
UY BAN NIIAN DAN CONG IIOA XA HI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PRO BA NANG Dc 1p - T do - Hnh phtIc 

S: 4690 /QD-UBND Da Náng, ngày 4 tháng 12 nám 2020 

QUYET D!NH 
A A .A , Ye viçc phe duyçt dieu chinh quy hoch chi tiet TL 1/500 

Dir an Ba Nng Times Square 

CHU TJCH U BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 
Can cüLuát i'd chic chInh quyn djap/ntongso' 77/2015/QH]3 ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Luat tha d6i, bô sung mt so diêu cia Lut i'd chzc ChInh phz và 
Ludt TO cht'c chInh quyên äiaphzrnng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Gàn c Lut Quy hoach do thi so 30/2009/QHJ2 ngày 17 tháng 6 nám 
2Q09,' 

Can th Luat sd 35/2018/QI-j]4 ngày 29/11/2018 cza Qudc h5i tha dd 
bô sung m3t so diêu cza 37 1uqt co lien quan den quy hoçich. 

Cán c&Luát Quy hoach sO 21/2017/QHJ4 ngày 24 tháng 11 nám 2017, 
Gàn th Ngh/ quyêtsO 751/2019/UBTvQpjJ9 ngày 16 tháng 8 näm 2019 

cia Uy Ban thtthng vy QuOc hç5i, 
Cán th Nghj dinh sO 37/2010/ND-C'p ngày 07 tháng 4 närn 2010 cia 

ChInhphü ye lap, thám d/nh, phê duyét và quán lj quy hoach dO thj, 
C'án cá Thông tu' sO 12/2016/TT-BXj ngày 29 tháng 9 nám 2016 cza Bç5 

truthig Bó Xây c4mg quy dfnh ye h scr cáa nhim vy vâ dO an quy hogch xáy 
dyng vutng, quy hogch dO thj va quy hoçich xdy dy71g Ichu chic náng dc thI, 

Gán ci Quyêt dfnh so 768 7/QD-UBNJJ ngây 07 tháng 11 nám 2016 cüa 
hz t/ch UBND thành phO ye vic phê duyt TOng mt bang diéu chinh quy 

hogch xây dnig chi tiet TL 1/500, Thie't kê dO thj và Quy djnh quán l.3 kiên tri2c 
xay c4mg dy an Dà Náng Times Square tgi phitOng Phwàc M9, qun Son Trà; 

Can c' Quyet dfnh so 3999/QD-UBND ngày 22 tháng 10 nám 2020 cta 
Chü tjch UBND thành phO ye phê duyêt diu chinh cyc b quy hoçch p/ian Ichu 
TL 1/5000 tçzi mat p/ian 0 quy hoach lg hiêu E-2, ichu vec phIa Dông và ban 
dáo Son Trà (diêu chinh ban dO quy hogch th dyng dat); 

Can cz Quyêt djnh sO 4]30/QD-UBND ngày 30 tháng 10 nám 2020 cza 
Chz tjch UBND thànhphO vêphé duyêt nhim vy diêu chin/i quy hoqch chi tiêt 
TL 1/500 D an Dà Náng Times Square,' 

Thea , kien cüa Sà Tài nguyen và MOi truthig tçti Cong van so 
1543/STNvIT-CcQLDD ngày 24 tháng 5 nám 2019 vâ 

cong van sO 
2602/STNMT-CCQLDD ngày 04 tháng 7 nám 2Q20,' ,2 kien cüa So Kê hogch và 
Dáu tu' tgi COng van sO 1096/SKI-JDT-.DN ngày 26 tháng 4 nám 2019,' j kiên cüa 
SO Giao thông van tái tQi GOng van sO 1624/SGTk7'-KJ-J ngây 24 tháng 4 nám 
2019,' 
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Tlc hin j lciê'n chi dçio cüa UBND thành pM tgi C1Ong van so' 
3754/VP-DTDT ngày 21 tháng 11 nám 2020 cña Van phông Doàn Dgi biêu 
quôc hi, H3i dOng nhán dan và Uy ban nhán dan thành phO và j kiên cia So' 
Tài nguyen và Môi tru&ng tçzi Cong van so 4624/STNMT-CCQLDD ngày 27 
tháng 11 nám 2020, 3 Idén cza UBND qun Son ,Trà tgi Cong van so 
2578/UBND-QLDm ngày 27 tháng 11 nám 2020, j kiên cia Vin Quy hoqch 
xáy dng tQi C'Ong van sO 768/VQH-QHKT ngày 25 tháng 11 nám 2020, 

