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CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU 

--- o O o --- 

Số:…………………… 

V/v: Đề nghị thẩm định đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường 

Tân Thuận Tây và phường Bình 

Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 01 năm 2016 

 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân 
cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

 Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009; 

 Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy 

định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; 

 Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định 

và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ban hanh quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí 

Minh;  

 Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân quận 

7 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tân 

Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận, quận 7 do công ty TNHH Hoàn 

Cầu làm chủ đầu tư; 

 Văn bản số 2415/UBND - QLĐT ngày 11/8/2015 của UBND Quận 7 về việc 

Công ty TNHH Hoàn Cầu đề nghị điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Tân 

Thuận Tây, Quận 7 do Công ty làm chủ đầu tư; 

 Văn bản số 7370/UBND–ĐTMT ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7; 
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 Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND Thành phố về phê 

duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, 

phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7;  

 Công ty TNHH Hoàn Cầu trình thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, 

Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau: 

I. Tổng quan: 

1. Địa điểm, vị trí, ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch: 

- Địa điểm: thuộc một phần phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, 

Quận 7. 

- Vị trí, ranh giới: xác định theo bản đồ 33288/GĐ - TNMT do Trung tâm đo 

đạc bản đồ lập ngày 24/5/2011 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt 

ngày 11/8/2011 

+ Phía Đông: giáp khu dân cư hiện hữu; 

+ Phía Tây: giáp đường Nguyễn Văn Linh; 

+ Phía Nam: giáp công viên Hương Tràm; 

+ Phía Bắc: giáp nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh và đường cầu 

Tân Thuận 2. 

- Quy mô diện tích: 143.620 m² (14,36 ha) 

- Tính chất khu vực quy hoạch: khu dân cư 

2. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết: Công ty TNHH Hoàn 

Cầu. 

3. Đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Tổng Hợp (Nagecco). 

4. Hồ sơ, bản vẽ trình thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 gồm:  

 - Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; 

- Các văn bản có liên quan; 

 - Thuyết minh tổng hợp;  

 - Thành phần bản vẽ bao gồm: 

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/500; 

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500; 

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 

1/500; bao gồm: 

 + Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông; 
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 + Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt; 

 + Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng; 

 + Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước; 

 + Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn; 

 + Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc; 

 + Bản đồ hiện trạng môi trường. 

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;     

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500; 

- Bản vẽ thiết kế đô thị; 

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ 

lệ1/500, bao gồm: 

 + Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị; 

 + Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ 

án, có thể gộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông đô thị); 

 + Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị; 

 + Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị; 

 + Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị; 

 + Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị; 

 + Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc; 

 + Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược; 

 + Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết bao gồm 

thuyết minh, bản vẽ theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết. 

II. Nội dung trình thẩm định: 

1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch:  

- Khu dân cư Tân Thuận Tây có diện tích 14,36 ha tại phường Tân Thuận Tây và 

phường Bình Thuận, Quận 7 đã được Kiến trúc sư Trưởng TP phê duyệt đồ án quy 

hoạch 1/500 tại văn bản số 1948/KTST-ĐB2 ngày 10/6/2000. Đến năm 2008 UBND 

Quận 7 đã có quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7 và 

được UBND Thành phố giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu để đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2008. 
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Công ty đang triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở liên kế 

thấp tầng phục vụ tái định cư tại chỗ cho dự án. 

- Hiện nay, nhu cầu thị trường có sự thay đổi lớn, phương án quy hoạch được 

duyệt không còn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Do đó, yêu cầu đặc ra là 

phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho phù hợp với nhu cầu thị trường hiện 

nay, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty và phù hợp với chủ trương của 

thành phố hiện nay là khuyến khích các khu đô thị mới theo hướng nâng tầng cao, 

giảm mật độ xây dựng và tạo bộ mặt đô thị hiện đại. 

-  Với những lý do nêu trên, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư Tân Thuận Tây, Quận 7 là hết sức cần thiết và đã được UBND Thành phố chấp 

thuận chủ trương điều chỉnh tổng thề quy hoạch chi tiết 1/500 bằng văn bản số 

7370/UBND – ĐTMT ngày 02/12/2015. 

2. Căn cứ lập đồ án quy hoạch: 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ 

sơ của từng loại quy hoạch đô thị; 

- Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND Thành phố về 

sửa đổi một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của UBND Thành phố về 

việc ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban 

hành QCVN:01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03/01/2003 của UBND Thành phố về 

phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành 

phố đến năm 2020; 

- Quyết định số 37/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/6/2005 của UBND Quận 7 về 

phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7;  

- Quyết định số 39/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/6/2005 của UBND Quận 7 về 

phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Thuận, Quận 

7; 

- Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND Quận 7 về phê duyệt 

đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tân Thuận Tây, phường 

Tân Thuận Tây và Bình Thuận, Quận 7 do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư; 
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- Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 12/6/2008 của UBND Thành phố về giao 

đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và xây dựng nhà ở khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Bình Thuận và phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7; 

- Quyết định số 443 /QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND Thành phố về phê 

duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, 

phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7;  

- Văn bản số 7370/UBND–ĐTMT ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7; 

- Văn bản số 4279/SQHKT–QHKV1 ngày 13/11/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến 

trúc về báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư Tân Thuận Tây, Quận 7; 

- Văn bản số 2415/UBND - QLĐT ngày 11/8/2015 của UBND Quận 7 về việc 

Công ty TNHH Hoàn Cầu đề nghị điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Tân 

Thuận Tây, Quận 7 do Công ty làm chủ đầu tư; 

- Văn bản số 415/UBND ngày 24/12/2015 của UBND phường Bình Thuận, Quận 

7 về việc tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, Quận 7 do Công ty TNHH Hoàn 

Cầu làm chủ đầu tư; 

- Văn bản số 452/UBND ngày 31/12/2015 của UBND phường Tân Thuận  Tây, 

Quận 7 về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuân 

Tây, Quận 7; 

3. Dự báo quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất quy 

hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch: 

3.1 Dự báo quy mô dân số: 9.000 người. 

3.2 Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch: 

STT  Chức năng 

 Theo nhiệm vụ quy 

hoạch được duyệt 
 Theo đề xuất của đồ án 

 Diện tích 

(m²) 
 Tỷ lệ 

(%) 
 Diện tích 

(m²) 
 Tỷ lệ 

(%) 

I  Đất đơn vị ở 140.544,00 97,86 140.544,50 97,86 

1  Đất xây dựng nhà ở 35.882,00 24,98 35.880,00 24,98 

1.1  Đất nhà ở liên kế     12.915,00   

1.2 
 Đất xây dựng chung cư cao 

tầng 
    12.345,00   

1.3 
 Đất xây dựng công trình hỗn 

hợp 
    7.358,00   

1.4  Đất xây dựng nhà ở xã hội     3.262,00   

2  Đất công trình công cộng 18.762,00 13,06 18.761,20 13,06 

2.1  Đất trụ sở phường 542,00   542,10   

2.2  Đất giáo dục 11.934,00   11.934,10   

   Trường tiểu học 7.934,00   7.934,10   

   Trường mẫu giáo 4.000,00   4.000,00   
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2.3 
 Đất xây dựng Khu TMDV, 

văn phòng 
6.285,00   6.285,00   

3  Đất cây xanh, mặt nước 30.128,00 20,98 30.128,00 20,98 

3.1  Đất cây xanh, công viên     19.224,80   

3.2  Đất cây xanh nhóm nhà     10.903,20   

4  Đất giao thông, sân bãi 55.679,00 38,77 55.682,70 38,77 

4.1  Đất giao thông     34.108,10   

4.2  Đất sân, đường nội bộ     21.574,60   

5 Đất tôn giáo 93,00 0,06 92,60 0,06 

II 
 Đất ngoài đơn vị ở (hành 

lang an toàn điện) 
3.076,00 2,14 3.076,00 2,14 

  Tổng cộng 143.620,00 100,00 143.620,50 100,00 

 

