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NGH! QUYET
V chü truong du tir dr an Chung cir tái djnh cir Bông Quc I 56
thành ph Ba Rja (gial don 1)

1101 BONG NHAN DAN T!NH BA R!A-VUNG TAU
KIIOA VI, K( HQP T1It5 M1f1 HAl
Can cir Lust T chüc chInh quyn dja phi.wng ngày 19 thang 6 näm 2015;
Can cü Luât D.0 tu cong ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Can eli Nghj djnh s 136/20151ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2015 cUa
ChInh phü v huling dn thi hành mt s diu cUa Lut DAu tu công;
Can cli Nghj djnh s 120/20181ND-CP ngày 13 tháng 9 näm 2018 cüa
ChInh phü v si'ra di, b sung mOt sé diu Nghj dljnh sé 77/2015/ND-CP ngày
10 tháng 9 nam 2015 cüa ChInh phü v k hoach du tu cong trung han và hang
näm; Nghj dinh so 136/2015/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2015 cUa ChInh phü
v hithng dn thi hành meit s diu cüa Lust Du tu công; Nghj djnh s
161/2016/ND-CP ngày 02 tháng 12 nàm 2016 cüa ChInh phü v co ch dc thu
trong quãn I dâu tu xây dirng dOi vci mt so dir an thuc các Chucmg trmnh miic
tiêu quôc gia giai doan 20 16-2020;
Xét Th trmnh s 115ITTr-UBND ngày 10 thang 7 nam 2019 cüa Uy ban
nhan dan tinh v vic Phê duyt Quyt djnh chü truong dAu tu dir an Chung cu
tái djnh cu Dông Quc h 56, thành phé Ba R.ja (giai doan 1); Báo cáo thâm tra
s 109/BC-KTNS ngày 15 tháng 7 nàm 2019 cüa Ban Kinh t-Ngân sáeh Hi
dng nhân dan tinh; kin thão 1u,n cüa dai biu Hiii dng nhân dan tai K' hçp,
QUYET NGHI:
Biu 1. Phê duyt chü trirong du tir dir an Chung cir tái djnh cir Bong
Quc 1 56, thành ph Ba Ra (giai don 1) do Ban Quãn I dr an chuyên
ngành Dn diing và Cong nghip lam chü du tir, yIn nhIrng ni dung chInh
nhtr sau:
1. Muc tiêu du tir dir an:
Du tu xay drng Chung cu tái djnh Cu Dong Quc 1 56 tai phung Phuâc
Nguyen, thành ph Ba Rja (giai doan 1) nhm tao qu nhâ a phçic vi cho b trI
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tái djnh cu cho các h dan bj giâi phóng mt b.ng d thc hin các dr an trên
dja bàn thành ph Ba Rja, phiic vii phát trin kinh tê - xã hi trên dja bàn thãnh
ph Ba Rja.
2. Quy mô du tir:
Tng din tIch khu dt giai don 1 khoáng 6.476,15 m2 d diu ti.r kh& nhà
và 01
chung cu s 1 cao 14 t.ng (01 tng cong cong và 13 t.ng can hO d
mt dO xay dirng 37,3% (gm din tIch xây dirng chung cu 1.743
t.ng ham,
m2, din tIch xây drng khi nhà phii trq 76 m2, din tIch xây drng nhà d xe 595
, '
" xanh, tham
m2); san, duong nçn b9 3.055 m2; cay
co 1.007,15 m2
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vai

A

S

A

A

S

S

S

Xây dmg khôi nhà chung cu 1 cao 14 tang (01 tang cong cong + 13 tang
can hO) và tng h.m vâi tng s 182 can hO, ting din tIch san sü diing can hO
11.596 m2. Tng chiu cao cüa tôa nhà là 57,2 m (tInh tr mt dt tir nhien).
so

