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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: 499/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe đầu đèo Prenn, 

Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

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 số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 
30/8/2019 của Chính phủ 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 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về thực hiện 
chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 
hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy 
hoạch thời kỳ 2021 – 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp 
tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và 
một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao 
chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030; 

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; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng: số 2869/QĐ-UBND ngày 
16/12/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Bãi đậu xe đầu đèo Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; số 2678/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc phê duyệt 
điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe đầu đèo 
Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng; số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc phê duyệt Đề án chống ùn tắc giao 
thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2024, tầm nhìn đến năm 2035; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 47/TTr-SGTVT ngày 
02/02/2023; Sở Xây dựng tại Tờ trình số 358/TTr-SXD ngày 27/02/2023 của Sở Xây 
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dựng (đính kèm Báo cáo kết quả thẩm định số 20/SXD-QHKT ngày 27/02/2023) về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe đầu đèo Prenn, 
Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe đầu 
đèo Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng với nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đậu xe đầu đèo 
Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Phạm vi quy hoạch: 

2.1. Vị trí: Phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. 

2.2. Giới cận: 

- Phía Bắc: giáp đất rừng phòng hộ thuộc huyện Đức Trọng và phường 3, thành 
phố Đà Lạt; 

- Phía Đông: giáp Quốc lộ 20 và Khu du lịch thác Prenn; 

- Phía Tây: giáp đất rừng sản xuất thuộc huyện Đức Trọng; 

- Phía Nam: giáp đất rừng sản xuất thuộc huyện Đức Trọng. 

3. Quy mô lập quy hoạch: 

- Quy mô diện tích: 382.400 m2; 

- Quy mô công suất phục vụ: khoảng 790 chỗ đậu xe bus, 122 chỗ đậu xe 
minibus và 200 chỗ đậu xe taxi, xe con; phục vụ khoảng 33.800 người (bao gồm hành 
khách, tài xế, nhân viên phục vụ). 

4. Mục tiêu lập quy hoạch: 

Lập quy hoạch chi tiết bãi đậu xe nhằm hình thành các tiện ích đô thị góp phần 
cải thiện hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ cho thành phố Đà Lạt, đồng thời giảm thiểu 
lượng xe cơ giới vào trung tâm thành phố Đà Lạt; tạo cơ sở pháp lý để kêu gọi đầu tư 
xây dựng dự án. 

5. Nội dung quy hoạch: 

5.1.  Quy hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Đất xây dựng công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ 
thuật 

97.763,0 25,57 

1.1 Đất dịch vụ, nhà nghỉ (dành cho tài xế, nhân viên phục 
vụ, khách chờ) 

75.000,0 19,61 

1.2 Đất công trình dịch vụ 21.779,7 5,7 

1.3 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 983,3 0,26 
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STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

2 Đất cây xanh 79.293,4 20,74 

2.2 Đất cây xanh  72.677,6 19,01 

2.3 Đất cây xanh cách ly 4.123,1 1,08 

2.4 Đất cây xanh bãi xe 2.492,6 0,65 

3 Đất rừng 73.956,9 19,34 

4 Đất giao thông, sân bãi 131.386,8 34,36 

4.1 Đất sân bãi đậu xe 64.774,7 16,94 

4.2 Đất giao thông 66.612,1 17,42 

 Tổng cộng 382.400 100 

5.2. Tổ chức không gian: 

- Tuyến giao thông kết nối với Quốc lộ 20 là tuyến giao thông đối ngoại (trục 
chính) chia tách khu vực quy hoạch thành 02 khu, bao gồm: 

+ Phía Bắc: bố trí các bãi đậu xe và nhà ga tập trung (dành cho xe buýt công 
cộng, buýt nhanh), cao tối đa 05 tầng. 

+ Phía Tây: gồm khu Tây Nam bố trí các bãi đậu xe (xe buýt, mini buýt), nhà 
ga trung tâm kết hợp thương mại - dịch vụ, khu vực dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của 
hành khách, tài xế và nhân viên; khu Đông Nam bố trí khu dịch vụ, nhà nghỉ, các khối 
nhà dịch vụ phụ trợ, nhà ga monorail, các công trình hạ tầng kỹ thuật, cao tối đa 05 
tầng. 

- Bố trí 02 lối tiếp cận chính, gồm: 

+ Lối vào khu vực phía Bắc dẫn vào Nhà ga tập trung (buýt nhanh, buýt công 
cộng) và các khu vực đậu xe. 