3.3 Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị 

trong khu vực quy hoạch: 

STT  Loại chỉ tiêu Đơn vị tính 

Theo nhiệm vụ 

quy hoạch 

được duyệt 

Theo đề xuất 

của đồ án 

A  Diện tích khu quy hoạch ha 14,36 14,36 

B 
 Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu 

quy hoạch 
m²/người 15,96 15,96 

C  Chỉ tiêu đất đơn vị ở m²/người 15,61 15,61 

D 
 Các chỉ tiêu sử dụng đất trong 

đơn vị ở 
m²/người     

1  Đất xây dựng nhà ở m²/người 3,99 3,99 

2 
 Đất công trình dịch vụ đô thị, trong 

đó: 
m²/người 2,08 2,08 

   - Đất giáo dục m²/người ≥ 1,33 1,33 

3  Đất cây xanh  m²/người ≥ 3,35 3,35 

4  Đất giao thông m²/người ≥ 6,19 6,19 

E  Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật       

1  Tiêu chuẩn cấp nước lít/ng/ngày 180-200 180-200 

2  Tiêu chuẩn thoát nước lít/ng/ngày 180-200 180-200 

3  Tiêu chuẩn cấp điện kwh/ng/năm 1.400 - 2.400 1.400 - 2.400 

4  Tiêu chuẩn rác thải, chất thải kg/ng/ngày 1,2 1,2 

F 
 Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất toàn khu 
      

1  Mật độ xây dựng chung % 29,69 30,14 

2  Hệ số sử dụng đất  lần 2,9 2,92 

3 
 Tầng cao xây dựng (theo QCVN 

03:2012/BXD) 
      

   - Thấp nhất  Tầng 2 2 

   - Cao nhất  Tầng 38 38 

 

4. Quy hoạch sử dụng đất 

4.1 Giải pháp phân bố quỹ đất theo chức năng: 

 Đất đơn vị ở: có diện tích 140.544,5 m², bình quân 15,61 m²/người, bao gồm: 
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o Đất xây dựng nhà ở (đất ở): có diện tích 35.880 m², chiếm tỷ lệ 24,98% tổng diện tích 

khu đất, bình quân 3,99 m²/người, trong đó: 

+ Đất nhà ở liên kế: có diện tích 12.915 m², được bố trí ở 3 lô đất V1÷V5 và V7.  

+ Đất xây dựng chung cư cao tầng (diện tích chiếm đất của các công trình nhà ở 

chung cư): có diện tích 12.345 m², được bố trí trong các lô đất HR-1, HR-2, HR-3. 

+ Đất xây dựng công trình hỗn hợp (diện tích chiếm đất của các công trình hỗn 

hợp): có diện tích 7.358 m², được bố trí trong các lô đất M-1, M-2. 

+ Đất xây dựng chung cư thu nhập thấp (nhà ở xã hội): có diện tích 3.262 m², được 

bố trí trong các lô đất: MR-1, MR-2. 

o Đất công trình công cộng: có diện tích 18.761,2 m², chiếm tỷ lệ: 13,06%, bình quân 

2,08 m²/người. 

+ Đất giáo dục (trường mẫu giáo, trường tiểu học): có diện tích 11.934,1 m², bình 

quân 1,33 m²/người, được bố trí ở các lô đất CP-1 và E-1. Ngoài ra, có bố trí thêm 2.570 m² 

diện tích sàn nhà trẻ trong khối đế các nhà chung cư (HR-1, HR-2, HR-3). 

+ Đất trụ sở: có diện tích 542,1 m² được bố trí ở lô PO-1. 

+ Đất thương mại, dịch vụ, văn phòng: có diện tích 6.285 m², được bố trí trong các 

lô đất C-1 và C-2. 

o Đất cây xanh, mặt nước: có diện tích 30.128 m², chiếm tỷ lệ 20,98% tổng diện tích 

khu đất, bình quân 3,35 m²/người, trong đó: 

+ Đất cây xanh, công viên: có diện tích 19.224,8 m², được bố trí trong các lô đất P-

1 ÷ P-5. 

+ Đất cây xanh nhóm nhà: có diện tích 10.903,2 m². 

o Đất giao thông, sân bãi: có diện 55.682,7 m², chiếm tỷ lệ 38,77% diện tích khu đất, 

bình quân 6,19 m²/người, trong đó: 

+ Đất giao thông: 34.108,1 m² 

+ Đất sân, đường nội bộ: 21.574,6 m². 

o Đất tôn giáo: có diện tích 92,6 m². 

 Đất ngoài đơn vị ở (hành lang an toàn điện): có diện tích 3.076 m², chiếm tỷ lệ 

2,14% tổng diện tích khu đất. 
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4.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng lô phố: 

STT 

Ký 

hiệu 

lô đất 

 Chức năng 

Diện tích 

lô đất 

(m²) 

Mật độ xây 

dựng tối đa 

(%) 

 Tầng cao tối đa 

(Tầng) 

Chiều cao tối 

đa 

 (m) 

 Diện tích xây 

dựng 

(m²) 

 Tổng diện 

tích sàn 

xây dựng 

(m²) 

 Diện tích 

sàn nhà ở  

(m²) 

 Diện 

tích sàn 

thương 

mại, 

dịch vụ 

(m²) 

 Diện 

tích sàn 

văn 

phòng 

(m²) 

 Diện tích 

sàn nhà 

trẻ  

(m²) 

 Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

(lần) 

 Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

chức 

năng 

ở 

(lần) 

 Hệ số 

sử dụng 

đất chức 

năng 

thương 

mại, 

dịch vụ, 

văn 

phòng, 

công 

cộng 

(lần) 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

sử 

dụng 

đất 

(m²/ 

người) 

Khối 

đế 

Khối 

tháp 

Khối 

đế 

Khối 

tháp 

Tổng 

cộng 

Khối 

đế 

Khối 

tháp 
Khối đế 

Khối 

tháp 

I 
 

 Đất đơn vị ở 140.544,50               43.285,14 418.979,74       2.670,00       9.000   

1 HR-1 
 Nhóm nhà ở 

chung cư 
6.546,10 62,86 30,25 2 34 36 10 146 4.115,00 1.980,00 68.537,00 59.672,00 8.195,00   670,00 10,47 9,12 1,35 1.637 4,0 

2 HR-2 
 Nhóm nhà ở 

chung cư 
7.124,70 57,76 27,79 2 34 36 10 146 4.115,00 1.980,00 68.537,00 62.711,27 5.155,73   670,00 9,62 8,80 0,82 1.781 4,0 

3 HR-3 
 Nhóm nhà ở 

chung cư 
7.553,00 54,48 26,21 2 29 31 10 126 4.115,00 1.980,00 59.348,68 58.678,68     670,00 7,86 7,86   1.834 4,1 

4 MR-1 
 Nhóm nhà ở 

xã hội 
6.994,30 21,53 7 31,5 1.506,00 8.288,00 7.873,60 414,40     1,18 1,13 0,05 270 25,9 

5 MR-2 
 Nhóm nhà ở 

xã hội 
5.778,00 30,39 7 31,5 1.756,00 11.997,00 11.397,15 599,85     2,08 1,97 0,11 390 14,8 

6 M-1 
 Đất sử dụng 

hỗn hợp 
7.298,50 53,87 24,66 6 14 20 27 83 3.932,00 1.800,00 38.925,00 33.475,50 2.724,75 2.724,75   5,33 4,59 0,74 1.146 6,4 

7 M-2 
 Đất sử dụng 

hỗn hợp 
6.881,90 49,78 24,12 2 28 30 10 128 3.426,00 1.660,00 45.550,00 39.173,00 5.717,00   660,00 6,62 5,69 0,93 1.342 5,1 

