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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2317/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
 Phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực đường Nguyễn Siêu –  

Cao Thắng - Ngô Quyền - La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng –  
Xô Viết Nghệ Tĩnh (Khu D5), thành phố Đà Lạt 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 72/2019/NĐ-CP ngày 
30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 
dựng; 

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến 
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực đường Nguyễn Siêu - Cao 
Thắng - Ngô Quyền - La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng - Xô Viết Nghệ Tĩnh (Khu D5), 
tỷ lệ 1/2000 với những nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch phân khu Khu vực đường Nguyễn Siêu - 
Cao Thắng - Ngô Quyền - La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng - Xô Viết Nghệ Tĩnh (Khu 
D5), thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/2.000.  

2. Phạm vi quy hoạch: 

a) Vị trí: Phường 6 và Phường 7, thành phố Đà Lạt. 

b) Giới cận: 

- Phía Bắc giáp: đường Nguyễn Siêu và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- Phía Nam giáp: đường La Sơn Phu Tử. 

- Phía Tây giáp: đường Ngô Quyền và đường Cao Thắng. 

- Phía Đông giáp: khu dân cư đường Cao Bá Quát và Khu Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao tỉnh.   

3. Quy mô quy hoạch  

- Diện tích quy hoạch: 55,11 ha. 
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- Quy mô dân số: đến năm 2030 khoảng 7.800 người.  

4. Nội dung quy hoạch 

4.1. Nguyên tắc tổ chức không gian: 

a) Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng về địa hình tự nhiên, tình hình thực 
tế dân cư tại khu vực để bố trí các khu chức năng đảm bảo phù hợp với quy hoạch 
chung thành phố Đà Lạt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 (Quy hoạch 704); đồng thời, đảm bảo đồng bộ, kết nối 
thuận lợi về hạ tầng khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận. 

b) Hạn chế san gạt làm thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực. 

c) Đối với các khu vực đã xây dựng nhà ở: 

- Các công trình phù hợp với Quy hoạch 704 tại phân khu này, thì được quy 
hoạch giữ lại và chỉnh trang theo quy định. 

- Các công trình có vị trí không phù hợp với Quy hoạch 704 và quy hoạch sử 
dụng đất của quy hoạch phân khu này sẽ được giải tỏa, bồi thường, giải phóng mặt 
bằng và tái định cư theo quy định. 

4.2. Quy hoạch bố trí các phân khu chức năng: 

a) Đất ở:  

- Nhà ở liên kế phố: là khu dân cư hiện hữu với mật độ xây dựng 100%, được 
bố trí dọc đường La Sơn Phu Tử (ký hiệu LKP1 đến LKP3)  

- Nhà ở liên kế sân vườn: khu vực dọc đường Ngô Quyền, đường Hai Bà Trưng 
(ký hiệu LKSV1, LKSV2, LKSV3, LKSV4), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ 
Thánh thất Cao Đài đến nút giao Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Siêu - Thánh Mẫu) và 
Nguyễn Siêu (đoạn từ nút giao Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Siêu - Thánh Mẫu đến 
ngã ba Bạch Đằng) (ký hiệu LKSV5, LKSV6, LKSV7).  

- Nhà ở biệt lập: các khu vực ở còn lại được xác định là đất ở biệt lập, bao gồm: 
đất ở biệt lập dọc hai bên các tuyến đường Bạch Đằng, Đinh Công Tráng, Nguyễn 
Siêu, Cao Thắng, Xô Viết Nghệ Tĩnh và một số đường hẻm Bạch Đằng, Nguyễn Siêu, 
Cao Thắng, Xô Viết Nghệ Tĩnh (ký hiệu BL01 đến BL19).  

b) Đất công trình thương mại - dịch vụ: giữ theo hiện trạng (như: Công ty in và 
phát hành sách Lâm Đồng, chợ phường 6, bưu điện và trạm xăng dầu Hoàng Phúc 
Lâm Đồng,...) (ký hiệu CC1 đến CC4).  

c) Công trình giáo dục: thực hiện Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 
22/4/2016 về mạng lưới trường học thành phố Đà Lạt đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030. Trong đó: 

- Trường mầm non 7: giữ nguyên hiện trạng (ký hiệu GD1). 

