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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: 636/QĐ-UBND                                   Lâm Đồng, ngày 25 tháng  3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  

Khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 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 số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 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 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Văn bản số 67/HUD-BQL ngày 07/01/202 của Tổng công ty Đầu tư phát 

triển nhà và đô thị; Văn bản số 176/TTr-SXD ngày 02/02/2021 của Sở Xây dựng của 

Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2412/QĐ-UBND ngày 09/11/2015, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh điểm d khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND tỉnh về quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt từ "Nước thải tại 

các khu chức năng được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại cải tiến đạt tiêu chuẩn theo quy 

định, theo các tuyến ống tuyến ống thu gom nước thải xả vào hệ thống thoát nước 

mưa. Toàn bộ hệ thống thoát nước thải đều nằm trong ranh dự án được xử lý nội bộ 

đạt chuẩn theo quy định để được tái sử dụng, không kết nối với khu vực ngoài dự án" 

thành "Nước thải tại các khu chức năng được thu gom bằng các tuyến ống, trạm bơm 

nâng để đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của thành phố Đà Lạt và xử lý 

theo quy định hiện hành". 

2. Cập nhật, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 

2412/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh: 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-42cb3.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-42cb3.html
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STT Loại đất 

Đã phê duyệt Điều chỉnh  

Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ  

(%) 

Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

I Đất đơn vị ở 270.494 72,05 270.417 72,03 Giảm 77m2 

1 Đất công cộng 6.647 1,77 6.647 1.77  

2 Đất hỗn hợp 11.819 3,15 11.819 3,15  

3 Đất giáo dục 9.378 2,50 9.378 2,50  

3.1 Đất trường học 4.324   4.324   

3.2 Đất nhà trẻ mẫu giáo 5.054   5.054   

4 Đất cây xanh, TDTT, mặt nước 38.407 10,23 38.330 10,21 Giảm 77m2 

5 Đất ở xây dựng mới 152.569 40,64 152.569 40,64  

5.1 Đất phục vụ kinh doanh 101.055   101.055   

5.2 Đất ở tái định cư 37.101   37.101   

5.2.1 Đất biệt thự đơn lập 22.537   22.537   

5.2.1 Đất liên kế 14.564   14.564   

5.3 Đất ở giao lại cho địa phương 14.413  14.413   

6 Đất giao thông 51.674 13,76 51.674 13,76  

II Đất ngoài đơn vị ở 104.934 27,95 105.011 27,97 Tăng 77m2 

1 Đất giao thông đối ngoại 18.233 4,85 18.233 4,85  

2 Đất hạ tầng kỹ thuật (Taluy, 

tường chắn, trạm bơm) 

14.516 3,87 14.647 3,90 

Tăng 131m2  

(diện tích trạm 

bơm, đường 

ống thoát 

nước); giảm 

54m2 cây xanh 

cảnh quan 

3 Đất cây xanh cảnh quan 72.185 19,23 72.131 19,21  

 Tổng cộng 375.428 100,00 375.428 100,00  

 

(Ghi chú: Chữ in nghiêng là cập, nhật điều chỉnh do điều chỉnh phương án quy 

hoạch thoát nước thải) 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyêt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt. 

(Chi tiết theo hồ sơ quy hoạch chi tiết do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây 

dựng Nam Lâm Đồng lập, Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 176/SXD-QHKT 

ngày 02/02/2021). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt; Tổng công ty Đầu tư Phát 
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triển nhà và đô thị (HUD); Thủ trưởng các ngành, 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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