8 V-1 
 Đất nhà ở 

liên kế 
2.002,70 73,77 3 16 1.477,40 4.432,20         2,21     76 26,4 

9 V-2 
 Đất nhà ở 

liên kế 
2.071,40 71,52 3 16 1.481,50 4.444,50         2,15     84 24,7 

10 V-3 
 Đất nhà ở 

liên kế 
2.620,80 70,73 3 16 1.853,70 5.561,10         2,12     116 22,6 

11 V-4 
 Đất nhà ở 

liên kế 
3.014,00 67,15 3 16 2.024,00 6.072,00         2,01     168 17,9 

12 V-5 
 Đất nhà ở 

liên kế 
1.979,60 67,19 3 16 1.330,00 3.990,00         2,02     112 17,7 

13 V-7 
 Đất nhà ở 

liên kế 
1.226,50 71,90 3 16 881,90 2.645,70         2,16     44 27,9 

14 C-1 

 Đất thương 

mại, dịch vụ, 

văn phòng 

10.271,10 52,80 11,49 6 32 38 30 164 5.423,00 1.180,00 70.298,00         6,84         

15 C-2 
 Đất thương 

mại, dịch vụ 
3.280,20 26,28 3 16 862,00 2.317,00         0,71         
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16 CP-1 
 Trường mẫu 

giáo 
4.000,00 40,0 3 16 1.600,00 4.800,00         1,20         

17 E-1 
 Trường tiểu 

học 
7.934,10 40,0 4 20 3.173,64 12.694,56         1,60         

18 PO-1 
 Trụ sở 

phường 
542,10 39,29 3 16 213,00 542,00         1,00         

19 P-1 
 Đất công 

viên cây xanh 
18.322,60                             

20 P-2 
 Đất công 

viên cây xanh 
352,00                             

21 P-3 
 Đất công 

viên cây xanh 
417,80                             

22 P-4 
 Đất công 

viên cây xanh 
84,00                             

23 P-5 
 Đất công 

viên cây xanh 
48,40                             

24 Đất giao thông 34.108,10                             

25 Đất tôn giáo 92,60                             

II 

Đất ngoài đơn vị ở 

(hành lang an toàn 

điện) 

3.076,00                             

III Tổng cộng 143.620,50 30,14     43.285,14 418.979,74         2,92     9.000   
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4.3 Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cho các hạng mục công trình trong khu 

quy hoạch: 

a) Khu nhà ở: 

 Nhà ở liên kế: có diện tích 12.915 m², bao gồm 150 căn nhà cao 3 tầng (bao gồm 

các tầng theo QCVN 03:2012/BXD), xây dựng có khoảng lùi so với phía trước tối thiểu 

2,4m, lùi cách ranh sau nhà tối thiểu 2m; chiều cao tối đa 16m tại đỉnh mái công trình (tính 

từ cao độ nền hoàn thiện). Chiều cao tại chỉ giới xây dựng 13m. Nhà ở liên kế được bố cục 

thành 6 cụm có ký hiệu V-1 ÷ V-5 và V7 với các chỉ tiêu sử dụng đất theo bảng thống kê 

sau: 

Bảng thống kê lô đất xây dựng nhà ở liên kế và chỉ tiêu sử dụng đất cơ bản  

Stt 
Ký hiệu lô 

đất 
Số lô 

 Diện tích 

(m²) 
Mật 

độ 

xây 

dựng 

(%) 

 Tầng 

cao tối 

đa 
(tầng) 

Diện tích 

xây dựng 

(m²) 

Tổng 

diện tích 

sàn 

(m²) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

(lần) 
Mỗi lô Tổng 

  V-1 19   2.002,70 73,8 3 1.477,40 4.432,20 2,21 

1 V-1.1 1 89,90 89,90 72,2 3 64,90 194,70 2,17 

2 V-1.2 1 92,60 92,60 73,0 3 67,60 202,80 2,19 

3 V-1.3 1 94,90 94,90 73,7 3 69,90 209,70 2,21 

4 V-1.4 1 97,30 97,30 74,3 3 72,30 216,90 2,23 

5 V-1.5 1 99,70 99,70 74,9 3 74,70 224,10 2,25 

6 V-1.6 1 101,90 101,90 75,5 3 76,90 230,70 2,26 

7 V-1.7 1 102,90 102,90 75,7 3 77,90 233,70 2,27 

8 V-1.8 1 103,40 103,40 75,8 3 78,40 235,20 2,27 

9 V-1.9 1 103,90 103,90 75,9 3 78,90 236,70 2,28 

10 V-1.10 1 104,30 104,30 76,0 3 79,30 237,90 2,28 

11 V-1.11 1 104,80 104,80 76,1 3 79,80 239,40 2,28 

12 V-1.12 1 105,30 105,30 76,3 3 80,30 240,90 2,29 

13 V-1.13 1 105,70 105,70 76,3 3 80,70 242,10 2,29 

14 V-1.14 1 106,30 106,30 76,5 3 81,30 243,90 2,29 

15 V-1.15 1 110,70 110,70 77,4 3 85,70 257,10 2,32 

16 V-1.16 1 113,00 113,00 77,9 3 88,00 264,00 2,34 

17 V-1.17 1 112,50 112,50 77,8 3 87,50 262,50 2,33 

18 V-1.18 1 113,30 113,30 77,9 3 88,30 264,90 2,34 

19 V-1.19 1 140,30 140,30 46,3 3 65,00 195,00 1,39 

  V-2 21 

 

2.071,40 71,5 3 1.481,50 4.444,50 2,15 

20 V-2.20 1 106,50 106,50 57,3 3 61,00 183,00 1,72 

21 V-2.21 1 81,60 81,60 69,4 3 56,60 169,80 2,08 

22 V-2.22 1 83,00 83,00 69,9 3 58,00 174,00 2,10 

23 V-2.23 1 84,40 84,40 70,4 3 59,40 178,20 2,11 

24 V-2.24 1 85,80 85,80 70,9 3 60,80 182,40 2,13 

25 V-2.25 1 87,20 87,20 71,3 3 62,20 186,60 2,14 

26 V-2.26 1 88,60 88,60 71,8 3 63,60 190,80 2,15 

27 V-2.27 1 90,00 90,00 72,2 3 65,00 195,00 2,17 

28 V-2.28 1 91,40 91,40 72,6 3 66,40 199,20 2,18 

29 V-2.29 1 91,80 91,80 72,8 3 66,80 200,40 2,18 
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30 V-2.30 1 88,60 88,60 71,8 3 63,60 190,80 2,15 

31 V-2.31 1 89,80 89,80 72,2 3 64,80 194,40 2,16 

32 V-2.32 1 93,30 93,30 73,2 3 68,30 204,90 2,20 

33 V-2.33 1 96,80 96,80 74,2 3 71,80 215,40 2,23 

34 V-2.34 1 100,30 100,30 75,1 3 75,30 225,90 2,25 

35 V-2.35 1 103,80 103,80 75,9 3 78,80 236,40 2,28 

36 V-2.36 1 108,20 108,20 76,9 3 83,20 249,60 2,31 

37 V-2.37 1 112,60 112,60 77,8 3 87,60 262,80 2,33 

38 V-2.38 1 115,50 115,50 78,4 3 90,50 271,50 2,35 

39 V-2.39 1 117,80 117,80 78,8 3 92,80 278,40 2,36 

40 V-2.40 1 154,40 154,40 55,1 3 85,00 255,00 1,65 

  V-3 29 

 