- Trường tiểu học Bạch Đằng: giải thể và chuyển trường THPT Đống Đa sang 
vị trí trường tiểu học Bạch Đằng (ký hiệu GD2).  

d) Công trình tôn giáo, tín ngưỡng: giữ theo hiện trạng, không thay đổi ranh 
giới quản lý kiến trúc quy hoạch theo quy định, gồm: Chùa Linh Quang, nhà thờ Bạch 
Đằng, thánh thất Đà Lạt, đền Cô Hồn, đình Đa Thuận, đình Bao La, đình Đa Trung 
(ký hiệu TG1 đến TG7).  
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đ) Công trình hội trường sinh hoạt cộng đồng: giữ theo hiện trạng, gồm: Hội 
trường tổ dân phố 2 đường Ngô Quyền, nhà sinh hoạt cộng đồng Cao Thắng, nhà xóm 
đường Bạch Đằng, nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Bạch Đằng, nhà xóm Đinh 
Công Tráng, nhà xóm Bạch Đằng, nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 1+2 Đa Thành đường 
Nguyễn Siêu (ký hiệu HT1 đến HT7).   

e) Đất công viên cảnh quan, mặt nước: 

- Đất công viên cảnh quan khu ở được bố trí tại khu vực phía Tây đồi Bạch 
Đằng để đảm bảo khu vực cây xanh, vui chơi giải trí của người dân trong khu ở (ký 
hiệu CV1 và CV2).  

- Đất công viên cảnh quan bố trí dọc hai bên suối phía Đông khu quy hoạch 
(giáp khu dân cư Cao Bá Quát) để bảo vệ, cách ly dòng suối, đảm bảo cho dòng suối 
không bị ô nhiễm và tạo môi trường cảnh quan cho khu vực quy hoạch. 

- Quy hoạch tuyến suối: chỉ giới suối đoạn giáp khu dân cư - tái định cư Cao 
Bá Quát là 4,5m và được cách ly bởi cây xanh hai bên để bảo vệ lòng suối; đoạn giáp 
đường Tô Ngọc Vân nối dài (giáp khu dân cư đường Hai Bà Trưng và Khu văn hóa - 
thể thao tỉnh Lâm Đồng) là 7,6m.   

4.3. Bảng cơ cấu sử dụng đất: 

STT Loại đất Diện tích đất (ha) Tỷ lệ  (%) 

1 Đất công trình TM - DV công cộng 0,26 0,47 

2 Đất công trình giáo dục 0,79 1,43 

3 Đất công trình tôn giáo - tín ngưỡng 1,66 3,01 

4 Đất hội trường sinh hoạt cộng đồng 0,25 0,45 

5 Đất ở 33,63 61,02 

Đất ở nhà phố 0,95 1,72 

Đất ở nhà liên kế sân vườn 8,10 14,70  

Đất ở nhà biệt lập 24,58 44,60 

6 Đất công viên cảnh quan 5,87 10,65 

7 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 12,30 22,32 

Đường giao thông 11,85 21,50 

Bãi đậu xe 0,27 0,49  

Bồn chứa nước 0,18 0,33 

8 Mặt nước 0,35 0,64 

 Tổng 55,11 100 

4.4.  Bảng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc công trình: 

a) Toàn bộ khu vực quy hoạch có diện tích 55,11 ha; tổng diện tích xây dựng 
của các công trình kiến trúc ≤ 21 ha, mật độ xây dựng gộp ≤ 38,43% (theo Văn bản số 
3712/UBND-XD ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về việc thống nhất chỉ tiêu phân bổ 
cho quy họach chi tiết, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo Quyết 
định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 44/Ngày 16 - 9 - 2021 
 