+ Lối vào khu vực phía Nam dẫn vào cụm công trình điểm nhấn là nhà ga trung 
tâm kết hợp thương mại - dịch vụ với hình thức kiến trúc hiện đại, các chi tiết đơn 
giản, màu sắc hài hòa tạo sự đồng đều, phù hợp với cảnh quan khu vực.  

- Bố trí lối tiếp cận riêng đối với khu dịch vụ, nhà nghỉ (dành cho tài xế, khách 
chờ, nhân viên phục vụ) và khu vực Nhà ga monorail, các công trình phụ trợ phía Tây 
Nam. 

- Cốt xây dựng công trình được xác định theo cốt tự nhiên trung bình tại vị trí 
đặt công trình, hạn chế đào đắp làm ảnh hưởng đến địa hình khu vực. 

5.3. Bảng thống kê hạng mục công trình xây dựng: (chi tiết theo Phụ lục đính 
kèm). 

5.4. Các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng: 

- Tỷ lệ tác động: 

+ Diện tích xây dựng công trình có mái che: 18.943,1 m2 (chiếm tỷ lệ 5,0 %); 
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+ Diện tích xây dựng công trình không có mái che (đường giao thông, sân bãi) 
toàn khu: 131.386,8 m2 (chiếm tỷ lệ 34,5%). 

- Tầng cao: < 05 tầng; 

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: theo Phụ lục Bảng thống kê các hạng 
mục công trình xây dựng. 

- Khoảng lùi xây dựng công trình: cách lộ giới đường Tuyền Lâm và đường 
gom ra Quốc lộ 20 ≥ 10 m; cách ranh đất khu vực lập quy hoạch ≥ 3,0 m. 

5.5. Quản lý bảo vệ rừng: hạn chế tối đa việc chặt hạ cây rừng và xây dựng 
công trình trên diện tích có rừng; đảm bảo không tác động đến rừng tự nhiên, hạn chế 
tối đa tác động đến rừng trồng trong khu vực quy hoạch. 

5.6. Quy họach hạ tầng kỹ thuật dự án: 

a) Giao thông: 

- Giao thông đối ngoại: kết nối với tuyến đường Tuyền Lâm và Quốc lộ 20 
bằng 02 cổng chính và 01 lối vào khu vực nhà nghỉ ở phía Đông Nam. 

- Giao thông đối nội: gồm các đường giao thông nội bộ liên kết các hạng mục 
công trình của dự án được thiết kế bám sát địa hình tự nhiên; hạn chế và cân bằng việc 
đào đắp. 

b) San nền: 

Cao độ san nền được thiết kế theo địa hình tự nhiên và hiện trang, cao độ san 
nền thiết kế đảm bảo khối lượng đào đắp là nhỏ nhất và kết nối hạ tầng với các khu 
vực hiện trạng; thực hiện san gạt đảm bảo theo hồ sơ thiết kế quy định cho từng hạng 
mục công trình xây dựng.  

c) Cấp nước: 

- Nguồn cấp: giai đoạn đầu sử dụng kết hợp nước mặt và nước ngầm; giai đoạn 
sau khi đã có hệ thống cấp nước hạ tầng, tiến hành đấu nối sử dụng (dự kiến điểm đấu 
nối trên Quốc lộ 20); tổng lưu lượng nước cấp dự kiến khoảng 837 m3/ngày đêm. 

- Mạng lưới cấp nước dạng vòng kết hợp mạng cụt; bố trí các họng chữa cháy 
và các tủ vòi dọc các tuyến đường, gần các giao lộ, các khu vực bãi xe, công trình,… 

d) Thoát nước mặt: xây dựng tuyến mương dọc các tuyến đường để thu gom 
nước mưa; đồng thời, các tuyến đường giao thông nội bộ tạo dốc theo địa hình để thu 
gom nước vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực. 

đ) Thoát nước thải:  

- Tổng lưu lượng nước thải dự kiến khoảng 447 m3/ngày đêm. 

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được chia thành 02 phần: 

+ Hệ thống riêng trong từng khu nhà: sử dụng bể tự hoại, bể tách mỡ, tách dầu, 
xử lý một phần cặn lắng, dầu mỡ trước khi thoát ra hệ thống thu gom bên ngoài; 

+ Hệ thống thu gom bên ngoài khu nhà: thu gom nước thải đã qua xử lý sơ bộ 
bằng bể tự hoại sau đó thoát ra mạng lưới thu gom để đưa về bể ngầm xử lý nước thải 
(bố trí gần tuyến đường Quốc lộ 20), sau khi xử lý đạt chất lượng theo quy định thì xả 
vào nguồn tiếp nhận hoặc tận dụng một phần để tưới cây. 
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e) Xử lý chất thải rắn: 

- Tổng khối lượng chất thải rắn dự kiên khoảng 6,53 tấn/ngày. 

