dy'ng; 

Can cz Thông tu sO' 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 nàm 2013 cza Bç5 
tru'óng Bç$ XOy dyng hu'&ng dan nti dung thiêt ké dO th/; 

Can czc Thông tit sO' 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 ndin 2013 cia Bç 
trithng Bç5 Xáy dyiig tha dOi, bO sung mt sO diêu cia Thông tw sO 06/2013/TT- 
BXD ngày 13 tháng 5 nàm 2013 cza Bç5 tritOng Bç Xây dyng hzthng dan v nç5i 
dung Thiêt ké dO thi, 

C'àn ci Thông tu so' 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 náin 2016 cza Bç3 
trzthng Bó XOy dy'ng quy d/nh ye ho sd nhiçin vy và do an quy hoçich, 

Can cii' Quy chuá'n k9 thuát quô'c gia v Quy hoçich xdy dyng QCVN 
01:2021/BXD; 
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Can c& Quylt d/nh so' 359/QD-TTg ngày 15 tháng 3 nàrn 2021 cia Thi 
tu'&ng C'hInhphi phê duyt Diêu chinh quy hoçtch chung thành phO Dà Náng den 
nàm 2030, tam nhIn den nàm 2045; 

Can ci Quylt si/nh 1545/QD-UBND ngày 27 tháng 3 nám 2017 cza UBND 
thành phô Dà Náng ye phê duyçt dO an Quy hoçich phán khu TL 1/5 000 Khu vyv 
Trung tam, thành phô Dà Nàng. 

Theo C'Ong van so' 26/HNDN-DT ngày 15/2/2022 cüa Hç5i dng nhán dan 
thành phO Dà Náng ye vic lien quan den phê duyt nhim vy quy hogch phán khu 
do thj và khu chic nàng, 

Theo dl nghj cüa Ban Quán 1,i dy an du tu' xáy dyng các cOng trInh giao 
thông tçzi T& trinh sO 284/TTr-BCTGTngay 10 tháng 11 nãm 2021 và SàXáy dy'ng 
tai Báo cáo sO J jAI/Bc-SXD ngày 2Lfthang  J2ám 2022; 

Can c& kiln bilu quyê't cia các Thành viên UBND thành phá 

QUYET B]NH: 

Diu 1. Phê duyt Nhim vi diu chinh quy hoach  phân khu San bay, TL 
1/2.000, vâi nhüng ni dung chinh sau: 

1. Phm vi ranh gith, din tIch, tInh ch.t khu vrc lap quy hoach 
a) Pham vi ranh gió'i: 

- Phân khu San bay t.i khu virc thuc dja bàn các phu6ng HOa Cuà'ng B.c, H6a 
Thuân Tây - qun Hái Châu; Thc Gián, Chinh Gián, Hôa Khê, An Khe - qun Thanh 
Khê; Khuê Trung, HOa Th9 Dông, HOa Phát - qun Cam L, thành phô Dà Nng. 

- Ranh giâi 1p diu chinh quy hoach thrçic giâi han  b&i: 
+ PhIa Dông: Giáp phân khu Ven song Han và bô Dông; 

+ PhIa Tây Giáp phân khu Trung tam lOi xanh; 

+ PhIa Nam : Giáp phân khu Di mói sang tao; 

+ PhIa Bc : Giáp phân khu Ven Vjnh Dà Nng. 
b) Din tIch nghien ciru quy hoach: khoàng 1.327 ha. 

- Dan s dir kin: khoãng 104.000 ngui. 
c) TInh chit khu vrc 1p quy hoach: 
- Khu vvc  có chi.rc näng chuyên bit, là du mi giao thông quan trçng cüa 

thành phô, gn vâi phát triên "Do th San bay". 