49 

b) Các khu đất thuộc quy hoạch phân khu này phù hợp với Quy hoạch 704 (cụ 
thể theo mục 4.2 của Quyết định này) thì áp dụng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc xây 
dựng công trình theo đồ án quy hoạch phân khu này sau khi được phê duyệt. 

c) Các khu đất thuộc quy hoạch phân khu này chưa phù hợp với Quy hoạch 704 
thì giữ nguyên, không xây dựng thêm, chỉ cho phép cải tạo, chỉnh trang chống xuống 
cấp công trình cũ trên nền hiện trạng, không cơi nới, mở rộng thêm. Sau khi Quy 
hoạch 704 được điều chỉnh thì giải quyết hồ sơ đất đai, xây dựng cho phù hợp; các 
khu đất thuộc quy hoạch phân khu khác với định hướng Quy hoạch 704, gồm: Khu 
vực dân cư phía thung lũng đường Bạch Đằng (ký hiệu một phần BL01 và BL03). 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

4.5. Quy hoạch giao thông: 

Hệ thống giao thông trong khu vực (gồm, các tuyến đường hiện hữu cải tạo và 
xây dựng mới đảm bảo kết nối các khu vực), cụ thể:  

a) Quy mô các tuyến đường:  

- Lộ giới 20m (lòng đường 12m; vỉa hè mỗi bên 4m), gồm các tuyến đường: La 
Sơn Phu Tử, Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Siêu. 

- Lộ giới 16m (lòng đường 9m; vỉa hè mỗi bên 3,5m), gồm các tuyến đường: 
Ngô Quyền, Bạch Đằng, Cao Thắng.    

- Lộ giới 14m (lòng đường 8m; vỉa hè mỗi bên 3m): đường Đinh Công Tráng. 

- Đường nội bộ: lộ giới 10m (lòng đường 6m; vỉa hè mỗi bên 2m), lộ giới 9,5m 
(lòng đường 5,5m; vỉa hè mỗi bên 2m), lộ giới 7m (đường Tô Ngọc Vân, lòng đường 
≥ 6m) và lộ giới 6m.    

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

b) Các chỉ tiêu kỹ thuật chính của hạ tầng giao thông:  

Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy  định của pháp luật hiện 
hành.  

4.6. Các giải pháp kỹ thuật hạ tầng chủ yếu: 

a) Về san nền:  

Trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết, thiết kế, thi công xây dựng công 
trình phải triệt để tận dụng địa hình tự nhiên; trường hợp phải san gạt địa hình thì chỉ 
được san gạt cục bộ tại từng vị trí đặt công trình, cốt nền san gạt phải bám theo cốt tim 
đường giao thông (có thể cao hoặc thấp hơn nền đường khoảng 3m) và tính toán cân 
bằng đào đắp cho phù hợp. Khi san gạt mặt bằng phải có biện pháp đảm bảo môi 
trường, an toàn (tiêu nước, không để nước chảy tràn và hình thành vũng trong quá 
trình thi công). 

b) Về cấp điện và chiếu sáng công cộng:  

- Tổng công suất phụ tải điện tính toán: 8.430 KVA. 

- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch: trạm 110/22KV-40MVA thành phố 
Đà Lạt; cải tạo nâng cấp lưới điện trung thế 22KV hiện hữu để cấp điện cho khu quy 
hoạch. Lưới điện trung thế 22KV cải tạo nâng cấp và xây dựng mới được thiết kế đi 
ngầm theo hành lang đường nội bộ, cấp điện đến các trạm biến áp cho từng khu vực.  
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- Lắp đặt các trạm biến áp 22/0,4KV để cấp điện cho khu vực và các vùng lân 
cận. 

- Đường dây hạ thế 0,4KV được thiết kế dọc theo hành lang đường nội bộ 
trong khu quy hoạch, lấy điện từ các trạm biến áp hạ thế đưa đến phụ tải tiêu thụ điện. 

- Chiếu sáng công cộng lấy điện từ trạm biến áp khu vực, đóng ngắt tự động 
theo thời gian.  

