
Công bố điều chỉnh cục bộ ô đất HH4 trong đồ án quy hoạch 

chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị VCN - Phước Hải 
 

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND 

v/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Ô đất HH4 trong đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị VCN- Phước Hải. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh 

nội dung sau: 
 

1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất tại ô đất HH4 

 

Quy hoạch được phê duyệt năm 2017 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

Loại 

đất 

Ký 

hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

MĐXD 

(%) 

Tầng 

cao 

Loại 

đất 

Ký 

hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

MĐXD 

(%) 

Tầng 

cao 

Đất 

hỗn 

hợp 

HH4 2.693,3 80 12 Đất 

hỗn 

hợp 

HH4 2.693,3 80 20 

 

2. Các bội dung khác giữ nguyên không thay đổi theo Đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị VCN-Phước Hải, thành phố Nha 

Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 

18/04/2014 và Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 21/07/2017. 
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CSNG UOAXAHQTCHUNGTTIA YrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

ui'BANNHAN oAx rixu KHANHHoA

Cdn cri Ludt T6 chtc chinh quy6n dia phuong s6ll tZOStqIff^3.
Cdn cf Luflt Quy ho4ch tl6 thi ngny 17/612009;

. Cin cri NChi dinh 37l20l0ND-CP ngdy O7lO4/2OlO cta Chinh phri v6 lfp,
them dinh, ph6 duyQt vh qu6.n lj quy ho4ch tl6 thi;

C[n cri Th6ng tu s6 tZtZOrcffT-BXD ngdy 2910612016 cria B0 XAy dpg vO

Quy tlinh v6 h6 so nhiQm vU vi d6 rin quy ho4ch xAy dlmg vtng, quy hoach d6 thi
vd quy ho4ch c6c khu chric ndng it+c tht;

CEn cri Quv6t <tinh sO eZ+lqO - UBND rrgity 1810412014 cta UBND tinh V/v
ph€ duyQt Di€u chinh Quy hopch chi ti6t (ry Ie l/500) Khu tI6 thi VCN - Phu6c
Hni, thanh ph5 Nha Trang;

C[n cri quy6t Ai*r sO ZtttfqO - UBND ngiry 21107/2017 cria UBND tinh
Viv ph6 duyQt Di6u chinh cqc b0 dO 6n Quy ho4ch chi ti6t (ti le l/500) I(hu tl6 thi
VCN - Phudc Hii;

Xdt de nghf cria C6ng ty C6 phan EAu tu VCN tai v[n ban s5 tO trtntr si5

562lTTr - QLDA V/v xin ph6 duyQrdidu chinh cuc bQ Quy ho4ch 6 d6t ftrI4 trong
AO rin quy ho4ch chi ti6t (ry le l/500) Iftu dO thi VCN - Phu6c HAi vd van ban s6

2103/S)O-KTQH ngiy 301512018 cria Sd Xdy dpg,
QUYfTDtr.{H.

Di6u 1. Ph6 duyQt Di6u chinh cuc b0 <16 an Quy hopch chi tii5t (ry le l/500)
Khu d6 thi VCN - Phu6c Hii voi nhtng nQi dung chinh nhu sau:

l. EiAu chinh cpc bO quy ho4ch sri d\mg d5t tpi 6 d6t ItrI4.

S6 :1lGl-tao-UBND Khdnh Hda, "c\/n thdng 6 ndm 2018

QUY6TEINII
YA viQc phG duyQt Di6u chinh cgc bQ 6 O6t rrgl trong dd 6n

Quy ho?ch chi ti6t (ti, le 1/500) Khu d6 thi VCN - Phufc Hii

Quy ho4ch clugc duyQt (QD s6 lZ+lqO -
UBND ngAy 18l}4/2014 vi v6n ban s6

8600AIBND - XDND ngily l5ll2l20l5)
DiAu chinh cUc bQ quy ho4ch
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2. C6c nQi dung c6. li6n quan kh6c: 86 sung Ben d6 tti6u chinh cgc bQ quy
hopch sri dung ddt O dat HH4 - Kf hiQu QHDCCB:0I; c6c nQi dung kh6c git
nguy6n kh6ng thay d6i theo D6 rin di6u chinh Quy ho4ch chi ti6t (fi lC l/500) Khu
d6 thi VCN - Phu6c Hai, thenh phi5 Nha Trang dd rlugc UBND tinh ph€ duygt tai
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Quy6t dinh s6 sz+lqo - UBND ngiry 1810412014, Quyi5t tlinh s6 2llllQD -
LIBND ngiry 2110712017 cria UBND tinh IG6nh Hod.

Di6u 2.

- Quyiit tlinh ndy tliAu chinh mQt phdn Quytit tlinh si5 eZ+lqO - UBryD ngdy

l8/O4l2}l4 cria UBND tinh V/v ph6 duyQt Di6u chinh Quy ho4ch chi tiist (ry lC

l/500) Khu dO thi VCN - Phudc Hdi, thanh ph6 Nha Trang.

- C6c nQi dung kh6c vin git nguy6n vi thpc hiQn theo Quyi5t dinh sl5 eZalqO

- UBND ngiLy l8l04l2Ol4, vdn ban sO 8142ruBND - XDND ngiry 22/1212014 cta
UBND tinh vi Quy6t dinh sii zt t tlqo - UBND ngity 2110712017 cria tiBND tinh
Kh6nh Hod.

Didu 3. PhAn c6ng thirc hiQn.

- UBND thenh ph6 Nha Trang phi5i hqp voi Sd Xdy dpg, C6ng ty C6 phan

Diu ru VCN vd c6c don vf li6n quan, t6 chuc c6ng bi5 quy ho4ch, cflp nh6t nQi dung
tli6u chinh vdo c5c quy ho4ch c6 li6n quan vi thlrc hiQn quan lj khu 4rc quy ho4ch
theo quy dinh.

- C6c S&: K6 hoach vd Diu tu, XAy dpg, Tdi nguy6n vd M6i truhng, Tdi
chinh; UBND thnnh ph6 Nha Trang cflp nhQt nQi dung di6u chinh cgc bQ quy hogch,
quan lj khu quy ho4ch vd huong d5n Chri dAu tu tri6n khai, hoin chinh c6c tht tuc
d6u tu cria dU an theo chric n5ng cria ngdnh, theo quy ctinh hiQn hdnh.

Di6u 4.

Chanh Vdn phdng UBND tinh, Giri.m d5c c6c 56: Kti ho4ch vi DAu tu, Xdy
dpg, Tii nguy6n vd M6i truqrg, Giao th6ng u1n tui, Tdi chinh; Cht tich UBND
thanh ph6 Nha Trang; Girim d6c C6ng ty C6 phan Diu tu VCN vd Thri trudng c6c

don vfc6 [6n quan chil., trach nhiQm thi hanh q-uytit dinh nny k6 tu ngdy lci./.

NoinhQn:
- Nhu didu 4;
- TT: HDND tlnh; UBND tinh ;
- tnnh tlgo VP UBND tlnh ;
- Co quan, tlon v[ li6n quan;
- Luu: VT, VC, CN,KN,HM.
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