
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RIA-VUNG TAU Dc lop- Tr do- Hnh phéc 

S&kD/QD-UBND Ba Rja-Vüng Tàu, ngày tháng 12 nãm 2018 

QUYET BINH 
A A • •A 9 S VS 7 - Phe duyçt quy hoch chi tiet ty Ic 1/500 Khu du I!ch  sinh thai nghi diro'ng cao 

V A A 9 A A 9 cap Ba Trang thu9c viron quoc gia Con Bao, huyçn Con Bao, 
ünh Ba R!a  — Vflng Tàu 

EJY BAN NHAN DAN TNH BA RA - VUNG TAU 

Can cá Lust To chiirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut Xây drng s 5012014/QH13 ngày 18/6/20 14; 

Can cir Nghj djnh s6 44/201 5tND-CP ngày 06/5/2015 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tit mt s ni dung v quy hoch xây dirng; 

Can ci'r Thông tir s 12/201 6/TT-BXD ngày 29/6/2016 cüa B Xây dirng 
Quy djnh v h so cüa nhim vii va d an quy hoach xây drng vüng, quy hoach 
do thj và quy hoach xây dirng khu chüc näng dc thü; 

Can cu Quy& djnh 04/2008/QD-BXD ngày 03/4/2008 cüa B Xây dçrng 
ban hành Quy chu.n k5' thut quc gia v quy hotch xây dimg; 

Can cir GiAy phép quy hoch s 27/GPQH ngày 13/12/20 18 cüa UBND tirih 
BàRja—Vüng Tàu; 

Xét dé ngh cüa Sâ Xây dmg ti Báo cáo s  29  /BC-SXD ngày 

.4S.../12/2018 kern Th trinh s 29-18/CV-DT 2018 ngày 16/11/2018 v vic 
thm djnh, phé duyt quy hoch chi tit t 1 1/500 Khu du ljch sinh thai nghi 
dixôrng cao cp Dá Tr.ng thuc vithn qu& gia Con Dáo, huyn Con Dáo, tinh Ba 

Rja — Vüng Tàu, 

QUYET B!NH: 

Bin 1. Phé duyt d an Quy hoich chi tit t' 1 1/500 Khu du ljch sinh 
thai nghi dtrong cao cp Dá Trng thuc vun quc gia Con Dáo, huyn Con Dáo, 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu, vâi các ni dung chInh nhtr sau: 

1. Da diem 

Vj tn khu dt: thuc tiu khu 60 vi.thn qu& gia Con Dão, tü cn nhu sau: 

- Huâng Dông giáp bin htthng v Vjnh Con Son; 

- Hi.rOng Bác, Nam và Tây giáp thng tir nhiên; 
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Din tich khu dat: khoáiig 1 0,2 ha. 

2. Quy mô và tInh chat 

- Quy mô dAt khoàng: 10,2 ha. 

- TInh chAt: khu du ljch sinh thai duâi tan thng. 

3. Phãn khu chfrc náng và t chfrc cãnh quan 

Tng th dr an duçic phân thành các khu chi.i'c nàng chInh nhu sau: 

- Khu dich vu bãi bin; 

- Khu nba hang cong cong; 

- Khu khách sn nghi dung; 

- Khu Bugalow nghi di.ring; 

- Khu phii trçY; 

Dan xen gita các khu chtrc näng là h thng dithng giao thông, bAi du xc, 
san &thng, cay xanh ti,r nhiên và cay xanh trng mâi to cânh quan sinh dng và 
hap dn cho khu du ljch. 

4. Chi tiêu quy hotch xãy d.ng 

-Co'causu'diingdAt: 

stt Lou dat • A ' 2 Diçn tich (m) ' () Ty Ic (/o) 

1 Dat xây dimg các cong trInh 5.100 5 
2 DAt cay xanh 81.843 80,24 
3 DAt giao thông 15.058 14,76 

TONG CONG 102.000 100 

- Thng kê chi tiêu sir dung dat toàn khu: 

1 Tng din tIch khu dAt 102.000 m2  
2 M.t d xây drng toàn khu 5 % 
3 HssüdiingdAttoànkhu 0,11 lAn 
4 TAng cao xây dirng cOng trInh ti da 3 tAng 
5 Chiu cao xây drng cong trInh tM da