- Các trạm biến áp là loại trạm hợp bộ 22/0,4KV được lắp đặt ở từng cụm phụ 
tải với bán kính cấp điện tối đa là 400m để đảm bảo chất lượng cấp điện. 

c) Về cấp nước và phòng cháy chữa cháy:  

- Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch là từ các đường ống chính hiện có của hệ 
thống cấp nước tập trung của thành phố Đà Lạt dọc trục đường chính trong khu quy 
hoạch. Tổng lưu lượng dùng nước sinh hoạt khoảng 2.471m3/ngày đêm. 

- Hệ thống đường ống cấp nước được thiết kế, cải tạo hoặc lắp mới đi ngầm 
dọc theo các tuyến đường quy hoạch. 

- Bố trí các trụ chữa cháy dọc theo các trục đường giao thông theo đúng quy 
định hiện hành về phòng cháy chữa cháy. 

d) Về thoát nước: hệ thống thoát nước mưa được xây dựng mới, tách riêng với 
hệ thống thoát nước sinh hoạt: 

- Nước mưa và nước mặt: thu gom qua hệ thống mương/ống chung của khu 
vực, dẫn về các hố ga lắng cục bộ và có lưới chắn rác trước khi thoát ra suối tự nhiên 
hoặc ra hệ thống thu gom của thành phố hiện có trong khu quy hoạch. 

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình trong khu quy hoạch: 

+ Trong khi hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố chưa tiếp cận đến 
khu vực quy hoạch thì sử dụng bể tự hoại để thu gom, xử lý nước thải đạt chuẩn theo 
quy định trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

+ Khi có hệ thống thu gom nước thải tập trung thì thực hiện việc thu gom nước 
thải của khu quy hoạch để xử lý theo quy định của hệ thống thoát nước thải tập trung 
của thành phố.  

đ) Vệ sinh môi trường: 

- Rác thải từ các khu dân cư, khu chức năng phải được tổ chức phân loại, thu 
gom thường xuyên trong ngày; sau đó chuyển đến điểm tập kết tại từng khu vực đưa 
đi xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Chất lượng không khí, tiếng ồn, tài nguyên đất, nước mặt, nước ngầm phải 
đảm bảo theo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và hoàn 
thành đưa công trình trong khu quy hoạch vào hoạt động. 

4.7. Các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường: 

a) Duy trì và phát triển tỷ lệ các loại đất theo quy hoạch được duyệt nhằm phát 
huy hiệu quả sử dụng đất, quản lý và bảo vệ cây xanh, cảnh quan của khu vực. 

b) Xây dựng công trình theo địa hình tự nhiên, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật; thường xuyên vệ sinh trên các tuyến đường; tổ chức thu gom, phân loại, vận 
chuyển chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất để xử lý đúng quy định. 
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c) Hạn chế tối đa các tác động tiêu cực làm hạ mực nước ngầm, nước thải sinh 
hoạt và nước mưa được thu gom, xử lý theo các quy định hiện hành. 

d) Dành diện tích đất phù hợp để trồng cây xanh đường phố, khu vực công 
cộng, khu dân cư để tạo các mảng xanh, cảnh quan môi trường thoáng mát, giảm ô 
nhiễm không khí. 

4.8. Yêu cầu về quản lý đô thị: 

a) Đối với công trình nhà ở chỉnh trang, xu hướng chung là mái dốc lợp ngói 
hoặc tole mạ màu hoặc có thể lợp đá phiến. Màu sơn tường lựa chọn tùy theo kiến trúc 
riêng theo các màu: màu trắng, xám nhạt, vàng, xanh nhạt, kết hợp với đá thiên nhiên 
hoặc gạch trần… 

b) Công trình nhà ở xây dựng mới phải tuân thủ chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc 
theo quy định, tận dụng tối đa điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên. Khuyến 
khích nhà có ban công và hành lang trước theo quy chuẩn hiện hành đảm bảo phù hợp 
và đồng bộ với cảnh quan kiến trúc của khu vực. 

c) Công trình công cộng hiện hữu và xây mới phải có kiến trúc tương đồng với 
kiến trúc chung trong khu vực, đảm bảo sự đồng bộ kiến trúc cảnh quan chung của 
khu vực quy hoạch. 

d) Xây dựng Quy chế quản lý xây dựng và cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch 
sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để địa phương áp dụng trong 
công tác quản lý đô thị. 