(Trong qua trinh nghiên cth4 lap dl an, cho phép dl xudt, bo' sung các tinh 
chat phà hQp vái thc tiên và xu hw&ng phát trien inói, báo cáo UBND thành phó 
xem xét, quyêt d.inh) 

2. Các chi tiêu dir kin v dan s& sfr diing d&t, ha tng xã hi, ha tng k5 thut 
a)Dâns& 
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Tng dan s toàn phân khu dn nAm 2030 khoáng 104.000 nguxi, trong do: 
+ Dan s thung trü khoang 91.000 ngu0i 

+ Dan s quy di khoãrig 13.000 ngi.thi 
(Dan sO sê duic tInh toán, xác djnh cy thi trong d an quy hoqch sau khi xem 

xét can dói, phdn bô dan so tren toàn thânhphO). 
b) Sü diing dt: Tng din tIch khoàng 6.644 ha, trong dO: 

Chi tiêu s1r diing dt phé duyt theo Diu chinli quy hoach chun 

STT Thành phn si dçing dt chInh Dicn tIch 
(ha) 

CM tiêu 
(m2/ngui) 

A  Dt dan dyng 452 
1  Dtdcvnvjy 439 
2  Dt djch vit - cong cOng cp dO thj 13 1,25 
B  But ngoài dan dyng 861 
1  Dâtcaquan 3 
2 Dat trung tam y tê 6 
3  Dâtanninh,qucphang 815 
C  BItkhcic 14 

Tng dt xây dimg do thj (A+B)  1.313 126,25 
Tng cong dt tir nhiên chira k H. Hoàng Sa (A+B+C) 1.327 

C) H tang xã hOi 

- Giáo dc: 

+ EMt tru6ng mm non: t& thiu 0,6 m2/nguâi; 
+ €Mt truOng tiu h9c: ti thiu 0,65 m2/ngthi; 
+ Dt trtthng trung hoc cc s: thi thiu 0,55 m2/ngtrYi; 
- Trung tam y t: ti thiu 01 trmIdcyn vj (din tIch Mi thiu 500 m2); 
- Trung tam van hoá — Th diic th thao: 
+ San choi: t6i thiu 0,5 m2/ngu?Yj; 
+ San 1uyn tip: tM thiu 0,5 m2/ng1xii (0,3 ha/cong trinh); 
+ Trung tam Van hóa - Th thao: din tich t& thiu 5.000 m2/công trIn.h; 
- Thuang mi: 

+ Chçi: din tIch t6i thiu 2.000 m2lcông trInh; 

Khu vrc trung tam các do thj có qu dAt h.n ch cho phép áp diing chi tiêu 
sr d'ting dat trung tam van bOa - the thao tOi thiêu là 2500 m2lcông trInh; 

Các cOng trinh van hóa - th dçtc th thao cO th b trI k& hçip vri dAt cay 
xanh slr diing cOng cQng. 

d) Hi tang k5' thuât 
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- Cao d nan: Cci bàn theo cao trInh hin trng, nghiên cü'u giãi pháp xây 
dirng kè yen song, yen biên có cao trInh tuang irng vâi tan suât P = (1~5)%, kêt 
hçip giâi pháp bô trI tram born và ho diêu hôa. 

- Thoát nuc mat: Chu k' 1p  lti trn mua gay trãn cng thj thiu di vâi: 
kênh, mung là 10 näm; cOng chInh là 05 näm; cOng nhãnh a 01 nám có xét den 
khã nàng 'áng phó vâi biên dôi khi hu. 