2.620,80 70,7 3 1.853,70 5.561,10 2,12 

41 V-3.41 1 98,40 98,40 55,9 3 55,00 165,00 1,68 

42 V-3.42 1 71,90 71,90 65,2 3 46,90 140,70 1,96 

43 V-3.43 1 73,50 73,50 66,0 3 48,50 145,50 1,98 

44 V-3.44 1 75,10 75,10 66,7 3 50,10 150,30 2,00 

45 V-3.45 1 76,60 76,60 67,4 3 51,60 154,80 2,02 

46 V-3.46 1 78,20 78,20 68,0 3 53,20 159,60 2,04 

47 V-3.47 1 79,80 79,80 68,7 3 54,80 164,40 2,06 

48 V-3.48 1 81,40 81,40 69,3 3 56,40 169,20 2,08 

49 V-3.49 1 83,00 83,00 69,9 3 58,00 174,00 2,10 

50 V-3.50 1 84,50 84,50 70,4 3 59,50 178,50 2,11 

51 V-3.51 1 86,10 86,10 71,0 3 61,10 183,30 2,13 

52 V-3.52 1 87,70 87,70 71,5 3 62,70 188,10 2,14 

53 V-3.53 1 89,30 89,30 72,0 3 64,30 192,90 2,16 

54 V-3.54 1 90,90 90,90 72,5 3 65,90 197,70 2,17 

55 V-3.55 1 92,40 92,40 72,9 3 67,40 202,20 2,19 

56 V-3.56 1 94,00 94,00 73,4 3 69,00 207,00 2,20 

57 V-3.57 1 95,60 95,60 73,8 3 70,60 211,80 2,22 

58 V-3.58 1 97,20 97,20 74,3 3 72,20 216,60 2,23 

59 V-3.59 1 98,00 98,00 74,5 3 73,00 219,00 2,23 

60 V-3.60 1 97,90 97,90 74,5 3 72,90 218,70 2,23 

61 V-3.61 1 97,80 97,80 74,4 3 72,80 218,40 2,23 

62 V-3.62 1 97,70 97,70 74,4 3 72,70 218,10 2,23 

63 V-3.63 1 97,60 97,60 74,4 3 72,60 217,80 2,23 

64 V-3.64 1 97,50 97,50 74,4 3 72,50 217,50 2,23 

65 V-3.65 1 97,40 97,40 74,3 3 72,40 217,20 2,23 

66 V-3.66 1 97,30 97,30 74,3 3 72,30 216,90 2,23 

67 V-3.67 1 97,20 97,20 74,3 3 72,20 216,60 2,23 

68 V-3.68 1 97,10 97,10 74,3 3 72,10 216,30 2,23 

69 V-3.69 1 109,70 109,70 55,6 3 61,00 183,00 1,67 

  V-4 42 

 

3.014,00 67,2 3 2.024,00 6.072,00 2,01 

1 V-4.1 1 88,50 88,50 73,4 3 65,00 195,00 2,20 

2 

V-4.2 ÷ V-

4.20 19 70,00 1.330,00 68,6 3 912,00 2.736,00 2,06 

21 

V-4.21, V-

4.22 2 88,50 177,00 50,8 3 90,00 270,00 1,53 
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23 

V-4.23 ÷ V-

4.41 19 70,00 1.330,00 68,6 3 912,00 2.736,00 2,06 

42 V-4.42 1 88,50 88,50 50,8 3 45,00 135,00 1,53 

  V-5 28   1.979,60 67,2 3 1.330,00 3.990,00 2,02 

43 V-5.43 1 79,80 79,80 50,1 3 40,00 120,00 1,50 

44 

V-5.44 ÷ V-

5.69 26 70,00 1.820,00 68,6 3 1.248,00 3.744,00 2,06 

70 V-5.70 1 79,80 79,80 52,6 3 42,00 126,00 1,58 

  V-7 11   1.226,50 71,9 3 881,90 2.645,70 2,16 

1 V-7.1 1 112,80 112,80 57,6 3 65,00 195,00 1,73 

2 V-7.2 1 101,00 101,00 75,2 3 76,00 228,00 2,26 

3 V-7.3 1 101,80 101,80 75,4 3 76,80 230,40 2,26 

4 V-7.4 1 102,60 102,60 75,6 3 77,60 232,80 2,27 

5 V-7.5 1 103,30 103,30 75,8 3 78,30 234,90 2,27 

6 V-7.6 1 104,10 104,10 76,0 3 79,10 237,30 2,28 

7 V-7.7 1 104,90 104,90 76,2 3 79,90 239,70 2,29 

8 V-7.8 1 105,60 105,60 76,3 3 80,60 241,80 2,29 

9 V-7.9 1 106,40 106,40 76,5 3 81,40 244,20 2,30 

10 V-7.10 1 107,20 107,20 76,7 3 82,20 246,60 2,30 

11 V-7.11 1 176,80 176,80 59,4 3 105,00 315,00 1,78 

20 Tổng cộng 150   12.915,00     9.048,50 27.145,50   

b) Khu hỗn hợp có ở:  

 Diện tích khu đất 14.180,4 m², trong đó: 

 Khu hỗn hợp M-1:  

- Diện tích khu đất 7.298,5 m² 

- Dân số: 1.146 người; 

- Tầng cao tối đa: 20 tầng, trong đó: khối đế 6 tầng, khối tháp 14 tầng (bao gồm các tầng 

theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 

 + Khối đế : 53,87%; 

 + Khối tháp : 24,66%. 

- Diện tích sàn xây dựng: 38.925 m² 

- Hệ số sử dụng đất: 5,33 lần (không kể tầng hầm), Trong đó: 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 4,59 lần 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng, công cộng: 0,74 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D4   : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N1   : > 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh   : > 4m; 



14 

 

 Khu hỗn hợp M-2:  

- Diện tích khu đất 6.881,9 m² 

- Dân số: 1.342 người; 

- Tầng cao tối đa: 30 tầng, trong đó: khối đế 2 tầng, khối tháp 28 tầng (bao gồm các tầng 

theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 

 + Khối đế : 49,78%; 

 + Khối tháp : 24,12%. 

- Diện tích sàn xây dựng: 45.550 m² (trong đó dành tối thiểu 660 m² sàn để bố trí chổ 

giữ trẻ). 

- Hệ số sử dụng đất: 6,62 lần (không kể tầng hầm), trong đó: 

 + Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 5,69 lần 

 + Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 0,93 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường Nguyễn Văn Linh  : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N3    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D1    : > 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : > 4m; 

c) Khu chung cư cao tầng: 

 Diện tích khu đất 21.223,8 m², trong đó: 

 Khu chung cư cao tầng HR-1:  

- Diện tích khu đất 6.546,1 m²,  

- Dân số: 1.637 người; 

- Tầng cao tối đa: 36 tầng, trong đó: khối đế 2 tầng, khối tháp 34 tầng (bao gồm các tầng 

theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 

 + Khối đế : 62,86%; 

 + Khối tháp : 30,25%. 

- Diện tích sàn xây dựng: 68.537 m² (trong đó dành tối thiểu 670 m² sàn để bố trí chổ 

giữ trẻ). 

- Hệ số sử dụng đất: 10,47 lần (không kể tầng hầm), trong đó: 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 9,12 lần 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 1,35 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 
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 + So với ranh lộ giới đường Nguyễn Văn Linh  : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D1    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N1    : > 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : >4m; 

 Khu chung cư cao tầng HR-2:  

- Diện tích khu đất 7.124,7 m²,  

- Dân số: 1.781 người; 

- Tầng cao tối đa: 36 tầng, trong đó: khối đế 2 tầng, khối tháp 34 tầng (bao gồm các tầng 

theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 

 + Khối đế : 57,76%; 

 + Khối tháp : 27,79%. 

- Diện tích sàn xây dựng: 68.537 m² (trong đó dành tối thiểu 670 m² sàn để bố trí chổ 

giữ trẻ). 