 (Kèm theo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, hồ sơ quy hoạch do 
Công ty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng lập và Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 
205/SXD-QHKT ngày 19/8/2021). 

Điều 2.  

1. UBND thành phố Đà Lạt có trách nhiệm: 

1.1 Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt tổ 
chức công bố quy hoạch được duyệt bằng nhiều hình thức (tổ chức hội nghị công bố 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công khai thường 
xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch, UBND phường 6, 
UBND phường 7, ...) để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực 
hiện và giám sát việc thực hiện.  

1.2. Tổ chức việc thực hiện cắm mốc xây dựng ngoài thực địa và chậm nhất là 
75 ngày, kể từ ngày quy hoạch được công bố, phải hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới 
xây dựng theo đồ án quy hoạch này. 

1.3. Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành 
của Nhà nước. 

2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và quản lý, 
thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố 
Đà Lạt; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng 
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các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành 
kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
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PHỤ LỤC I. BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2317/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)  

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện 

tích đất 
(ha) 

MĐXD 
(%) 

DTXD 
(Ha) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Khoảng 
lùi 
(m) 

A 
Đất công trình TM - DV 
công cộng 

 0,26     

1 
Công ty in và phát hành sách 
Lâm Đồng 

CC1 0,16 80 0,128 5 6 

2 Chợ Phường 6 CC2 0,05 100 0,050 5 0 

3 
Trạm xăng dầu Hoàng Phúc 
Lâm Đồng 

CC3 0,03 40 0,012 1 6 

4 Bưu điện CC4 0,02 100 0,020 4 0 

B Đất công trình giáo dục  0,79     

1 
Trường mầm non 7  

(Phân hiệu Bạch Đằng) 
GD1 0,06 40 0,024 3 4,5 

2 Trường THPT Đống Đa GD2 0,73 45 0,329 4 6 

C 
Đất công trình tôn giáo - tín 
ngưỡng 

 1,66     

1 Chùa Linh Quang TG1 1,07 25 0,268 3 6 

2 Nhà thờ Bạch Đằng TG2 0,36 25 0,090 3 6 

3 Thánh thất Đà Lạt TG3 0,10 50 0,050 3 6 

4 Đền Cô Hồn TG4 0,06 50 0,030 1 6 

5 Đình Đa Thuận TG5 0,05 50 0,025 1 2,4 

6 Đình Bao La TG6 0,01 50 0,005 1 2,4 

7 Đình Đa Trung TG7 0,01 50 0,005 1 2,4 

D 
Đất hội trường sinh hoạt 
cộng đồng 

 0,25     

1 Hội trường tổ dân phố 2 HT1 0,01 80 0,008 3 0 

2 
Nhà sinh hoạt cộng đồng Cao 
Thắng 

HT2 0,03 50 0,015 3 3 

3 Nhà Xóm (đường Bạch Đằng) HT3 0,13 50 0,065 3 3 

4 
Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 
Bạch Đằng 

HT4 0,02 50 0,010 3 3 

5 Nhà Xóm đinh Công Tráng HT5 0,02 50 0,010 3 3 
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện 

tích đất 
(ha) 

MĐXD 
(%) 

DTXD 
(Ha) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Khoảng 
lùi 

(m) 