- Cp nuâc: 
+ Tr lê cp nu&c: 100% dan s& 
+ Cp nirâc sinh hoat: 170 lIt/ngu&i/ngày dêm; 
+ Cong trinh cong cong, djch vii: 40% nuâc sinh hoat 
+ Tithi cay rra duâng: 8% nuâc sinE hoat; 
+ San xut nhô, tiu thi:i cOng nghip: 10% nuâc sinh hot. 
- Cp din: 

+ Sinh hoat: 2.100 KWhlngi.rô'i.nam; 
+ Cong trInh cOng cong, dch vii: 40% phi tái din sinh boat; 
+ San xu.t cong nghip, kho tang (co s& san xu.t thu cong nghip): 120 kW/ha. 
- Thoát nuâc thai: 

+ Chi tiêu phát sinh nu6c thai b.ng 100% chi tiêu nuOc cp. 
+T'1êthugom:>80%. 
- Chit thai rn (CTR): 
+ CTR sinh hoat phát sinh: 1,0 kg/nguxi-ngay. 
+ CTR cong nghip: 0,3 tânlha. 
+ T' 1 thu gom CTR: 100%. 

(Các chi tiêu ha tng k thut ccx bàn nêu trén s dugc xem xét và có th diu 
chinh phñ hçxp dOi vfii trng khu vrc c the trong do an quy hoach phân khu, phü 
hcxp vói Diêu chinh quy hoach chung và QCVN 01:2021/BXD). 

3. Các yêu cu Va nguyen tc t chrc v t chüc không gian, kin true, kt 
nôi ha tang k' thuat 

a) Các yêu cu chung 
- Tuân thi:i quy hoach  chung duqc phê duyt. 
- Xác djnh các v.n d c.n giãi quyt trong ni dung diu chinb quy hoach 

phân khu trên ccx s& dánh giá quy hoach phân khu và các dr an dà duqc phê duyt, 
han ché änh hung den các dir an dang triên khai, dam bào tInh kê thüa và. yêu câu 
phát triên. 

- Sir diing tit kim và hiu qua. qu dt nh.rn tao  ra ngun 1irc phát trin dO 
thj, tang trithng kinh té, dam bão an sinE xä hi, quOc phàng, an ninh và phát triên 
ben vng; báo v mOi trithng và tOn tao  cânh quan ttx nhiên, han the các tác dng 
lam thay dôi môi truông tr nhiên; bào tOn các di tich van hóa, ljch sr Va. net dc 
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trung cüa dja phucng. 

- Dam báo tInh dng b v không gian ki&i true, h thng h thng xã hi, hi 
tang k5 thut do thj và không gian ngâm; phát triên hài hôa gifta các khu virc trong 
và ngoài do thj. 

- Dáp üng nhu cu si'r diving nhà , y t, giáo dic, van hóa, th thao, thuang 
mai, cOng vién cay xanh rn,t nuàc va cong trInh h tang xä hi khác. Darn bão dap 
crng nhu câu sü ding hi tang k thut và sir két và sir kêt nôi, thông nhât vâi khu 
virc lan câfl. 

- D& vâi các khu chirc näng trong ranh giói quy hoach phân khu do thj, 
nghiên cfru xác djnh ranh giâi, tInh chat, chuc nàng chInh, quy mô dan so (kê Ca quy 
dOi), hi tang k5 thut; xác djnh c ban cáe nguyen tàc, yêu câu to chi.rc không gian, 
kiên tthc, cành quan dôi vOi lirng khu ch(rc nAng,... lam co sO' tInh toán, khO'p nOi 
tong the ht tang k5' thut, ht tang xä hQi eüa toàn phân khu do thj. 

b) Diu tra kháo sat hin trng và thu thp tài lieu 

- Diu tra khâo sat hin trng diu kin tr nhiên, kinh t - xà hi, kin true 
cành quan, ha tang k thut, mOi truông Va hin trng dan cu, lao dng; 

- Thu thp các tài lieu lien quan: hin trng sü di1ng d.t; các d an quy hoach 
dà phé duyt - tInh hInh triên khai; các cong trInh, dir an có chü tnwng dâu tu, 
phuang an quy hoach  cüa quôc gia, b ngânh, dja phucmg. 

c) Dánh giá quy hoach ducic duyt 

Rà soát, dánh giá quy hoach chung, phân khu, chi tit, các cong trmnh - dii an 
dâu tu dâ phê duyt, có chü tnuang dê xác djnh các ni dung can kê thra, ni dung 
can diêu chinh, ni dung bô sung rnO'i. 

d) T chirc khOng gian, kMn true 
- Djnh hu&ng phát trin khu vrc quy hoach  vói vic kt hqp vôi các dc 

trung hin eó thông qua các không gian cOng cong duqc to chirc, kêt nôi lien tic 
các khu chIre nàng theo mô hInh do thj san bay; là khu virc CO không gian do th 
hin dai  sôi dng thu hut du khách. 