- Chất thải rắn được thu gom và phân loại hàng ngày trong từng khu vực trước 
khi đưa về điểm tập kết của khu vực bằng các xe vận chuyển chuyên dụng, sau đó 
được vận chuyển đến bãi xử lý chất thải rắn của khu vực. 

g) Cấp điện và chiếu sáng: 

- Nguồn cấp: được lấy từ đường dây trung thế (cạnh Quốc lộ 20). 

- Xây dựng mới 04 trạm biến áp 03 pha có công suất từ 320kVA – 1500kVA 
cấp điện cho khu vực quy hoạch. 

- Xây dựng mạng lưới cấp điện chiếu sáng hệ thống đường giao thông đi ngầm 
dưới đất. 

h) Hệ thống thông tin liên lạc: 

- Nguồn cấp cho hệ thống thông tin liên lạc và truyền hình cáp được đấu nối từ 
các nhà cung cấp dịch trên tuyến đường, đảm bảo cung cấp cho tổng số thuê bao dự 
kiến: 83 thuê bao. 

- Hệ thống thông tin được bố trí đi ngầm dọc theo các tuyến đường. 

i) Vệ sinh môi trường: 

- Rác thải từ các khu chức năng được tổ chức phân loại, thu gom thường xuyên 
trong ngày, sau đó chuyển đến điểm tập kết tại từng khu vực, thu gom và 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, quy định hiện hành về vệ sinh môi trường trong quá 
trình thi công và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. 

6. Về đánh giá môi trường chiên lược: 

- Đánh giá ảnh hưởng môi trường trong thời gian thực hiện dự án: 

+ Môi trường đất: yếu tố bị xói mòn, rửa trôi các hợp chất từ thiên nhiên, san 
lấp cục bộ làm thay đổi địa hình tự nhiên bởi con người do nhu cầu xây dựng, đã tác 
động ô nhiễm đến môi trường đất, làm thay đổi các tính chất, nhân tố sinh thái và sự 
cân bằng của các thành phần, nồng độ dinh dưỡng và hữu cơ trong đất; 

+ Môi trường không khí và tiếng ồn: nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu từ 
các hoạt động giao thông vận chuyển vật tư, xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật. 
Về tiếng ồn phát sinh từ xe cơ giới, công trường xây dựng...; 

+ Môi trường nước thải: nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt chuẩn 
trước khi thải vào hệ thống chung của khu vực. 

-  Các giải pháp giảm thiểu tác động từ giải pháp quy hoạch: 

+ Quy định cụ thể nơi đổ rác, gắn với việc nâng cao ý thức của cá nhân, tổ chức 
tham gia bảo vệ môi trường; có các biện pháp xử lý hợp lý. Hạn chế tiếng ồn đến mức tối 
thiểu ảnh hưởng đến khu vực; 

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thoát vào hệ 
thống nước thải của khu vực. 
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- Ngoài một số nội dung trên, các công trình thuộc dự án phải đảm bảo phù hợp 
với cảnh quan khu vực, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng; giải pháp thi công 
phải đảm bảo an toàn cho các dự án, công trình lân cận. 

 (Kèm theo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch và hồ sơ thiết kế quy hoạch 
do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản Việt Tín lập, Sở Xây dựng thẩm 
định) 

Điều 2.  

1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm: 

1.1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, 
phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng 
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, đơn vị quản lý quy hoạch, đầu tư xây 
dựng trên địa bàn các phương trong phạm vi quy hoạch, …) 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 thực hiện việc cắm mốc xây dựng, ngoài thực địa và chậm nhất 
trong 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. Đồ án quy hoạch chi tiết này được triển khai thực hiện, lựa chọn nhà đầu tư 
sau khi Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ 
cận được cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. 

3. Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Ủy ban 
nhân dân huyện Đức Trọng 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 Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Đức Trọng; Giám đốc/Thủ trưởng các 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  
BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH,  

KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
(Đính kèm Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Mật 
độ 
XD 
(%) 

Diện 
tích XD 

(m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Chiều 
cao tối 
đa (m) 

A 
Đất xây dựng công trình 
kiến trúc và hạ tầng kỹ 
thuật 

 97.763,0 25,6 19,4 18.943,1 5  

I 
Đất dịch vụ, nhà nghỉ 
(dành cho tài xế, nhân 
viên phục vụ, khách chờ) 