- Diện tích hầm dự kiến: 12.500 m² 

- Hệ số sử dụng đất: 9,62 lần (không kể tầng hầm), trong đó: 

 + Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 8,8 lần 

 + Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 0,82 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường Nguyễn Văn Linh  : >6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D1    : > 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : > 4m; 

 Khu chung cư cao tầng HR-3:  

- Diện tích khu đất 7.553 m²,  

- Dân số: 1.834 người; 

- Tầng cao tối đa: 31 tầng, trong đó: khối đế 2 tầng, khối tháp 29 tầng (bao gồm các tầng 

theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 

 + Khối đế : 54,48%; 

 + Khối tháp : 26,21%. 

- Diện tích sàn xây dựng: 59.349 m² (trong đó dành tối thiểu 670 m² sàn để bố trí chổ 

giữ trẻ). 

- Hệ số sử dụng đất: 7,86 lần (không kể tầng hầm). 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 0,79 lần 
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- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D1    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D2    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N2    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N3    : > 6m; 

d) Khu chung cư trung tầng (nhà ở xã hội): 

 Diện tích khu đất 12.772,3 m², trong đó: 

 Khu chung cư trung tầng MR-1:  

- Diện tích khu đất 6.994,3 m²,  

- Dân số: 270 người; 

- Tầng cao tối đa: 7 tầng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 21,53% 

- Diện tích sàn xây dựng: 8.288 m² 

- Hệ số sử dụng đất: 1,18 lần (không kể tầng hầm), trong đó: 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 1,13 lần 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 0,05 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D2    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D6    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N2    : >6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N3    : > 6m; 

 Khu chung cư trung tầng MR-2:  

- Diện tích khu đất 5.778 m²,  

- Dân số: 390 người; 

- Tầng cao tối đa: 7 tầng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD); 

- Mật độ xây dựng tối đa: 30,39% 

- Diện tích sàn xây dựng: 11.997 m² 

- Hệ số sử dụng đất: 2,08 lần (không kể tầng hầm), trong đó: 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 1,97 lần 

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 0,11 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D2    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D5    : > 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N1    : > 6m; 
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 + So với ranh lộ giới đường N4    : > 6m; 

e) Khu công trình công cộng: 

 Trường mầm non: Bố trí tại khu đất có ký hiệu CP-1 

- Diện tích khu đất 4.000 m² 

- Mật độ xây dựng: 40% 

- Tầng cao xây dựng: 3,0 tầng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD, không 

kể tầng hầm).  

- Hệ số sử dụng đất: 1,2 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D2    : ≥ 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D6    : ≥ 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N1    : ≥ 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : ≥ 6m; 

 Trường tiểu học: Bố trí tại khu đất có ký hiệu E-1 

- Diện tích khu đất 7.934,1 m² 

- Mật độ xây dựng: 40% 

- Tầng cao xây dựng: 4 tầng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD, không kể 

tầng hầm).  

- Hệ số sử dụng đất: 1,6 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D2    : ≥ 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường D6    : ≥ 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N2    : ≥ 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : ≥ 6m; 

 Trụ sở: Bố trí tại khu đất có ký hiệu PO-1 

- Diện tích khu đất 542,1 m² 

- Mật độ xây dựng: 39,29% 

- Tầng cao xây dựng: 3 tầng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD, không kể 

tầng hầm).  

- Hệ số sử dụng đất: 1,0 lần 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D2    : ≥ 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N1    : ≥ 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : ≥ 2m; 
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 Khu thương mại, dịch vụ, văn phòng: Bố trí tại khu đất có ký hiệu C-1 

- Diện tích khu đất 10.721,1 m² 

- Mật độ xây dựng:  

 + Khối đế : 52,8%; 

 + Khối tháp : 11,49%. 

- Tầng cao xây dựng: 38 tầng, trong đó khối đế cao 06 tầng, khối tháp cao 32 tầng 

(bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD, không kể tầng hầm).  

- Diện tích sàn xây dựng: 70.298 m² 

- Hệ số sử dụng đất: 6,84 lần (không kể tầng hầm) 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường Nguyễn Văn Linh  : ≥ 6m; 

 + So với Nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh và đường Cầu Tân Thuận 2: ≥ 10m; 

 + So với ranh lộ giới đường D4    : ≥ 6m; 

 + So với ranh lộ giới đường N1    : ≥ 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : ≥ 4m; 

 Khu thương mại, dịch vụ: Bố trí tại khu đất có ký hiệu C-2 

- Diện tích khu đất: 3.280,2 m² 

- Mật độ xây dựng: 26,28% 

- Tầng cao xây dựng: 03 tầng (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD, không 

kể tầng hầm).  

- Diện tích sàn xây dựng: 2.317 m² 

- Hệ số sử dụng đất: 0,71 lần (không kể tầng hầm) 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: 

 + So với ranh lộ giới đường D1    : ≥ 6m; 

 + So với các ranh đất xung quanh    : ≥ 6m; 

f) Đất cây xanh, mặt nước: có diện tích 30.128 m², chiếm tỷ lệ 20,98% tổng diện 

tích khu đất, trong đó: 

+ Đất cây xanh, công viên: có diện tích 19.224,8 m², được bố trí trong các lô đất 

P-1 ÷ P-5. 

+ Đất cây xanh nhóm nhà: có diện tích 10.903,2 m². 

4.4 Cơ cấu sử dụng đất trong các lô đất nhóm nhà ở, công trình công cộng:  

STT 
Tên lô 

đất 
 LOẠI ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

(M²) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 
 HR-1  Nhóm nhà ở chung cư 6.546,10 100,00 

   Đất xây dựng công trình 4.115,00 62,86 
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   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.309,22 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 1.121,88 17,14 

2 

 HR-2  Nhóm nhà ở chung cư 7.124,70 100,00 

   Đất xây dựng công trình 4.115,00 57,76 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.424,94 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 1.584,76 22,24 

3 

 HR-3  Nhóm nhà ở chung cư 7.553,00 100,00 

   Đất xây dựng công trình 4.115,00 54,48 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.510,60 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 1.927,40 25,52 

4 

MR-1  Nhóm nhà ở xã hội 6.994,30 100,00 

   Đất xây dựng công trình 1.506,00 21,53 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.398,86 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 4.089,44 58,47 

5 

MR-2  Nhóm nhà ở xã hội 5.778,00 100,00 

   Đất xây dựng công trình 1.756,00 30,39 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.155,60 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 2.866,40 49,61 

6 

M-1  Đất sử dụng hỗn hợp 7.298,50 100,00 

   Đất xây dựng công trình 3.932,00 53,87 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.459,70 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 1.906,80 26,13 

7 

M-2  Đất sử dụng hỗn hợp 6.881,90 100,00 

   Đất xây dựng công trình 3.426,00 49,78 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.376,38 20,00 

   Đất giao thông, sân bãi 2.079,52 30,22 

8 

C-1  Đất thương mại, dịch vụ, văn phòng 10.271,10 100,00 

   Đất xây dựng công trình 5.423,00 52,80 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 821,69 8,00 

   Đất giao thông, sân bãi 4.026,41 39,20 

9 

C-2  Đất thương mại, dịch vụ 3.280,20 100,00 

   Đất xây dựng công trình 862,00 26,28 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 446,21 13,60 

   Đất giao thông, sân bãi 1.971,99 60,12 

10 

CP-1  Trường mẫu giáo 4.000,00 100,00 

   Đất xây dựng công trình 1.600,00 40,00 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 1.200,00 30,00 

   Đất giao thông, sân bãi 1.200,00 30,00 

11 

E-1  Trường tiểu học 7.934,10 100,00 

   Đất xây dựng công trình 3.173,64 40,00 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 2.380,23 30,00 

   Đất giao thông, sân bãi 2.380,23 30,00 

12 

PO-1  Trụ sở phường 542,10 100,00 

   Đất xây dựng công trình 213,00 39,29 

   Đất cây xanh, thảm cỏ, mặt nước 162,63 30,00 

   Đất giao thông, sân bãi 166,47 30,71 

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
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5.1 Nguyên tắc tổ chức không gian 

- Phát triển khu đô thị gắn với định hướng phát triển một thành phố tương lai và không 

làm thay đổi cấu trúc quy hoạch chung của đô thị. 

- Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi 

trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai. 

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, đảm bảo bán kính phục vụ 

đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng. 

- Khu đô thị là một nơi độc đáo và đáng ghi nhớ. 

- Khu đô thị sẽ là nơi có đời sống chất lượng cao, là nơi cung cấp các tiện nghi về giải 

trí, là một trung tâm thương mại và dịch vụ đô thị. 

- Khu đô thị sẽ là một nơi đầu tư hấp dẫn. 

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và 

cảnh quan tự nhiên. 

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và 

mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. 

5.2 Bố cục toàn khu: 

- Khu quy hoạch có bố cục cao tầng dọc theo đường Nguyễn Văn Linh và giảm mạnh tại 

các khu vực phía trong. 

- Dọc theo đường Nguyễn Văn Linh là các công trình cao từ 30 tầng đến 38 tầng, tạo 

tầm nhìn đẹp về phía đường Nguyễn Văn Linh và khu vực công viên trung tâm (lô đất P-1). 

- Khu vực phía Đông trục đường D2 là các công trình trung tầng (7 tầng – nhà ở xã hội) 

và thấp tầng (3 tầng - nhà liên kế). 

- Trung tâm của khu quy hoạch là công viên tập trung với không gian cây xanh, mặt 

nước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn … của người dân trong khu vực quy hoạch 

và lân cận. 

5.3 Xây dựng các tuyến, điểm công trình tạo không gian kiến trúc cảnh quan 

- Trục cảnh quan chính của khu quy hoạch là trục đường D2 (lộ giới 28) chạy dọc theo 

trục Bắc – Nam của dự án, kết nối với đường Nguyễn Văn Linh tại nút giao thông giữa 

đường Nguyễn Văn Linh và đường cầu Tân Thuận 2. 

- Các công trình thương mại dịch vụ, văn phòng, chung cư cao tầng với tầng cao từ 30 

đến 38 tầng được bố trí dọc theo trục đường Nguyễn Văn Linh tạo thành tuyến công trình 

tạo không gian kiến trúc cảnh quan chính cho toàn khu quy hoạch. 

- Công trình điểm nhấn trong khu quy hoạch được xác định công trình thương mại dịch 

vụ, văn phòng (lô C-1) với chiều 38 tầng được bố trí tại khu cửa ngõ của khu quy hoạch tạo 

dấu hiệu nhận biết từ xa của khu đô thị này. 

5.4 Các yêu cầu về tổ chức, bảo vệ cảnh quan: 

- Trong quá trình phát triển khu vực này, cần lưu ý giữ lại cảnh quan thiên nhiên sẵn có. 

Trong các khu vực xây dựng công trình công cộng, cần đảm bảo diện tích trồng cây xanh tối 

thiểu 30% diện tích, trong đó ưu tiên các loại cây tán rộng, lá dày và cao để che bóng mát. 
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- Trong các khu công viên tập trung với quy mô lớn hơn 1ha, khuyến khích xây dựng 

các công trình kiến trúc nhỏ, ghế đá, thùng rác, chòi nghỉ v.v… 

- Các công trình kiến trúc phải được quan tâm tu bổ ngoại thất trong suốt quá trình sử 

dụng để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Không được phép cơi nới hoặc phơi phóng 

ngoài mặt tiền công trình hoặc sử dụng các biển quảng cáo phản cảm, nhất là dọc theo các 

trục cảnh quan chính. 

6. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị  

6.1 Quy hoạch mạng lưới giao thông 

- Hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại trước mắt cũng 

như lâu dài của người dân khu vực.  

- Phát triển mạng lưới giao thông bền vững gắn liền với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên 

và môi trường sinh thái.  

- Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn 

quy phạm, mỹ quan đô thị.  

- Các tuyến đường phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

- Trong khu có các tuyến đường D1 , đường D2, đường D4, đường D5, đường D6, 

đường D7, đường N1, đường N2, đường N3, đường N4 là các tuyến đường nội bộ của khu . 

- Các đường nội bộ được quy hoạch theo mạng lưới ô cờ tạo thuận lợi cho giao thông và 

tiếp cận các lô phố. 

- Bãi đậu xe từng công trình nhà ở cao tầng bố trí tầng hầm từng công trình. 

- Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch được nghiên cứu kết nối với hệ thống giao 

thông khu vực và hiện hữu. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật được thiết kế phù hợp với QCXDVN 04:2008 và QCXDVN 

07:2010.  

- Mặt cắt đường được thống kê cụ thể trong bảng thống kê khối lượng đường giao thông. 
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BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

STT Tên đường       Mặt cắt 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m)  

Lộ giới (m) Diện tích  (m2) 

Vỉa 

hè 

trái 

Mặt 

đường 

Vỉa 

hè 

phải 

Dải 

phân 

cách 

Mặt đường Vỉa hè 
Dải phân 

cách 
Giao thông  

1 ĐƯỜNG D1             6-6     298,4       15   3,0  2x4,5   3,0       -            2.685,6          1.790,4              -               4.476  

2 ĐƯỜNG D2                 3-3     355,3       28   4,0  2x6,0   4,0     8,0          4.263,6          2.842,4     2.842,4             9.948  

3 ĐƯỜNG D4                1-1       75,0       18   3,0  2x6,0   3,0               900,0             450,0              -               1.350  

4 ĐƯỜNG D5                    5-5     124,4       10   2,0  2x3,0   2,0               746,4             497,6              -               1.244  

5 ĐƯỜNG D6               5-5     237,7       10   2,0  2x3,0   2,0            1.426,2             950,8              -               2.377  

6 ĐƯỜNG D7              5-5     124,4       10   2,0  2x3,0   2,0               746,4             497,6              -               1.244  

7 ĐƯỜNG N1               4-4     333,9       20   4,0  2x6,0   4,0            4.006,8          2.671,2              -               6.678  

8 ĐƯỜNG N2            5-5     309,8       10   2,0  2x3,0   2,0            1.858,8          1.239,2              -               3.098  

9 ĐƯỜNG N3                 7-7     418,0       15   3,0  2x4,5   3,0            3.762,0          2.508,0              -               6.270  

10 ĐƯỜNG N4                 5-5     107,7       10   2,0  2x3,0   2,0               646,2             430,8              -               1.077  

11 NÚT GIAO D2-N4              2-2       88,0       46   3,0  2x12,0   3,0   16,0          1.055,0             279,5        201,0             1.535  
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Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Theo quy hoạch 

1 Tổng chiều dài đường m 2472,6 

2 Tổng diện tích đường m2 34.108,1 

3 Bán kính bó vỉa m 8m;12m 

4 Tầm nhìn góc phố m 36 

5 Tốc độ thiết kế km/h 20-40 

6 Tải trọng trục thiết kế chung tấn 10-12 

 

 

6.2 Quản lý chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ: 

- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy 

hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch 

giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500. 

- Với đất dân cư mật độ cao khoảng  lùi tối thiểu đối với tất cả các công trình dọc theo 

các trục đường là 3,0 m và với đất công trình công cộng khoảng lùi tối thiểu  là 6,0 m. 

- Với đất dân cư đa chức năng và thương mại đa chức năng, là tổ hợp công trình bao 

gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên, thì khoảng lùi bằng 0m được áp dụng riêng 

đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương 

ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè). 