- Cãi tao và tái thit các khu vrc trung tam khu do thj hin hu, phát trin 
thung mai,  djch vi, bô trI qu dat dê bô sung h tang xä hQi, tiên Ich do thj; xác 
djnh các cong trInh, di tfch ljch sü quan trçng can duqc bão ton, tOn tao. 

- Trçng tam cüa phân khu nay là San bay và c11m logistics hin di rnâi. Miic 
tiêu là tôi da hóa tiêm näng cüa san bay nhu mtt trung tam logistic, dông thai tn 
dctng vj trI trung tam cüa san bay dê phát triên thành mt trung tam cOng cong tai 
Dà Nàng. 

- Djnh huO'ng quy hoach các khOng gian ngm: 

Quy hoach không gian xây dirng ngm phài darn an sr dung dt hçp 1, tit 
kim và cO hiu qua; kêt nOi tucing thIch và dông b các cong trInh ngâm và gifta 
cong trmnh ngâm vâi các cong trInh trén mt dat; bào darn các yeu câu ye bão v 
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môi trithng và nguôn nuác ngm, an toàn các cong trInh ngârn Va phn ngm cüa 
các cong trInh trên mt dat. 

d) Chi tiêu kim soát phát trin 
- H s sü diing dAt trung bInh: 1,2~1,8 1.n; 
- Chiu cao trung bmnh: 50-70m. 
e) Yêu cu h. tAng k5 thut 
- Cao d nn: Dánh giá v dja hInh, các tai bin da chAt, xác djnh khu vrc 

cam xây dirng, han  chê xây dirng; xác dnh liru v'rc và phân km vire tiêu thoát nurc 
chfnh; huâng thoát nuóc, vj trI, quy mô các cong trInh tiêu thoát nuc; xác djnh cot 
xay dimg dôi vái trng khu vrc. 

- Thoát nuóc mat: Các khu vrc xây dimg mâi hoàn toãn phài xây drng h 
thông thoát nu& riêng, các khu virc d có mtng luâi thoát nuic chung phài câi tao 
thành h thông thoát nuác nira riêng hoc h thông thoát nuó'c riêng; h thông thoát 
nuàc mtt phãi ducic tinh toán theo chu k3' 1p 'a tr.n mua gay tràn cong. 

- Giao thông: Xác djnh mng hxâi giao thông, mt cAt, chi giOi du&ng do va 
chi giói xây drng; quy mô bäi d6 Xe; quy mO ga du0ng sat; hào và tuynel kS' thut; 
nut giao thông kháe cot. 

- CAp nuóc: Xác djnh nhu cAu và ngun cAp nuOc; vj trI, quy mO cong trInh 
nhà may, tram barn nuOc; mng hiói duOng ông cap nithc chInh và các thông so k' 
thut chi tiêt. 

- CAp din, chiu sang do thj: Xác djnh nhu cAu sir diing va ngun cung cAp 
nang h.rgng; vj trI, quy rnô các tram din phân phôi; mng luói duông day trung the 
và h thông chiêu sang do thj; dê xuât diêu chinh h thông lithi din hin có nêu 
can thiêt. 

- Thông tin lien lac:  Xác djnh nhu cAu và ngun cung cAp, giái pháp quy 
hoach. 