_______ 
12 m 

- Bang thng kê các hng miic cOng trInh: 

Stt Ki hiêu Hang mtc 
So 

lu'ong 

DTXD 

(m2) 

A Tang 

cao 

1 DVNH Nhà hang i 3 

3 NDKS KhukháchsinnghIdithng 



kháchsan 1 2,830 3 

boi ngoài trâi 1 

Phônggymvàspa 1 280 2 

4 NDBU 1 Khu bungalow nghi dtr&ng 01 

Bungalow Bi 8 324 1 

Bungalow B2 3 165 2 

5 NDBU 2 Khu bungalow nghi du'o'ng 02 

BungalowBi 11 445.5 1 

Bungalow B2 7 385 2 

6 DVBU Khu dlch  vy khu bungalow 

Sãnh1tân 1 55 1 

Be bi ngoài tthi 1 

Nhàhàng 1 210 1 

7 HTKT Khu kithuãt 

Tram diên 1 30 1 

Tram xü l nuc thai 1 30 1 

TONG 5,100 

Chi tit chi tiêu sü dung dt di vOi trng khu chüc näng duçic th hin trong 
thuyt minh và bàn ye kern theo. 

A A 5. Ha tang ky thut 

5.1. Giao thông 

- Giao thông di ngoi: tuyn diiàrng Co Ong — Bn DAm di qua khu quy 
hoach có 1 giOi khoãng 9m, kt cAu nhira, hin dang sü diing t&. 

- Giao thông di ni: là các dithng trong nOi  b dr an, phân khu và kt nôi 
các khu chüc nàng trong khu quy hotch, 1 giói tü 2,5-10,5m dam bão liru thông 
cling nhu tao  cãnh quan cho khu du ljch. 

5.2. San nn 

Giài pháp san nn là barn theo dja hInh tir nhiên, chi san gt nhling khu virc 
cAn mt bAng d xay dirng các hang miic cong trInh và du?ing giao thông. 

5.3. CAp nuàc 

- Tng nhu cAn dUng nuâc cho dir an khoàng 383 m3/ ngd. 

- Do khu virc quy hoach chi.ra có h thng nuâc ducic cAp tr nba may, dr 
an d xuAt khoan ging tai  ch d cAp nithc sinh hoat  và phOng cháy chlia cháy 
phiic viii dir an; 
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- Xây drng b ngm BTCT, dung tIch 690 m3  phiic v1i cho dir an. Dung h 
thng 6ng PVC tr D21-D110 d cp nixóc dn các khu vrc có nhu cu ding ntthc. 

- B tn các tri cüu hóa dam bâo ban kInh phic theo quy djnh. 

5.4. Thoát nr&c mira 

- Khu quy hoach có dja hInh dc Ian, dng thai yêu cAu xây dirng các Cong 
trinh ha thng k thut phãi barn sat diu kin tir nhiên, tránh phá va các quy 1ut tir 
nhien. Phucing an quy hoach d xut giái pháp thoát nixâc mua theo các lizu virc 
chInh nhtr sau: 

+ Luu virc 1: khu virc phia Tây bAc cüa khu du ljch, h thông thoát nuâc 
mira duçic thu gom tir các tiu khu, ctii?ing nhánh v tuyn mumig chInh có khu 
d B400 ri d ra sui qua ctra xã. 

+ Luu virc 2: khu virc phia Dông Nam cüa khu du ljch, h th6ng thoát ni.râc 
mira ducvc thu gom ttr các tiêu khu, duang nhánh v tuyn mrnmg chInh có khu 
d B400, B 1000 ri d ra SuM và tuyn misng hin trng dQc triic duông Co Ong 
—BnDm. 

+ B trI cng frOn BTCT D1000 và D800 tai  các vi trI bang dithng. 

5.5. Thoát nithc thai và v sinh môi tru?mg 

- Thoát nuóc thai: 

+ Tng thu cu xir 1 nithc thai dir an khoâng 181 m3/ngày; 

+ Xây drng h thng thoát nu& thai dc 1p vói h thng thoát nuàc mua. 
NuOc thai tir các khu v sinh duçcc xr 1 qua b tr hoai, sau do tt cã rnzâc thai 
&rqc dn theo ng PVC D168 tir chây v tram xi:r 1 nithc thai tp trung (nhng 
khu virc thp sê dung bm d dim nuóc v tram  xir 1 nithc thai). Nithc thai phâi 
&rcic xr 1 dam bão theo quy djth tnrâc khi cho thoát ra h thng thoát nróc 
chung cOa khu v1rc. 