BẢNG THỐNG KÊ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG - CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ 

STT Tên đường Mặt cắt 

Chiều 

dài  

(m) 

Lộ giới  

(m) 

Chỉ giới đường đỏ  

(m) 

Khoảng lùi Chỉ giới 

xây dựng so chỉ giới 

đường đỏ                 

(m) 

Trái Phải Trái Phải 

1 ĐƯỜNG D1 6-6 298,4 15,0 7,5 7,5 6,0 6,0 

2 ĐƯỜNG D2 3-3 355,3 28,0 14,0 14,0 6,0 6,0 

3 ĐƯỜNG D4 1-1 75,0 18,0 9,0 9,0 6,0 0,0 

4 ĐƯỜNG D5 5-5 124,4 10,0 5,0 5,0 2,4-6,0 2,4 

5 ĐƯỜNG D6 5-5 237,7 10,0 5,0 5,0 2,4-6,0 2,4 

6 ĐƯỜNG D7 5-5 124,4 10,0 5,0 5,0 2,4 2,4 

7 ĐƯỜNG N1 4-4 333,9 20,0 10,0 10,0 2,0-6,0 2,0-6,0 

8 ĐƯỜNG N2 5-5 309,8 10,0 5,0 5,0 2,0-6,0 2,0-6,0 

9 ĐƯỜNG N3 7-7 418,0 15,0 7,5 7,5 
 

2,0-6,0 

10 ĐƯỜNG N4 5-5 107,7 10,0 5,0 5,0 2,4 2,0-6,0 

11 
NÚT GIAO D2-

N4 
2-2 88,0 46,0 23,0 23,0 6,0 6,0 
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6.3 Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt 

a. Quy hoạch cao độ nền 

- Căn cứ theo hiện trạng nền khu đất và cao độ khống chế chung, lựa chọn giải pháp 

đắp toàn bộ nền khu đất đến cao độ xây dựng lựa chọn Hxd ≥ 2,00m( hệ cao độ Hòn Dấu). 

- Khối lượng san lấp : 

- Khối lượng đắp : 70919 m3 

b. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 

 Giải pháp thoát nước mưa cho khu vực là thiết kế hệ thống thoát nước riêng với nước 

thải sinh hoạt, công cộng. Khu đất được tổ chức theo 2 lưu vực thoát nước: 

 Lưu vực phía bắc đường N1: nước mưa trong lưu vực được tập trung về phía tuyến 

cống thoát chính đặt trên lề  trục đường N1 và đấu nối vào hệ thống thoát nước trên 

đường Nguyễn Văn Linh. 

 Lưu vực phía nam trục đường N1:  nước mưa trong lưu vực được tập trung về phía 

tuyến cống thoát chính đặt trên trục đường N3 và đấu nối vào hệ thống thoát nước 

trên đường Nguyễn Văn Linh . 

 Hướng thoát nước chính toàn khu vực: :  tập trung thoát trực tiếp ra hệ thống thoát 

nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. 

  Hệ thống mạng lưới cống thoát nước mưa được vạch tuyến trên cở sở bám sát địa 

hình thiết kế trên các trục giao thông nhằm đảm bảo cống thoát nước theo nguyên tắc 

tự chảy và giảm khối lượng phui đào lắp cống, các tuyến cống được tính toán đảm 

bảo độ dốc đặt cống tối thiểu là i>=1/d. 

 Kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống P = 3 năm. Kích thước cống biến 

đổi từ D500mm đến D1200mm.  

 Đối với các trục đường có vỉa hè lớn hơn 3,0m kiến nghị bố trí cống thoát nước mưa 

dưới vỉa hè, sử dụng cống chịu tải trọng Hvh. Đối với các trục đường có vỉa hè nhỏ 

hơn 3,0m kiến nghị bố trí cống thoát nước mưa dưới lòng đường, sử dụng cống chịu 

tải trọng H30. Chọn độ sâu chôn cống ban đầu tối thiểu là 0,7m. 

- Quy trình tính toán thủy lực tuân theo tiêu chuẩn TCVN 7957-2008. 

6.4 Quy hoạch cấp nước 

a. Chỉ tiêu cấp nước 

 Các chỉ tiêu cấp nước cho các đối tượng dùng nước như sau: 

 Nước cấp cho sinh hoạt: 180 l/người/ngđ. 

 Nước cấp cho công trình công cộng và khách vãng lai trong khu vực : Lấy 20% 

lượng nước cấp cho sinh hoạt. 

 Nước cấp cho thương mại dịch vụ: Lấy 10% lượng nước cấp cho sinh hoạt 
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 Nước tưới cây, rửa đường: Lấy 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt. 

 Nước rò rỉ và dự phòng: Lấy 15% lưu lượng nước cấp hữu ích (nước sinh hoạt + 

dịch vụ đô thị). 

 Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: Kngày = 1,2  

 Nước cấp cho chữa cháy: Theo TCVN 2622: 1995 – Với dân số đến 10 ngàn người 

(N = 9.000 người) thì số đám cháy xảy ra đồng thời: 1 đám cháy, lưu lượng một đám 

cháy q = 15 l/s, chữa cháy trong 3h liên tục. 

b. Nhu cầu dùng nước 

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước của các đối tượng dùng nước 

 

STT Đối tượng dùng nước Tiêu chuẩn Đơn vị 
Qmax  

(m3/ ngđ) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt (Qsh) 180 l/người 1.944,0 

2 
Nước cấp cho công trình công cộng và khách 

vãng lai 
36 l/người 

  388,8 

3 Nước cấp cho thương mại dịch vụ 18 l/người 194,4 

4 Nước tưới cây, rửa đường 8%Qsh   155,5 

  Tổng lưu lượng nước cấp hữu ích (Q hữu ích) 
 

  2.682,7 

5 Nước rò rỉ, dự phòng 15%Qhữu ích   402,4 

  Tổng lưu lượng nước cấp toàn khu 
 

  3.085,1 

 

Vậy tổng lưu lượng nước cấp cho mạng lưới toàn khu: Q (làm tròn) = 3.100 m3/ngđ 

Ngoài ra cần lượng nước cấp cho chữa cháy: 

Theo TCVN 2622: 1995 – Với dân số đến 10 ngàn người (N = 9.000 người) thì 

số đám cháy xảy ra đồng thời: 1 đám cháy, lưu lượng một đám cháy q = 15 l/s 

Lưu lượng cấp nước chữa cháy trong 3h liên tục:  

Q =  10,8 x 1 x 15 = 162 m3  

 

c. Các giải pháp thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước 

 Nguồn nước 

 Nguồn nước cấp cho mạng lưới đường ống trong khu quy hoạch sẽ được đấu nối với 

đường ống cấp nước bên ngoài thông qua tuyến ống 450 nằm trên đường Nguyễn Văn 

Linh. 

 Mạng lưới đường ống 

- Thiết kế mạng lưới cấp nước cho toàn khu. 
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 Đấu nối tuyến ống  200 vào tuyến ống cấp nước 450 trên đường Nguyễn Văn 

Linh giao với đường N1 của khu vực. Tuyến ống này làm nhiệm vụ phân phối nước 

đến các tuyến ống cấp nước khác trong khu vực quy hoạch. 

 Sử dụng mạng lưới vòng kết hợp với mạng lưới cụt cấp nước nhằm đảm bảo cấp 

nước an toàn đến từng hộ, công trình. 

 Thiết kế các tuyến ống 200, 150, 100 để cung cấp cho các hộ tiêu thụ và 

công trình trong khu.   

 Mạng lưới cấp nước chạy dọc theo tuyến đường giao thông. Hướng tuyến: được 

thể hiện như trên bản vẽ. 

 Các đường ống ít đi qua mặt cắt ngang đường, ngã giao nhau, ít gấp khúc. 

 Mạng lưới cấp nước phải kết hợp chặt chẽ với hệ thống thoát nước, cấp điện và 

cống ngầm khác, để bố trí đường ống hợp lý và an toàn. 

 Bố trí trụ cứu hỏa trên các tuyến ống có đường kính 200, 150, 100 đảm 

khoảng cách  các trụ cứu hỏa từ 120  150m. Bố trí trụ cứu hỏa tại các ngã giao của 

các tuyến đường nhằm thuận tiện cho việc chữa cháy. 