- Thoát nuâc thai, chAt thai rAn và nghTa trang: Xác djnh tng luçing nuác 
thai và rác thai; mng hrOi thoát nurc; vj tn, quy mô các cOng trInh xir l nuóc thai; 
chat thai; nba tang lê. 

* K& ni ha tAng k thuQ.t 
Kt ni dng b v ha tAng giao thông vâi h thng ha tAng k thut và cüa 

ti.'rng khu vrc chüc nàng trong phân khu dO thj vâi ha tang chung cia Phân Khu yen 
song Han và b DOng, cüa khu virc, cüa thành phô, dam bào sv quãn 1", vn hành 
khai thác hiu qua và lau dài, tránh trumg hçp qua tái ha tang do thiêu sr dông b. 

Yêu cAn dánh giá mOi trtxOg chiAn lixqc 

- Han ch tác dng xAu do qua trInh phát trMn do thj, các tác dng tir hoat 
dng san xuat, sinh hoat, vui choi giài trI,... ãnh hu&ng den môi twang; dam bào 
chat 11rqng môi tru?mg và bào v sue khOe cong dông, cânh quan cay xanh, mt 
nuac, ngän chn tOc d gia tang ô nhiêm và trng burc nâng cao chat lucmg mOi 
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tmOng song. 

- Phát trin do thj theo hung bn v1ng, thüc dy tang trumg kinh t, nâng 
cao scrc khOe và chat 1uçng sOng cüa ngithi dan. 

- Nêu các tiêu chi bão v môi tnthng cn 4t duçic cüa d an quy hoach: Môi 
tnthng nuâc, môi tnr&ng không khI, chat thai ran, môi tru?mg dat, báo ton da dng 
sinh h9c, khá nAng thIch i'rng vOi biên dôi khI h.u. 

- Dánh giá tác dng cUa phucmg in quy hotch dái vâi các van dé môitni?mg, 
các van de môi tru&ng chinh can xem xét khi triên khai quy hotch: Các van dê ye 
môi trtthng phát sinh do sir phát triên kinh té - xã hQi; diên bién tr& hrçmg và chat 
lucrng rnrâc; diên biên chat hxçng môi tnrng không khI, tiêng on; din biên môi 
tnrO'ng dat; diên biên chat thai ran; biOn dôi khI h.0 và cãc din biên thiên nhien 
circ doan, bat thu&ng. 

- Dii báo din bin môi tnr&ng trong qua trInh thrc hin quy hoach; 
- ra các giãi pháp tng th phông ngra, giám thiu, cãi thin vn d môi 

trirng trong dO an quy hoach. 

4. Danh miic h so d an quy ho.ch 
Danh mic ban ye, thuyt minh, quy djnh quán 1, phii liic, dir thão Ty trInh 

va dir tháo Quyet djnh: Theo quy dnh ti Thông tir sO 12/2016/TT-BXD ngày 
29/9/2016 cüa B trithng B Xây dirng quy djnh ye ho so cüa nhim vi và dO an 
quy hoch xây drng vüng, quy hoach do thj va quy hoch xay dirng khu chirc näng, 
Thông tu sO 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/20 13 cüa B Xây d?ng huóng dan ye ni 
dung thiêt kê dO thj. 

5. T chrc thuc hiên 

Ban Quãn 1 dir an du ti.r xay dmg cac cOng trInli giao thông có trách nhim 
t chüc l.p, trInh phê duyt do an quy hoch phân khu trong thai hn không qua 09 
tháng tInh tü ngày k kêt hçp dong tu van 1p quy hoach. 

Diu 2. 