6 Nhà Xóm Bạch Đằng HT6 0,02 50 0,010 3 3 

7 
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 
1+2 Đa Thành 

HT7 0,02 50 0,010 3 3 

E Đất ở  33,63     

1 Đất ở nhà phố  0,95     

    LKP1 0,82 100 0,820 4 0 

    LKP2 0,03 100 0,030 4 0 

    LKP3 0,10 100 0,100 4 0 

2 Đất ở nhà liên kế sân vườn  8,10     

    LKSV1 1,82 80 ~ 100 1,456 3 ~ 4 0 - 2,4 

    LKSV2 2,02 80 1,616 2 ~ 4 0 - 2,4 

    LKSV3 2,31 80 1,848 3 ~ 4 0 - 2,4 

    LKSV4 0,67 80 0,536 3 ~ 4 2,4 

    LKSV5 0,12 80 0,096 3 2,4 

    LKSV6 1,05 80 0,840 3 2,4 ~ 4,5 

    LKSV7 0,11 80 0,088 3 2,4 ~ 4,5 

3 Đất ở nhà biệt lập  24,58     

    BL01 1,78 50 0,890 2 ~ 3 3 

    BL02 1,74 50 0,870 2 ~ 3 3 

    BL03 0,75 50 0,375 2 ~ 3 3 

    BL04 2,02 50 1,010 2 ~ 3 3 

    BL05 3,25 50 1,625 2 ~ 3 3 

    BL06 3,86 50 1,930 2 ~ 3 3 ~ 4,5 

    BL07 1,97 50 0,985 2 ~ 3 3 ~ 4,5 

    BL08 1,31 50 0,655 2 ~ 3 3 

    BL09 1,30 50 0,650 2 ~ 3 3 

    BL10 1,12 50 0,560 2 ~ 3 3 

    BL11 1,28 50 0,640 3 3 

    BL12 1,50 50 0,750 3 3 

    BL13 0,73 50 0,365 3 3 

    BL14 0,42 50 0,210 3 3 

    BL15 0,44 50 0,220 3 3 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 44/Ngày 16 - 9 - 2021 
 

55 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện 

tích đất 
(ha) 

MĐXD 
(%) 

DTXD 
(Ha) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Khoảng 
lùi 

(m) 

    BL16 0,36 50 0,180 3 3 

    BL17 0,39 50 0,195 3 3 

    BL18 0,24 50 0,120 3 3 ~ 4,5 

    BL19 0,12 50 0,060 3 3 ~ 4,5 

F Đất công viên cảnh quan  5,87 5 0,294 1 6 

1 Công viên cảnh quan CV1 0,36     

2 Công viên cảnh quan CV2 0,95     

3 Công viên cảnh quan dọc suối  4,56     

G 
Đất công trình hạ tầng kỹ 
thuật 

 12,30     

1 Đường giao thông  11,85     

2 Bãi đậu xe P 0,27     

3 Bồn chứa nước BN 0,18     

H Mặt nước  0,35     

  Tổng  55,11  21,177   

  MĐXD gộp    38,43   
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PHỤ LỤC II. BẢNG THỐNG KÊ ĐƯỜNG GIAO THÔNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2317/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9  năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)  

STT Tên đường 
Lộ 
giới 
(m) 

Phần 
đường 
trong 
ranh 
(m) 

Chiều 
dài 

đường 
(m) 

Mặt cắt  
ngang đường 

(m)  

Diện tích  
mặt 

đường  
(m2)   

1 
Đường La Sơn Phu Tử (Từ nút 01 
đến nút 04) 

20,0  10,0  379,5  4,0+12,0+4,0 3.795,0  

2 
Đường Hai Bà Trưng (Từ nút 03 đến 
nút 09) 

20,0  20,0  820,0  4,0+12,0+4,0 16.400,0  

3 
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Từ nút 
24 đến nút 29) 

20,0  10,0  316,0  4,0+12,0+4,0 3.160,0  

4 
Đường Nguyễn Siêu (Từ nút 29 đến 
nút 41) 

20,0  10,0  859,0  4,0+12,0+4,0 8.590,0  

5 
Đường Ngô Quyền (Từ nút 04 đến 
nút 10) 

16,0  8,0  798,0  4,0+8,0+4,0 6.384,0  

6 
Đường Bạch Đằng (Từ nút 11 đến 
nút 31) 

16,0  16,0  1.205,0  4,0+8,0+4,0 19.280,0  

7 
Đường Cao Thắng (Từ nút 10 đến 
nút 41) 

