
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ I ONG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: TYJ J/ỌĐ-UBND Long Xuyên, ngày T/ thảng 20 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân CU' phường Mỹ Thói, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ LONG XL YLN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/201C của Chính phủ ban 
hành về thấm dinh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của 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 h:>ạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành 
kèm theo Quyẻt định số 04/2008/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 
03/4/2008;

Căn cứ Văn bản số 1 835/SXD-QH ngày 15/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh 
An Giang về việc hướng dẫn trình tự lập, thắm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch phân khu, quy boọoh chi tiết dô thị và các khu chức năng đặc thù;

Căn cú Quyết định số 1688/QĐ-ƯBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh 
An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch chi tiế' sắp 
xêp khu dân ct: kết hợp sản xuất công nghiệp phường Mỹ Thói và phương Mý 
Thạnh, thành p lố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của ƯBND thành 
phố Long Xuyún về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 Khu Thuơng mại dịch vụ và dcân cư phường Mỹ Thói, thành phổ Long 
Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ Văn bản số 5168/VPƯBND-KTN ngày 04/10/2018 của Văn 
phòng UBNĐ tính An Giang về việc điều chỉnh giảm diện tích đất thương mại 
dịch vụ thuộc Khu thương mại dịch vụ và dân cư phường Mỹ Thói;



Căn cứ Văn bản số 3333/SXD-QH ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng An 
Giang về việc thỏa thuận điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 
1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư phường Mỹ Thới;

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số 113/BCKQTĐ-QLĐT ngày 11/10/2018 
của phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Xuyên về việc thẩm định Đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân cư phường 
Mỹ Thói, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân cư phường Mỹ Thói, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang do Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng 
AB&C lập, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân cư phường Mỹ Thới, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và chế biếh lương thực Thiên
Ngọc.

3. Phạm vi, ranh giói quy hoạch: Vị trí quy hoạch thuộc Đồ án quy 
hoạch chi tiết sắp xếp khu dân cư kết hợp sản xuất công nghiệp phường Mỹ 
Thói và phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Có tứ cận 
như sau:

- Phía Đông Bắc giáp sông Hậu;

- Phía Tây Bắc giáp đất công nghiệp (Công ty Thủy sản Việt An);

- Phía Tây Nam giáp đường Trần Hưng Đạo;

- Phía Đông Nam giáp nhà hiện trạng cải tạo và rạch Cái Sao.

4. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh một phần đất thương mại -  dịch vụ (Chợ chuyên doanh nông 
sản -  ký hiệu TM3) có diện tích 1.948m2 thành đất nhà phố liên kế (ký hiệu lô 
C), bố trí 21 nền nhà.

- Điều chỉnh một phần đất thương mại -  dịch vụ (Cfyợ trái cây -  ký hiệu 
TM4) có diện tích 1.200m2 thành đất nhà phố liên kế (ký lỵệu lô C’), bổ trí 10 
nền nhà.
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\  r  A
Bảng cần băng đât sau khi điêu chỉnh

STT Tên loại đất
Diện tích 

(m2)
Tỷ lệ 
(%)

A Đất ở 40.088 37,40

- Nhà phố liên kế 32.638 -

- Nhà ở xã hội 7.450 -

B Đất Thưo*ng mai — dich vu 18.052 16,85

- Chợ Cái Sao 6.900 -

- Chợ thủy hải sản 5.440 -

- Chợ Cái Sao mở rộng 5.712 -

c Đất giáo dục 4.900 4,57

D Đất cầy xanh + xử lý nuức thải 4.740 4,42

- Cây xanh tập trung 4.160 -

- Khu xử lý nước thải 580 -

E Đất giao thông + bến bãl 39.400 36,76

- Đẩt giao thông 35.400 -

- Ben bãi 4.000 -

Tổng cộng 107.180 100

5. Quy hoạch sử dụng đất: Sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

5.1. Đất ở: Tổng diện tích đất 40.088m2, chiếm tỷ lệ 37,40% diện tích 
toàn khu.

5.1.1. Nhà phố liên kế: Diện tích đất 32.638m2. Gồm có 16 lô, 328 nền:

STT Ký hiệu Diện tích
(m2)

o Ấ ẰSo nen MĐXD tối
đa (%)

Tầng cao 
tối đa

1 Lô A 3.484 37 85 05

2 LÔB 2.810 30 85 05

3 LÔC 1.948 21 90 05

4 : Lô C’ 1.200 10 80 05

5 LÔD 3.566 36 85 05

6 LÔE 3.717 40 85 05

7 LÔE’ ;í 1.144 12 85 05
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8 Lô F 767 06 85 05
9 Lô F ’ 1.575 12 80 05
10 Lô G 3.530 36 85 05
11 LÔH 3.152 31 85 05
12 LÔI 882 09 85 05
13 LÔI’ 1.055 1 1

23

85 05
14 LÔI 2.395 85 05

15 LÔL 823 09 85 05

16 LÔM 590 05 85 05

Tổng cộng 32.638 328

- Chỉ giới xây dựng:

+ Trùng với chí giới đường đỏ;

+ Cách ranh khu đất tiếp giáp phía sau nhà tối thiểu 2m.