* Khó'i lupi'zg dáu tu chi yé'u:
- Cong trInh chInh: 01 khi nhà chung cu cao 14 tang và tng hm
tiêt cong näng các tang thu sau:
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+ Tng hm (1.743 m2): khu virc d xc ô to, xe may và khu k5 thut.
+ Tang trt (1.113 m2): sãnh tp trung, phông sinh hot cong dng, phông
trrc cUa Ban diu hành chung cu.....
+ Tang 2 dn t.ng 13 (thng din tIch khoãng: 1.181 m2/tng): b trI 182 can
A
h chung cu, moi tang co 02 1oi can hç vrn diçn tich tu 62 m2 den 68 m2lean.
A
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+ San thuqng và mái: các phông k5 thu.t, thang may, thông gió, bn chi'ra
nithc sch cung cp cho tôa nhà.
- Các hang miic phii trg và h tang k5 thut, gm: nhà cp 4 din tIch 76 m2
dt may phát din + may born; nhà d xc 595 m2; h. tng k5 thut gm san nn,
xanh, b nuâc ngm 550 m3, h thing c.p, thoát
san, dung nôi bô, vu&n
nuâc, din chiu sang tng th, h thng PCCC, chng set, h thng cãnh báo
trên không.
cay

- Trang thi& bj: h thng thông gió, hut khói, 03 thang may (01 cái loai
1000kg và 02 cai loai 750 kg), may phát din 400 KVA và các thit bj xây dirng.
3. Nhóm diy an: Nhóm B.
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4. Tong mirc dau tir dl! an giai don 1 (khong tinh chi phi tien su ding
dat) khoãng: 180.443 triu dng (M5t tram tOrn mitcri tj), bthi trOm bó'n rnuii ba
friçu dng). Trong do:
x
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-ChiphIxâydirng

: 138.573 Triu ding

- Chi phi thit bj (trl'r tram bin áp 1 .25OKVA)

6.962 Triu dng

- Chi phi QLDA

2.773 Triu dông

- Chi phi tu vn DTXD

8.750 Triu dng

- Chi phi khác

6.786 Triu dng

- Chi phi dr phông

16.597 Triu dng

5. Co cu vn:
- Ngun vn: Ngãn sách Tinh (dr kin ngun thu hi du t'x khu Tái djnh
Cu H20 thãnh ph6 Ba Ria).
- Khâ näng can di vn: Ngan sách Tinh can d,i, b tn vn trong k hoach
dAu tu Cong trung han 20 19-2020 và các nàm tip theo.
6. Dja dim du tir: Phuông Phithc Nguyen, thành ph Ba Rja
7. Thori gian thrc hin: 5 näm k tir khi có quyt djnh phê duyt d%r an.
.
..'
8. Tien do thirc hien dir an: Den nam 2024.
Diu 2. T chfrc thirc hiên
1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chIrc trin khai thirc hin Nghj quyt nay.
2. Giao Thu&ng tr1rc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, CaC
T dai biu Hi dng nhân dan và các dai biu Hi dng nhân dan tinh giám sat
vic thirc hin Nghj quy&.
Diu 3. Diu khoãn thi hành
Nghj quyt nay dã duqc Hi dng nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu Khóa
VI, K' h9p thu Mu?ii Hai thông qua ngày 18 tháng 7 näm 2019 vâ có hiu 1irc tü
ngày 18 tháng 7 näm 2019.!.
No! nhân:

- Uy ban Thrng viii Quc hi;
- Van phông ChInh phñ;
Bô Ké hoach và Dâu tir, Bô Tài chInh;
- TTr.Tinh üy, Doàn DBQH tinh;
- TTr.HDND tinh, IJBND tinh, UBMTTQ tinh;
- Các Ban HDND tinh, dai biêu HDND tinh;
- Van phông HDND tinh;
- S& Ké hoach Dâu tu, S Tài chInh;
- Ban QLDA chuyên ngành DD&CN;
- Trung tam Cong báo-Tin hçc tinh;
- Wesbsite HDND tinh;
- Báo Ba Rja-VUng Tàu, Dài PT-TH tinh;
-Liru:VT,TH.

Nguyn Hng Linh