1. Ban Quan 1 dr an d.0 tu xay dirng các cOng thnh giao thông có trách nhim 

- Can cr ni dung nhim vi quy hoch &rçic phé duyt t chüc l.p quy 
hoch, trinh thâm djnh và phé duyt theo dung quy djnh hin hành; 

- Rà soát các ni dung có s1r sai khac, bt c.p so vói Diu chinh quy hoach 
chung thành phô di.rcic duyt tui Quyêt djnh so 359/QD-TTg ngày 15 tháng 3 nm 
2021 cüa Thu tiróng ChInh phü và tong hçxp thành ho so diêu chinh ciic b quy 
hoch chung, trInh phê duyt truóc khi phê duyt do an quy hotch phân khu San 
bay dam báo dong b theo quy djnh. 

- Rà soát, cp nht các d an quy ho?ch  chi tit duçc th?c hin song song vài 
quy hoch phân khu San bay dâ duçic UBND thành phô thông nhât thirc hin theo 
chU trucing ti Thông báo so 33/TB-TJBND ngày 08/4/2021. 

ye
nld

-2
6/

03
/2

02
2 

09
:3

3:
29

-y
en

ld-
ye

nld
-y

en
ld



8 

- T chirc tiêp thu và giãi trInh chi tit, ci th (tip thu hoc không tip thu — 
1 do, tiêp thu vào ni dung nào trong do an,...) các ' tuO'ng dóng gop ciia các to 
chic, cá nhân; các kiên chi do cüa Lânli do UBND thãnh phô và các gop cüa 
các don vj ti các buôi báo cáo dóng gop tix&ng quy hoach. 

- Phi hqp vài các Si ban ngành lien quan dn linh vrc quàn 1 h t.ng xã 
hi, h tang k5 thut rà soát k các ni dung lien quan den linh vrc trong qua trInh 
1p do an quy hoch phân khu. 

- L.y kiên to chirc, Ca nhân và cong dng dan cix darn bào d&y dU dung quy 
djnh, trong do h.ru vic lay hen phài tp trung cho các dôi tuçing là to chirc, cá 
nhân chju tác dng tr1rc tiêp b&i do an quy hoach,  tránh khiêu ni, khiêu kin ye sau. 

- Phôi hcTp vâi S Tài nguyen và MOi truOng, UBND các qu.n huyn rà soát 
các pháp 1$' dat dai dê cp nh.t vào do an Quy hoch phân khu. 

- Di vâi các khu chüc näng trong ranh gici quy ho.ch phân khu do thj (nu 
có): Tiêp tic tO chüc 1p quy ho?ch xây dirng khu chtrc näng theo dung quy djnh 
cüa Lust Xây d%rng. 

2. Trách nhim cüa các S& ban ngành, UBND các qun huyn có lien quan: 
Là co quan thOa thun, phôi hçTp có kiên ye do an quy hoch phân khu theo dung 
chi'rc näng và nhim v11. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hành k tCr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phàng tJy ban nhân dan thànhph; Chi huy Tru&ng BQ 
Chi buy quân sir thành phô; Giám dOc Cong an thành phô Dà Näng; Giám dOc các 
S: Xây drng, Kê hooch và Dâu tu, Tãi nguyen và Môi trIrmg, Giao thông vn tài, 
Cong Thucing, Du ljch, Y tê, Giáo dic và Dào To, Nông nghip va Phát triên nOng 
thôn, Van boa và Th thao, Lao dng và Thucing binh, xä hi; Chü tjch UBND cac 
qun: Cam L, Thanh Khê, Hái Châu; Giám dôc Ban Quãn 11 dr an dâu tu xay 
dirng các cong trInh giao thông; Chu tjch IJBND các phuxng: Hôa Thun Tây, HOa 
Cthng Bàc, Thc Gián, Chmnh Gián, Hôa Khê, An Khê, Hôa Th9 EOng, Khué 
Trung, Hàa Phát và Thu truO'ng CáC co quan lien quan chju trách nhim thi banE 
Quyt djnh này./ 

Noi nJ:mn: 
- Nhu Diêu 4; 
- HDND thành phO; 
- CT, các PCT UBND thành phô; 
- LLru: VT, DTDT.

JJ 
 

 

Lé Quang Nam 
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