- V sinh môi tru&ng: 

+ Rae thai tai  khu virc dir an dixçic thu gom và 4n chuyn v bãi rác theo 
quy hoach chung cüa tinh; 

5.6. Cp din 

- Nhu cu dung din khoáng: 330 KVA. Xây dirng mt tram bin áp 
22KV/0,4, cong sut khoãng 32OKVA d phic vi nhu cu din cho dr an. 

- Ngun din di.rçic du nM tü dithng day cp cho khu vljc 22KV tnên tuyn 
du&ng CO Ong — Bn Dm phIa Dông Nam khu quy hoach. 

5.7. Môi truang 
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Theo quy djnh Khoán 2, Diu 19 Thông tu s 01/201 1/TT-BXD ngày 
27/01/201 1 cüa Bô Xây dirng ye hix&ng dan dánh giá môi tnthng chin hxqc trong 
di an quy hoch xây drng, quy hoch do thj thI trong trising hçp quy hoch chi 
tit cUa cac d an dã có day dü các thông tin djnh ltrcmg v h th6ng cac cOng 
trInh h tang k thut và các cong trInh xây dçng, ni dung cUa DMC co th 
chuyn thành ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tru?mg (DIM). Quy trInh 
thrc hin, ni dung báo cáo và tham djnh báo cáo DTM thirc hin theo các quy 
djnh cüa pháp 1ut v dánh giá tác dng môi truông. 

6. K hoich thtjc hiên 

- Qu IV! 2018: Lp và trInh phé duyt d6 an quy hoach  chi tit; 

- Tu Qu IVi2018 - 1/20 19: Lp dir an, TKCS và các thu tic dâu tu' xây 
dimg; 

- Qu 11/2019: Xin phép xây dirng, kh&i cOng xây d%rng các hang mi1c cong 
trInh cüa du' an. 

Diêu 2. T6 chirc thirc hiên: 

1. Cong ty TNFII-1 Xây dirng — Thwmg Mai  Duy Than là chü dau tx có 
trách nhiêm: 

- Trong vOng 30 ngày, chü dau tx có trách nhim ph6i hçip vâi UBND 
huyn Con Dão d t6 chüc cong b6 cOng khai quy hoich du'çic duyt; 1p dijng 
panô bàn ye t6ng mt bang quy hoch ti khu virc xây dirng d cOng khai cho mi 
nguii dan bit thirc hin và kim tra vic thirc hin; t6 chüc l.p, phê duyt vá cm 
m6c giâi quy hoch xây dirng ngoài thirc dja; 

- 16 chirc trin khai lQp dir an dau tu xây dirng theo dung ni dung quy 
hoach tai  Diu I cüa quyt djnh nay, quy djnh quân ly theo do an và quy djnh v 
quán 1 dir an dau ti.r xay dirng cOng trmnh hin hành khác có lien quan. 

2. Sâ Xây drng ph6i hçip vri S Tài nguyen và Môi tnthng, So Nông 
nghip và Phát trin nông thôn, UBND huyn Con Dâo vâ các ngành lien quan 
huOng dan, kim tra vic dau tu xay dirng cOng trinh theo quy hoch ducc duyt; 
ban hành Quy djnh quán 1 theo quy hoich duçic duyt; thirc hin chrc nAng quãn 
1 quy hotch xây drng theo dung quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d6c các SO: K hoach và Dau tir, Xây 
dirng, Tài nguyen va MOi truOng, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Chü tjch 
UBND huyn Con Dâo; Ban Quán 1' vuOn Quôc gia Con Dão; Ciic thus tinh; 
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Giám dc Cong ty TNHH Xây dirng — Thucmg mti Duy Than và Thu trrning các 

dan vi lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. -o--- 

TM. UY BAN NHAN DAN T!NH 
KT. CHU TECH 

O CHU TCH4V 

Nguyn Thành Long 

Nol nhân: 
- Nhu' Diêu 3; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- Lifu: VT, TH.1O) 
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