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QUYET D!NH 
a A 9 A Phe duyçt dieu chinh ctic b Quy hoch chung 
xãy thyng Khu djch vii - du llch  Vinh Thai 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG Tm 

Can c&Lut T ch&c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
Can cü Luat  Xdy dy'ng ngày 18/6/2014, Lut tha d'i, M sung mç3t s diu 

cza 37Luit có lien quan dEn quy hogch ngày 20/11/2018; 
Gán th Nghj djnh sd 44/2015/ND-cF ngày 06/5/2015 cüa C7'zInh pith quy 

ä'nh chi ttlt m5t sE diu v quy hogch xáy dyg, 

Can ci Nghj djnh so' 72/2019/ND-CF ngày 30/8/2019 cza ChInh pith v 
sia dEi, bE sung mt sO' diu Nghj djnh 37/2010/ND-CR ngày 07/4/2010 cza 
ChInh phz v 14p,  thEm djnh và phê duyt d an quy hogch dO thj và Nghj djnh 
sO' 44/2015/ND-CF ngày 06/5/2015 cia ChInh phi quy djnh chi tiEt mç5t so' dku 
v quy hogch xdy dyng; 

Can cz ThOng tu' so' 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cüa B(5 Xáy dyng 
quy d.inh v ha scr cia Nhim vy và Dá an quy hogch xáy dyng vüng, quy hogch 
dO thj và quy hogch xáy dy"ng khu chjc náng dçc thui; 

('an ci Quylt djnh sO' 2388/QD-UBND ngày 14/11/2011 cia UBND tinh v 
vic phê duyt quy hogch chung xáy dyng Khu dich vu - du ljch Vtnh Thai; 

Can c& COng van so' 1630/UBND-VX ngày 15/4/2020 cza UBND tinh v 
vic diu chinh cyc b5 Quy hogch chung khu djch vy - du ljch VTnh Thái, 

Theo d nghj cza Giám dEc SàXáy dyng tgi T& trinh so' 1138/TTr-SXD 
ngày 16/7/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt diu chnh ciic b Quy hoch chung xây drng Khu djch 
vi du ljch Vinh Thai vâi các ni dung nhtx sau: 

1. Phm vi, quy mô diu chinh ct,ic b quy hoch: 
- Phm vi diu chinh: Bao gm các ô dt theo ban d Quy hoch sü diing 

dt cüa Khu djch viii - du ljch VTnh Thai: DVDL-3, DVDL-12, DVDL-13, 
DLCC-4, DLCC-5, DLCC-6 và dt giao thông gitra các ô dat. 

- Diên tIch diu chinh: 37,6 ha. 

2. L do diu chmnh quy hoch: 



Diu chinh mOt s chi lieu sir ding dt cüa Quy hoch chung Khu djch vi - 
du ljch Vinh Thai phà hcp vâi tinh hInh thrc t và yêu cu phát trin v du ljch, 

nhm trin khai 1p Quy hoach chi tit dr an Khu du ljch nghi dixâng Eden 
Charm (dA duçic UBND tinh phê duyt Chü trumg du tu tai  Quyt djnh si 
29701QD-UBND ngày 30/10/20 19). 

3. Diu chinh quy hotch sü' ding dt: 

Diu chinh chi tiêu sà ding dt cüa các ô dt: cu th niur sau: 

TT Loi dat K hiu Theo quy hoach 
dä phê duyt 

Theo quy hoch 
diu chinh 

Tang! 
gmm 

(+1-ha) 
Din 
tIch 
(ha) 

Tang 
cao 
XD 

MDXD 
ti da 

Diên 
tIch 
(ha) 