16,0  8,0  880,0  4,0+8,0+4,0 7.040,0  

8 
Đường Đinh Công Tráng (Từ nút 15 
đến nút 30) 

14,0  14,0  754,0  3,0+8,0+3,0 10.556,0  

9 
Đường QH mới (Từ nút 16 đến nút 
17) 

12,0  12,0  57,0  2,5+7,0+2,5 684,0  

10 
Đường QH mới (Từ nút 12 đến nút 
44 và Ranh) 

10,0  10,0  177,0  2,0+6,0+2,0 1.770,0  

11 Đường nội bộ (Từ nút 44 đến nút 23) 9,5  9,5  1417,0 2,0+5,5+2,0 13.461,5  

12 
Đường nội bộ (Từ nút 13 đến nút 14 
và ranh) 

9,5  9,5  162,0 2,0+5,5+2,0 1.539,0 

13 
Đường nội bộ (Từ nút 18 đến nút 19 
và ranh) 

9,5  9,5  57,0 2,0+5,5+2,0 541,5  

14 Đường nội bộ (Từ nút 20 đến nút 24) 9,5  9,5  220,0 2,0+5,5+2,0 2.090,0  

15 Đường nội bộ (Từ nút 25 đến nút 28) 9,5  9,5  180,0 2,0+5,5+2,0 1.710,0  

16 
Đường QH mới (Từ nút 02 đến nút 
45) 

7,0  7,0  406,0  0,5 +6,0 +0,5 2.842,0  

17 Đường hẻm 6,0n 6,0  6,0  1.783,0  0,0 +6,0 +0,0 10.698,0  

18 Diện tích nút giao thông và hẻm nhỏ   7.959 

  Tổng cộng     12.087,5    118.500,0  
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PHỤ LỤC III. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2317/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9  năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)  
 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
tính 

Quy 
mô 

Tổng 
mức 

đầu tư 
(tỷ đồng) 

Ghi chú 

1 
Cải tạo hệ thống suối Tô Ngọc Vân, chỉ giới suối 
7,6m 

m 577 4,9 

2 
Cải tạo hệ thống suối đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
khu dân cư Cao Bá Quát, chỉ giới suối 4,5m 

m 1.114 0,9 

3 Đầu tư khu công viên cây xanh khu dân cư  ha 1,31 5,8 

4 
Đầu tư hệ thống đường giao thông dọc suối, 
đoạn giáp Trung tâm VH - TT tỉnh Lâm Đồng, lộ 
giới 7m (Tô Ngọc Vân Nối Dài) 

m 406 5,3 

5 
Đầu tư đường giao thông nối từ đường Đinh 
Công Tráng đến Khu dân cư Cao Bá Quát, lộ 
giới 12m 

m 118 2,4 

6 
Đầu tư đường nối thông Đinh Công Tráng và Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, lộ giới 9,5m   

m 444 4,4 

7 

Đầu tư hai đường lộ giới 9,5m từ đường Bạch 
Đằng và đường Đinh Công Tráng để nối với 
đường giao thông thuộc khu dân cư – tái định cư 
Cao Bá Quát.   

m 216 2,1 

8 
Đầu tư đường lộ giới 9,5m dọc theo khu công 
viên cây xanh dọc suối cao Bá Quát để làm 
đường tiếp cận với khu công viên.  

m 1.432 14,3 

9 
Đầu tư đường lộ giới 10m, đoạn nối thông 
đường hẻm Bạch Đằng và đường hẻm Hai Bà 
Trưng 

m 304 5,8 

10 

Đầu tư mở mới và mở rộng một số đoạn đường 
hẻm (lộ giới 7m) khu vực đường Bạch Đằng và 
Cao Thắng để nối thông các đường hẻm hiện 
trạng 

m 1.935 11,0 

11 Đầu tư các khu công viên cảnh quan dọc suối ha 4,5 20 

12 Đầu tư các trạm bơm nâng thu gom nước thải Trạm 2 0,2 

Ngân sách 
nhà nước  
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