Xét ni dung To' trInh so' 06/TTr-KLN ngày 31 tháng 10 nám 2020 cia 
Ong ly CO phán Kim Long Narn v vic d nghjphe duytdiêu chinh quy hogch 

chi tiêt TL 1/500 Dy an Dà Näng Times Square và giáy 
,Uy cuyên sO 73/GUQ-

FUTA land ngày 20 tháng 6 nám 2020 cia Cong ty CO phán dáu hr Phu'ong Trang; 
Theo de nghj ca So' Xáy dirng ti ni dung Báo cáo sO 'IJ4/BC-SXD 

ngày O.J tháng A A nám 2020, 

QUYET DINH: 
.A

• • ' Dieu 1. Phe duyçt dieu chinh quy hoach chi tiet TL1/500 Dr an Da Nang 
Times Square, kern theo ho sci do Viên Quy hoach Xây dirng Dà Näng và Cong 
ty TNHH thiét ké Hurnphreys & Partners 1p vâi nhUng ni dung chInh sau: 

1. V1 trI, ranh gio'i, quy mô 
a) Vj trI: Khu dat thuc phi.r&ng Phisôc M5, qun San Ira. 
b) Ranh giói quy hoach duçic xác ctjnh bâi các diem: Ri, R2,... , R8 (co 

ban ye dInh kern). Không thay dôi so vói quy hoach dâ duçic phê duyt và duçic 
gi6ihnnhusau: 

- PhIa Bäc : Giáp dix&ng Phm Van Dông; 
- PhIa Dông : Giáp dix&ng Vô Nguyen Giáp; 
- PhIa Nam : Giáp dii&ng Duang DInh Ngh; 
- PhIa Tây : Giáp diiông Ho Nghinh. 
c) Quy mô din tIch: Tong din tIch dat nghién cüu quy hoach cüa dr an 

không thay dôi so vâi quy hoach &.rçYc duyêt: 21.53 8m2  
2. Quy hoich sü diing dt 
a) Ni dung diêu chinh quy hoach: 
- Quy hoach khoi Chung cu - Thuang mai có 1c)" hiu CT1-2, CT3-7 näm 

a phIa Dông và Nam khu dat, có mat tiên giáp di.r&ng Pham Van Bong du&ng 
Vô Nguyen Giáp và du&ng Di.rang DInh Ngh; 

- GiU nguyen quy hoach duçc duyt khoi Khách san có k hiu CT6 nAm 
a phIa Narn khu dat, có mt tiên giáp dux&ng Duang DInh Ngh; 

- Bôi vOi tat ca các khoi con 1i xây dirng can h du ljch gôm: Bi, B2, 
B3, B4, B5, B6, B7, CT4, CT5 näm a phIa Bäc và phIa Tây khu dat, có mt tiên 
giáp dt.r&ng Pham VAn Bong, dithng Ho Nghinh và &r&ng Duang Dlnh Ngh; 
hin nay chua có quy djnh v vic cp giy chirng nhn quyn sü diing dat dôi 
vâi dat &rçic xáy dirng lam Condotel (CAn ho khách san, CAn h du ljch). Do do, 
tam th&i giü nguyen các khôi cong trInh Bi, B2, B3, B4, B5, B6, B7, CT4, CTS 
theo quy hoach tai Quyet djnh s 7687IQD-TJBN ngày 07 tháng 11 nAm 2016 
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cüa Chü tjch UBND thành ph; dng th?yi, Chii du tu có trách nhim phôi hop 
vi don vj tu van thuc hin viêc rà soát, dinh hu&ng diêu chinh quy ho?ch thãnh 
cong trInh phü hop vói miic dIch du'çc cap giây chirng nhn quyên sir dicing dat 
và quy djnh hinhânh. Trong qua trinh nghiên c1ru, diêu chinh chi tiêt tmg khOi 
cong trInh can tiêp t1ic râ soát, dánh giá ye h tang k thut, h? tang xã hi theo 
dcing quy djnh; dam báo sii phü hop ye pháp 1 dê triên khai dir an, khân truong 
dua dat vào sfr diing. 

- KEóp nOi quy hoch vi các khu virc lan can. 
BANG CAN BANG SDUNG DAT 

STT 
Thành 
phân sir 
dijng dt 

K hiu 

Quy hoich phê duyt QUy hoch diu chinh 

S Iô 
(lo) 

Diên 
tIch 
(m2) 

Ti lê 
(/o) 

So 
lô 

(lo) 

Diên 
tIch 
(m2) 

Ti lê 
(/o) 

iMt can ho 
du lich 

CT4, CT5; 
Bi, 

B2..,B7 
9 9.493 44,08 

Dâtxây 
dirngcông 
trInh 

5.568 25,85 

DAt san bãi 
ni b 3.925 18,22 

2 Condotel 

CT1 ,CT2 
CT3, CT4, 
CTS, CT7 

Bi, 
B2...,B7 

13 18.895 87,73 - - - 

Bat khách 
sn CT6 1 1.932 8,97 1 1.932 8,97 

Dt xay 
dirngcông 
trInh 

1.124 5,22 1.124 5,22 

Dtsânbãi 
ni b 808 3,75 808 3,75 

4 
Bat chung 
cir-thuong 
mai 

CT1, CT2, 
CT3, CT7 - - - 4 9.402 43,65 

Dâtxây 
dirngcong 
trInh 

- - 5.414 25,14 

DAt san bai 
nôibô - - 3.988 18,52 

5 
But giao 
thông san 
bäi 

711 3,30 711 3,30 

TONG CONG 21.538 100,00 21.538 100,00 
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b) Thit k do thj (Quy djnh quán 1 quy hoach kern theo): 
- Doi vâi cong trInh (CTI, CT2, CT3, CTS, CT 7) d thrçic S Xây dimg 