NN 75.000,0 19,6 10,0 7.500,0 1-5  

1 Đất công trình dịch vụ  1.886    5 24 

2 Nhà container  2.304,3    01 4 

3 Đất cây xanh  8.520,9      

4 Đất rừng thông  57.736,4      

5 Đất giao thông, sân bãi  4.552,4      

II Đất công trình dịch vụ  21.779,7 5,7 50,7 11.049,8 1-5  

1 
Nhà ga kết hợp thương 
mại – dịch vụ 

NG-1 6.726,1 1,8 50,0 3.363,3 5 24 

2 Nhà ga monorail NG-2 2.487,0 0,7 50,0 1.243,5 3 24 

3 
Nhà ga tập trung (buýt 
công cộng, buýt nhanh) 

NG-3 2.009,0 0,5 50,0 1.004,5 3 24 

4 Công trình dịch vụ DV 5.160,4 1,3 60,0 3.096,3 5 24 

5 Trạm xăng TX 2.869,9 0,8 40,0 1.148,0 2 10 

6 Nhà rửa xe dịch vụ RX 2.221,3 0,6 40,0 888,5 2 10 

7 
Nhà chờ taxi kết hợp vệ 
sinh công cộng 

NCTX 90,0 0,1 100,0 90,0 3 15 

8 
Chòi nghỉ chân kết hợp vệ 
sinh công cộng (6 chòi) 

CN 216,0 0,1 100,0 216,0 2 10 

III Đất hạ tầng kỹ thuật  983,3 0,3 0,0 393,3 1  

1 Đất hạ tầng kỹ thuật 1 HTKT-1 363,7 0,1 40,0 145,5 1 7 

2 Đất hạ tầng kỹ thuật 2 HTKT-2 411,7 0,1 40,0 164,7 1 7 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 3 HTKT-3 207,9 0,1 40,0 83,1 1 7 

B Đất cây xanh  79.293,4 20,7     

I Đất cây xanh  72.677,6 19,0     
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Mật 
độ 
XD 
(%) 

Diện 
tích XD 

(m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Chiều 
cao tối 
đa (m) 

1 Đất cây xanh 1 CX-1 804,9 0,2     

2 Đất cây xanh 2 CX-2 15.037,7 3,9     

3 Đất cây xanh 3 CX-3 2.954,9 0,8     

4 Đất cây xanh 4 CX-4 8.628,6 2,3     

5 Đất cây xanh 5 CX-5 941,9 0,2     

6 Đất cây xanh 6 CX-6 9,786,9 2,6     

7 Đất cây xanh 7 CX-7 8.277,4 2,2     

8 Đất cây xanh 8 CX-8 2.237,7 0,6     

9 Đất cây xanh 9 CX-9 866,9 0,2     

10 Đất cây xanh 10 CX-10 9.543,0 2,5     

11 Đất cây xanh 11 CX-11 1.914,0 0,5     

12 Đất cây xanh 12 CX-12 1.055,2 0,3     

13 Đất cây xanh 13 CX-13 420,6 0,1     

14 Đất cây xanh 14 CX-14 6.199,2 1,6     

15 Đất cây xanh 15 CX-15 1.058,5 0,3     

16 Đất cây xanh 16 CX-16 1.439,4 0,4     

17 Đất cây xanh 17 CX-17 1.511,7 0,4     

II Đất cây xanh cách ly  4.123,1 1,1     

III Đất cây xanh bãi xe  2.492,6 0,7     

1 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 

 1.445,6 0,4     

1.1 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 1 

CXBX-1 42,0 0,01     

1.2 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 2 

CXBX-2 70,1 0,02     

1.3 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 3 

CXBX-3 66,6 0,02     

1.4 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 4 

CXBX-4 42,0 0,01     

1.5 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 5 

CXBX-5 56,4 0,01     

1.6 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 6 

CXBX-6 88,5 0,02     
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Mật 
độ 
XD 
(%) 

Diện 
tích XD 

(m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Chiều 
cao tối 
đa (m) 

