
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /QĐ-UBND Sơn Trà, ngày       tháng       năm 2021                       

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500  

Nhà làm việc UBND phường Nại Hiên Đông 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền 

đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 29/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND 

thành phố về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc 
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họp nghe các sở, ngành chức năng báo cáo xin chủ trương đầu tư và phương án 

kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của 

UBND quận Sơn Trà về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán quy hoạch chi tiết 

xây dựng TL 1/500 Nhà làm việc UBND phường Nại Hiên Đông; 

Theo Công văn số 5962/SXD-QHKT&PTĐT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của 

Sở Xây dựng về việc ý kiến quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Nhà làm việc 

UBND phường An Hải Đông và Nhà làm việc UBND phường Nại Hiên Đông; 

Xét Tờ trình số 829/TTr-BQLDA ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ban Quản 

lý dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng TL 1/500 Nhà làm việc UBND phường Nại Hiên Đông; 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà tại nội dung Báo cáo 

số 547/BC-QLĐTh ngày 12 tháng 8 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Nhà làm việc 

UBND phường Nại Hiên Đông; kèm theo hồ sơ do Công ty Cổ phần Kiến trúc và 

Xây dựng An Thy lập, với những nội dung chính sau:  

1. Vị trí: Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

2. Ranh giới, quy mô quy hoạch: 

a) Ranh giới: 

Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm R1, R2,…, R10; Ranh 

giới khớp nối hạ tầng được xác định bởi các điểm A1, A2,.. A8. Được giới hạn 

như sau: 

+ Phía Đông Nam : Giáp Chùa Đông Quang;  

+ Phía Đông Bắc : Giáp đường Nại Thịnh 9; 

+ Phía Tây Nam : Giáp đường Trần Thánh Tông; 

+ Phía Tây Bắc : Giáp đường Vân Đồn. 

b) Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 2.350 m2. 

3. Nội dung quy hoạch 

- Khối nhà làm việc Ủy ban và dân quân 03 tầng; khối tiếp dân và Hội 

trường 02 tầng. 

- Tường rào, cổng ngỏ, nhà xe, cây xanh cảnh quan và giao thông nội bộ. 

- Bảng sử dụng đất: 
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STT Thành phần 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất công trình 924 39 

2 Đất cây xanh 822 35 

3 Đất giao thông, sân bãi 604 26 

Tổng cộng 2.350         100,0 

- Chỉ tiêu sử dụng đất: 

+ Mật độ xây dựng tối đa: 39,00 %. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,1. 

+ Tầng cao công trình tối đa: 3 tầng. 

+ Khoảng lùi công trình so với chỉ giới đường đỏ ≥ 3,0m đối với đường Trần 

Thánh Tông và đường Vân Đồn; các cạnh còn lại cách ranh giới quy hoạch ≥ 1,5m. 

c) Hạ tầng kỹ thuật: 

- Giao thông: Sân nền, giao thông nội bộ. 

- Cao độ nền: Theo cao độ hiện trạng; cao độ thấp nhất 2.2, cao độ cao nhất 2.42. 

- Thoát nước mặt: Bố trí hệ thống tuyến mương thoát nước có khẩu độ 

B300, sau đó đấu nối vào tuyến mương hiện trạng D800 trên đường Trần Thánh 

Tông và đường Vân Đồn. 

- Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại trước khi 

xả vào tuyến cống thoát nước chung D800 trên đường Vân Đồn. 

- Cấp nước: 

+ Tổng nhu cầu cấp nước: 5,1 m3/ng.đ. 

+ Nguồn cấp nước: Đấu nối từ tuyến ống cấp nước D110 UPVC trên đường 

Nại Thịnh 9. Sau đó đi qua đồng hồ D32 và đấu nối đến các công trình qua hệ 

thống ống cấp nước D40 HDPE và D32 HDPE. 

- Cấp điện: 

+ Phụ tải: Khoảng 46,37 kVA. 

+ Nguồn cấp điện: Thông qua tuyến hạ thế hiện trạng. 

- Chiếu sáng: Bố trí đi ngầm. 

- Thông tin liên lạc: Đấu nối vào hệ thống thông tin liên lạc hiện trạng. 

d) Thiết kế đô thị, quy định quản lý theo quy hoạch: 

- Chiều cao, cốt sàn và trần tầng một. 
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- Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình. 

- Tổ chức cây xanh. 

Điều 2.  

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà có trách nhiệm: 

+ Thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; phối hợp 

với đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện việc cắm mốc ranh giới theo 

quy hoạch được duyệt. 

+ Nghiên cứu kết hợp hàng rào và cây xanh trong quá trình thực hiện các 

bước tiếp theo, nhằm tăng không gian xanh trong đô thị; 

+ Liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn và thực hiện các thủ 

tục về đầu tư theo quy định. 

+ Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện các 

thủ tục về đất đai theo đúng quy định. 

+ Gửi Quyết định và đồ án quy hoạch đến các đơn vị ngay sau khi quy 

hoạch được phê duyệt. 

- Phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà có trách nhiệm: 

+ Quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.  

+ Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà và 

các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai 

quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời gian bàn giao mốc giới không quá 25 

ngày, thời hạn công bố quy hoạch không quá 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà; Trưởng các phòng: Quản 

lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản 

lý dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường Nại Hiên 

Đông; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà; Giám 

đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng An Thy; Thủ trưởng các đơn vị và cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- UBND TP Đà Nẵng (để báo cáo); 

- Các sở: XD, KH&ĐT, TC, 

  TN&MT (để phối hợp); 

- CT, PCT UBND quận Sơn Trà; 

- Lưu: VT, QLĐTh. 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

           Hoàng Sơn Trà 
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