Tang 
cao 
XD 

MDXD 
toi da 

Dt djch 
 vi cao cap 

DVCC 23,7 1 24,6 1 +0,9 

D VCC-4/ 

D VCC-A 
8,85 2 10 4,21 3 20 

D VCC-5/ 
D VCC-B 

6,40 2 10 11,51 3 20 

D VCC-6/ 
DVCC-C 

8,46 2 10 8,89 3 20 

2 
EMt dich 

y duljch 
DVDL 10,00 6,21 0 

DVDL-L3 3,79 5 40 3,79 3 26 
DVDL-12 2,28 5 40 2,28 5 35 
DVDL-13 3,93 5 40 3,93 5 35 

Dat &wng 

 giao thông 
GT 3,89 2,99 -0,9 

TONG 37,60 37,60 0 

4. Diu chinh quy hoich h thIng h tang k5? thut: 

a) Chun bj k5' thu.t: 

- San nn: 

+ Ton tr9ng và tn dung thi da lqi th diu kin dja hInh tir nhien, không 
san nén khu virc nhm giü gin bão v cânh quan môi tru&ng hin có; Chi san 
dào ciic b tai  các dim xay dirng ci th và mt s vj trI bt khâ kháng. 

+ Khu virc 02 lô dt DVDL- 12 và DVDL- 13: Cao d san nn theo h thng 
du&ng giao thông d an quy ho,ch chung dA phê duyt. Cao c1 tü +5.00 dn 
+6.50. D d& i = 0,01% - 0,1%. 

+ Khu vuc 10 d.t DVCC-A: PhIa giáp du&ng quy hoach (Ti) cao d san 
nn barn theo cao do di.r&ng. Các khu virc con lai gi nguyen cao d tir nhiên, 
chi san gat ciic bi. Cao d 1&n nht +5.70, cao d thp nht +1.20. D d.c i = 
0,1%-3%. 

- Thoát ntrâc mixa: 
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+ Ngun thoát nuOc mt: Tn diing kênh mixong hin có trong khu vrc. 

+ Cra xã ducc dt ti các vj trI v phIa Tây cüa khu dt nghiên cru, sau do 
rnric mt thrçic thoát ra kênh mirong sn CO và d ra bin. 

+ Giü nguyen ti da các mixcing thoát rnróc hin CO cháy ra bin. 

b) H thng giao thông: Diu chinh các tuyn ththng ngang giUa các ô dtt 
thànli các tuyn di b xung bin cO mat ct tir 7,5-40m (theo thit k cüa quy 
hoch chi tit) d to thành mt khu du ljch dng b, cO sir kt ni gi&a các khu 
chrc nàng trong khu du ljch; dng thii, dam báo ngithi dan có th si.r ding và 
tip cn bãi cat và mt bin. 

c) Cp nithc: Theo quy hoach chung thI ngun nLrâc cp cho khu quy hoach 
sê My ttr Nba may nithc VTnh Linh. Hin nay dir an cp niicc khu vtrc Vinh Thai 
chua thrçic trin khai. Do 4y, diu chinh lAy ngun nlsâc tir ging khoan và dua 
len b nlxâc xr 1 dam bão tiêu chuAn tnrâc khi cAp dn các hang mic cong 
trInh. 

5. Các ni dung khác không diu chinh thirc hin theo Quyt djnh s 
2388/QD-UBND ngày 14/11/2011 cüa UBND tinh Quãng Trj. 

Diu 2. T chirc th.rc hiên: 

Trung tam XOc tin dAu ti.r, Thi.wng mi du ljch tinh phi hçip vi các don 
vj lien quan t chCrc cong b cong khai v dt an diu chinh quy hoch d các Ca 
quan, t chrc, cá nhân bit d giám sat vic thrc hin quy hoch. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k ban hành. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các S: Xây dirng, Tài nguyen và 
MOi trtthng, Ké hoch Va Dâu tu, Giao thông vn tãi, Nông nghip và Phát trién 
nông thôn, Van hoá, The thao va Du ljch; Chü tjch UBND huyn Vinh Linh; 
Giám doe Trung tam Xüc tiên dâu tiz, Thuang mi du ljch tinh; Thu trtxâng các 
Sci, ban ngành, don vi, Ca nhân co lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh 
nay.!.' 

No'i nhçIn: 
-NhtrDiu 3; 
- Chü tjch, các PCI; 
- CVP, PVP; 
- L.ru VI, CN, IN1, VXT. 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2020-08-11T17:38:59+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