cap giây phép so 902/GPXD ngày 27/4/2018, sO 1563/GPXD ngày 12/7/2017 vâ so 1 743/GPXD ngày 20/8/2018, dê nghi chü dâu tix triên khai thrc hin theo 
dung giây phép xay dirng thrc cap;  

- Riêng các cong trInh cOn lai cOa dir an có chi tiêu xay dirng, tang cao 
cong trInh, mt d xây dimg, h so si'r diing dat, khoãng lüi cong trInh phãi tuân 
thu quy hoach chi tiêt duçic phê duyêt và Quy chun xay dirng QCXD\TN 
01:2019; 

- Các cong trInh cii th phái thxc thit k dam bão các chi tiêu v ha 
tang k thut, ha tang x hi theo quy djnh. 

3. Hi tang k5 thut: theo ban ye kern theo. 
Diu 2. 

* - Chu du tu có trách nhirn gt'ri d an quy hoach dn các car quan tai 
Diêu 4 ngay sau khi dO an quy hoach dixçic phê duyt. 

- Giao UBND qun Son Trà chü tn phOi hqp v&i Cong ty Co phân Kim 
Long Nam, Cong ty CO phân Dâu tu Phuong Trang và các darn vj lien quan niêm 
yet và cong bô cOng khai dO an dieu chinh quy hoach dtrçc duyt theo quy djnh. 
Th&i hn cOng bô quy hoach diêu chinh duçic duyt không qua 20 ngày ké tr 
ngày k2 quyét djnh. 

- Giao S Xây dirng, UBND qun Son Ira quán 1 quy hoch duqc 
duyt theo dung chirc nàng và nhim vii di.rçrc giao. 

- Giao Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng can cü quy hoach ducic duyt, 
hithng dn các thu tic lien quan ye dt dai theo dung quy djnh, dông thi dé 
xuât nghTa vii tâi chInh phát sinh do vic diêu chinh quy hoach, báo cáo car quan 
Co thãm quyên xem xét quyêt dnh;

* - Yêu câu COng ty Co phân Kim Long Narn, Cong ty CO phân Dâu ti.r 
Phuong Trang lien h vi S Tài nguyen vâ Môi truông dê dixc hi.ràng dan 
thirc hin các thu tiic lien quan ye dat dai, nghia vi tài chInh (neu co). Trong 
trthmg hçp qua 6 tháng ke tr ngày Quyêt dnh có hiu lirc thi hành ma Cong ty 
Co phân Kim Long Nam, COng ty CO phan Dâu tix Phiiarng Trang không lien h 
lam thu tiic dat dai, thu tiic nghia vu tài chInh phát sinh thI Quyet djnhnày 
khOng cOn hiu lirc thi hành theo 5' kién cüa Lânh dao UBND thành phO tai 
Thông báo sO 40 1/TB-VP ngày 21 tháng 8 nãm 2020 cua VAn phOng Doàn Dai 
biêu Quoc hi, HDND và UBND thânh phô lien quan den vic xác dnh nghia 
v1i tài chInh phát sinh do diêu chinh quy hoach. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu l?c thi hãnh k tir ngày k5'. Nhng ni 
dung t?i các Quyet djnh truâc dày cüa Chü tjch IJBND thath phô lien quan den 
Di,r an Dà NAng Times Square trái vói nOi dung Quyêt djnh nay hêt hiu 1irc thi hành. 

Diu 4. Chánh VAn phông Doán Dai biu Quc hi, J-IDND, UBND 
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thânh ph Dà N.ng; Giám dc cac Sà: Tài chInh, Xây drng, K hoach và Dâu 
tu, Tài nguyen vâ Môi tru?mg; Chü tjch UBND qun Sn Trà; Chü tjch UBND 
ph'tr&ngPhithc M; Tong Giám dc Cong ty Co phân Kim Long Nam; Tong 
Giám dôc Cong ty Co phân Dau tix Phirang Trang; Vin trithng Vin Quy hoach 
xay dirng; Giám doc Cong ty TNHH thiêt kê Hurnphreys & Partners; Thu 
trtthng các dan vj và Ca nhân Co lien quan can cu Quyêt djnh thi hành.I. 

Noi nit In: 
-Nhudiêu4; 
- CT va cac PCT; 
- Luu: VT, DTDT. 

 

!unh D1c Thi 
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