  

6.5 Quy hoạch thoát nước thải 

a. Chỉ tiêu thiết kế 

- Chỉ tiêu thoát nước thải lấy bằng 100% chỉ tiêu cấp nước. 

- Chỉ tiêu cấp nước cho các công trình công cộng và khách vãng lai: lấy 20% QSH 

- Chỉ tiêu cấp nước cho thương mại dịch vụ: lấy 10% QSH 

- Nước ngầm và nước mưa thấm vào lấy 10% QSH . 

- Hệ số không điều hòa ngày: Kng = 1,2 

b. Dự báo tổng lượng nước thải: 

Bảng dự báo lưu lượng nước thải 

 

STT Nguồn nước thải 

Tiêu 

chuẩn Đơn vị Qthải 

1 Nước thải từ sinh hoạt (Qsh) 180 l/người 1.944,0 

2 

Nước thải từ công trình công cộng và khách vãng 

lai 36 l/người 388,8 

3 Nước thải từ thương mại dịch vụ 18 l/người 194,4 
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4 Nước ngầm và nước mưa thấm vào 10%Qsh   194,4 

  Tổng lưu lượng nước thải toàn khu     2.721,6 

Vậy lưu lượng nước thải toàn khu quy hoạch Q (làm tròn) = 2.722 m3/ngày đêm. 

c. Các phương án thoát nước: 

 Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn riêng biệt với nước mưa. 

 Tất cả nước thải trong các hộ gia đình, các công trình trước khi thải vào hệ thống 

thoát nước thải của khu vực phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại xây dựng 3 ngăn 

theo đúng quy cách, sau đó đưa nước thải về trạm xử lý tập trung của khu vực. 

 Sử dụng cống thoát nước có đường kính từ 300 – 500 mm để vận chuyển nước 

thải về trạm xử lý. 

 Cống thoát nước được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, nằm trên vỉa 

hè, lớp đất phủ cống tối thiểu 0,7 m tính từ mặt đất đến đỉnh cống.  

 Trạm xử lý nước thải tập trung: 

 Trong giai đầu: Nước thải được đưa về trạm xử lý tập trung của khu vực có công 

suất Q  = 2.722 m3/ngđ, sau khi được xử lý đạt chuẩn theo QCVN 14 : 2008/BTNMT 

(quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt) trước khi thải ra môi trường tự 

nhiên (Rạch Song Tân).  

 Trong giai đoạn sau: Khi trạm xử lý nước thải tập trung của TP được xây dựng: 

Mạng lưới thoát nước trong khu vực quy hoạch phải được đấu nối với mạng lưới 

thoát nước bẩn của thành phố  về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi 

thải ra môi trường 

 Trạm xử lý nước thải tập trung của khu vực được xây dựng kín, xử lý bằng 

phương pháp sinh học không có sân phơi bùn có máy làm khô bùn, có thiết bị xử lý 

mùi hôi. Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu R = 15m. 

 Giếng kỹ thuật 

 Giếng kỹ thuật xây dựng nổi được xây dựng kín, có nắp đậy, có tác dụng thu gom 

nước thải sinh hoạt, và thăm kỹ thuật.  

6.6 Xử lý chất thải rắn 

a. Dự báo khối lượng chất thải rắn (CTR)  

 Chỉ tiêu CTR lấy:  q = 1,3 kg/người/ngđ. Tỷ lệ thu gom là 100%. 

 Tổng lượng CTR trung bình ngày: 

 W = Nxq = 9.000 x 1,3 = 11.700 kg 
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W 11,7 tấn/ngđ 

Xây dựng trạm trung chuyển CTR cho khu vực: 

 Công suất trạm trung chuyển CTR: W = 11,7  tấn/ngđ 

b. Công tác phân loaị, thu gom và vâṇ chuyển chất thải rắn đô thi ̣ 

 Chất thải rắn sẽ được thu gom trong từng hộ dân, từng công trình và CTR phải 

được thu gom hàng ngày. Tuy nhiên CTR phải được phân loại tại nguồn, phải  tách 

các loại CTR hữu cơ, CTR nguy hại để xử lý riêng. 

 Công tác 3R (Reduce, Reuse, Recycle) với nền tảng cơ bản là hoaṭ đôṇg phân loaị 

taị nguồn. 

 Bố trí các thùng rác nhỏ dọc theo tuyến đường giao thông trong khu nhằm đảm 

bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan cho khu vực. 

 Sẽ có một đội công nhân thực hiện việc thu gom CTR theo định kỳ hàng ngày. 

 CTR được chuyển về các trạm trung chuyển CTR tại khu vực, sau đó được vận 

chuyển về khu liên hợp xử lý CTR của thành phố. 

 Vị trí các trạm trung chuyển CTR khu quy hoạch được bố trí như trên bản vẽ.  

 Tại trạm trung chuyển, bố trí các bô rác kín, có nắp đậy hợp vệ sinh. Khoảng cách 

ly an toàn môi trường của trạm trung chuyển CTR tối thiểu là 20m. 

 

6.7 Quy hoạch cấp điện 

a. Nguồn điện 

 Nguồn cấp điện giai đoạn đầu được cấp từ lộ ra của trạm trung gian 110/22KV 

Việt Thành. 

 Tổng nhu cầu sử dụng điện là P tt =15649 KW (Stt =18411KVA). 

b. Tuyến trung thế 22KV:  

- Kéo mới các tuyến cáp ngầm trung thế 3M240mm²-XLPE-24KV từ các vị trí đấu nối 

hiện hữu đến cấp điện cho các trạm biến áp. cáp ngầm trung thế này được luồn trong khối 

ống chờ sẵn. sử dụng hộp nối cáp ngầm trung thế để đấu nối các đoạn cáp có chiều dài trên 

200 mét. 

c. Trạm biến áp phân phối 22/0.4 KV: 

- Cần thiết xây dựng mới trạm biến áp phân phối 22/0.4 KV bố trí gần khu ở, thương 

mại cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt và công cộng, thương mại,chiếu sáng đường giao thông 

trong khu quy hoạch. sử dụng loại máy biến áp hợp 

d.  Mạng lưới cấp điện chiếu sáng đường:  
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- Sử dụng đèn LED công suất 150W/100W chiếu sáng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

trong khu, đèn lắp trên trụ thép tráng kẽm cao 8m khoảng cách giữa các trụ từ 25-30m. 

Dùng cáp ngầm vỏ bọc cách điện nhựa không cháy Cu/XLPE/DSTA/PVC 4xC 16 mm² cấp 

điện chiếu sáng cho toàn khu quy hoạch. 

6.8 Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

- Hệ thống thông tin liên lạc sẽ đấu nối vào tuyến cáp quang hiện hữu chạy dọc theo 

đường Nguyễn Văn Linh thuộc hệ thống thông tin liên lạc của viễn thông Quận 7 cụ thể là 

trạm Phú Mỹ Hưng. 

- Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy theo 

nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng 

của các hộp cáp). 

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch được cấp từ các công ty cung cấp dịch 

vụ viễn thông. các tuyến cáp quang của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ được kết nối 

với tuyến thông tin liên lạc đường Nguyễn Văn Linh kéo tới khu quy hoạch đến các tổng đài 

trung tâm.  

- Dự kiến nhu cầu thuê bao quy hoạch : 2757 thuê bao 

III. Tổ chức thực hiện 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàn Cầu. 

- Cơ quan lập quy hoạch: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco). 

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh. 

- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. 

IV. Kết luận: 

- Công ty TNHH Hoàn Cầu trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và 

phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Nơi nhận: 

-  Sở QHKT Tp. HCM; 

- Lưu vt.  

 

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU 

                

 

 

 

 

 

 

 