1.7 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 7 

CXBX-7 146,0 0,04     

1.8 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 8 

CXBX-8 146,0 0,04     

1.9 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 9 

CXBX-9 146,0 0,04     

1.10 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 10 

CXBX-10 98,7 0,03     

1.11 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 11 

CXBX-11 126,8 0,03     

1.12 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 12 

CXBX-12 263,8 0,07     

1.13 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 13 

CXBX-13 98,5 0,03     

1.14 
Đất cây xanh bãi xe bus và 
minibus 14 

CXBX-14 54,0 0,01     

2 Đất cây xanh bãi xe taxi 
CXBX-

15 
1.047,0 0,3     

C Đất rừng  73.956,9 19,3     

1 Đất rừng 1 RT-1 4.545,6 1,2     

2 Đất rừng 2 RT-2 429,0 0,1     

3 Đất rừng 3 RT-3 45.040,4 11,8     

4 Đất rừng 4 RT-4 2.266,5 0,6     

5 Đất rừng 5 RT-5 3.726,7 1,0     

6 Đất rừng 6 RT-6 1.036,4 0,3     

7 Đất rừng 7 RT-7 8.439,0 2,2     

8 Đất rừng 8 RT-8 603,2 0,2     

9 Đất rừng 9 RT-9 1.702,3 0,4     

10 Đất rừng 10 RT-10 6.167,9 1,6     

D Đất giao thông, sân bãi  131.386,8 34,4     

I Đất bãi đậu xe  64.774,7 16,9     

1 
Bãi đậu xe bus và 
minibus 

 59.080,9 15,5     

1.1 Bãi đậu xe bus  54.056,2 14,1     
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Mật 
độ 
XD 
(%) 

Diện 
tích XD 

(m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Chiều 
cao tối 
đa (m) 

1.1.1 Bãi đậu xe bus 1  P-1 1.299,8 0,3     

1.1.2 Bãi đậu xe bus 2 P-2 1.203,1 0,3     

1.1.3 Bãi đậu xe bus 3 P-3 905,7 0,2     

1.1.4 Bãi đậu xe bus 4 P-4 710,2 0,2     

1.1.5 Bãi đậu xe bus 5 P-5 1.538,2 0,4     

1.1.6 Bãi đậu xe bus 6  P-6 1.640,8 0,4     

1.1.7 Bãi đậu xe bus 7 P-7 2.332,5 0,6     

1.1.8 Bãi đậu xe bus 8  P-8 2.127,9 0,6     

1.1.9 Bãi đậu xe bus 9 P-9 1.242,2 0,3     

1.1.10 Bãi đậu xe bus 10 P-10 3.285,1 0,9     

1.1.11 Bãi đậu xe bus 11 P-11 3.489,5 0,9     

1.1.12 Bãi đậu xe bus 12  P-12 2.259,0 0,6     

1.1.13 Bãi đậu xe bus 13 P-13 762,4 0,2     

1.1.14 Bãi đậu xe bus 14 P-14 1.527,0 0,4     

1.1.15 Bãi đậu xe bus 15 P-15 2.307,9 0,6     

1.1.16 Bãi đậu xe bus 16 P-16 2.307,9 0,6     

1.1.17 Bãi đậu xe bus 17 P-17 2.252,9 0,6     

1.1.18 Bãi đậu xe bus 18 P-18 3.041,8 0,8     

1.1.19 Bãi đậu xe bus 19 P-19 2.929,1 0,8     

1.1.20 Bãi đậu xe bus 20 P-20 3.959,9 1,0     

1.1.21 Bãi đậu xe bus 21 P-21 4.044,1 1,1     

1.1.22 Bãi đậu xe bus 22 P-22 2.280,8 0,6     

1.1.23 Bãi đậu xe bus 23 P-23 2.123,0 0,6     

1.1.24 Bãi đậu xe bus 24 P-24 1.123,5 0,3     

1.1.25 Bãi đậu xe bus 25 P-25 1.645,4 0,4     

1.1.26 Bãi đậu xe bus 26 P-26 1.716,7 0,4     

1.2 Bãi đậu xe minibus  5.024,7 1,3     

1.2.1 Bãi đậu xe minibus 1 PM-1 425,9 0,1     

1.2.2 Bãi đậu xe minibus 2 PM-2 431,0 0,1     

1.2.3 Bãi đậu xe minibus 3 PM-3 382,1 0,1     

1.2.4 Bãi đậu xe minibus 4 PM-4 1.038,8 0,3     
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STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Mật 
độ 
XD 
(%) 

Diện 
tích XD 

(m2) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Chiều 
cao tối 
đa (m) 

1.2.5 Bãi đậu xe minibus 5 PM-5 993,0 0,3     

1.2.6 Bãi đậu xe minibus 6 PM-6 490,7 0,1     

1.2.7 Bãi đậu xe minibus 7 PM-7 756,6 0,2     

1.2.8 Bãi đậu xe minibus 8 PM-8 506,7 0,1     

2 Bãi đậu xe taxi BXTX 5.693,8 1,5     

II Đất giao thông  66.612,1 17,4     

1 Đất giao thông đối ngoại  28.458,4 7,4     

2 Đất giao thông nội bộ  38.153,8 10,0     

Tổng  382.400,0 100,0 19,4 18.943,1   
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