- Độ vươn ban công tối đa:

+ l,4m đối với lô nền tiếp giáp dường số 01, đường số 02, đường số 06 
(đoạn từ đường số 01 đến đường số 03).

+ l,2m đối với lô nền tiếp giáp đường số 06 (đoạn từ đường sổ 01 đến 
đường số 11).

+ 0,9m đối với lô nền tiếp giáp đường số 03, đường số 04, đường số 05. 
đường số 07, đường số 08, đường số 09, đường số 10, đường số 11.

5.1.2. Nhà ở xã hội: Diện tích đất 7.450m2. Ký hiệu X H 1 và XH2.

a. Khu XH1: Diện tích 2.780m2.

- Mật độ xây dựng tối đa: 75%.

- Tầng cao tối đa: 10 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiế .1 6m đối với đường 
số 2; 3m đối với đường số 6, đường số 10 và đương số 11.

b. Khu XH2: Diện tích 4.670m2.

- Mật độ xây dựng tối đa: 70%.

- Tầng cao tối đa: 07 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ gioi đường đỏ tối thiếu 3m.
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5.2. Bất thương mại dịch vụ: Tổng điện tích 18.052m2, chiếm tỷ lệ 
16,85% diện tích toàn khu, ký hiệu TM1, TM2 và TM3.

5.2.1. Chợ Cái Sao: Ký hiệu T M l. Diện tích 6.900m2.

- Mật độ ,xây dựng tối đa: 60%.

- Tầng cao tối đa: 03 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đở tối thiểu 8m đổi với đường 
số 1 và đường số 7; 5m đối với đường số 4; lm  đổi với đường số 8.

5.2.2. Chợ thủy hải sản: Ký hiệu TM2. Diện tích: 5.440m2.

- Mật độ xây dựng tối đa: 70%.

- Tầng cao tối đa: 03 tầng.

5.2.3. Chợ Cái Sao mở rộng: Ký hiệu TM3. Diện tích: 5.712nr.

- Mật độ xây dựng tối đa: 80%.

- Tầng cao tối đa: 03 tầng.

5.3. Bất giáo dục: Tổng diện tích 4.900m2, chiếm tỷ lệ 4,57% diện tích 
toàn khu, ký hiệu GD.

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

- Tầng cao tối đa: 03 íầng.

- Chỉ giới xây dựng, Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m.

5.4. Đất cãy xanh + xử lỷ nước thải: Tổng diện tích 4.740m2, chiếm tỷ lệ 
4,42% diện tích toàn khu. V

5.5. Đất giao thông f  bến bãi: Tổng diện tích 39.400m2, chiếm tỷ lệ 
36,76% diện tích toàn khu.

Điều 2. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân CƯ' phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được UBND thành phổ Long Xuyên phê 
duyệt tại Quyết định số 1817/QĐ- UBND ngày 28/9/2017.

Điều 3. Còng ty TNHH Đầu tư và chế biển lương thực Thiên Ngọc thực 
hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước đối với phần diện tích 567,6m2 (tương 
đương 1,42%) theo như nội dung cam kết tại Văn bản số 35/Cv-TNHH ngày 
26/10/2018 về V'êc cam két thực hiện nghĩa vụ tài chính để đảm bảo quy định 
20% tổng diện tích đất ở trohg đồ án quy hoạch đệ xây dựng nhà ở xã hội.
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố Long Xuyên, 
Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Trưởng Phòng Tài chính - Ke hoạch, Trưởng 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và chế biến 
lương thực Thiên Ngọc, Chủ tịch ƯBND phường Mỹ Thới, Thủ trưởng các 
ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Q uyét định này có  h iệu  lực kể từ ngày ký./ự-y

Nơi nhận: CHỦ TICH
- Như Điều 4;
- UBND tinh An Giang (b/c);
- Sở Xây dựng An Giang (b/c);
- TT.TU, HĐND, UBND TP;
- Các phòng: QLĐT, TNMT, TCKH;
- ƯBND phường Mỹ Thới;
- Lưu: VT, KT.
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