UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S& 6 /QD-UBND

Tkn Giang, ngàyO5tháng 3 nám 2019

QUYET DINH
Ye vic phê duyt ho sung Danh mIic dir an môi gQi dâu tu'
trên dja bàn linh Tiên Giang

CHU TCH UY BAN NHAN DAN TNH TIEN GIANG
Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phuo'ng s 77/201 5/QH 13 ngày
19/6/20 15;
Can cir Lut Du tu' s 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Cäncü' Nghi djnh s 30/2015/ND-CP ngày 17/3/2015 cüa ChInh phñ quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye lua chon nhà dâu tu';
Xét d nghj cüa Sâ K hoach và Du tu ti Th trinh s 242/TTr-SKH&DT
ngày 2 1/02/2019,
QUYET JJfNH:
Diu 1. Phé duyt b sung di,r an Khu dan cu' An Hôa, thành ph M Tho
vào Danh miic dir an mi gi dâu tu trên dja bàn tinh Tiên Giang (co thông tin
chi tiét kern theo).
Diu 2. To chüc thuc hin:
1. Giao S K hoch vâ Du tu t chtrc cong b danh miic dir an; phi
hop vri cac don vj lien quan tO chirc mi gi dâu tu theo dung quy djnh.
2. Giao S Xây dçrng là co quan du mM t chirc hra ch9n nhâ d.0 tu' thirc
hiên di.r an. S Xây dirng có trách nhim xay dmg phuong an và kê hoch rni
g9i dâu tu thirc hin du an, g1r1 S Ké hoach và Dâu tu' thâm dinh trInh Uy ban
nhân dan tinh xem xét.
Diu 3. Chánh Van phông Doàn di biu Quc hôi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan tinh; Giám dôc các Sâ: Kê hoach và Dâu tu, Xây dirng; Chü
tich Uy ban nhân dan thành phô M5' Tho; Thu tru'&ng các s, ngành có lien quan
can cir Quyêt djnh thi hành./.
Ncri nhân:
- Nhu Diêu 3;
- CT, các PCT UBND tnh;
- VP: CVP, PVP N.H.Dc;
- Lu'u: VT, KTTC (G).
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DANH MUC DI AN Mfl GQI DAU TIX TREN ifiA BÀN TINH TIEN GIANG
(Ban hành kern theo Quyt dfnh s 6 /QD-UBND ngày OSthang3 nãrn 2019 cia Ghi tjch Uy ban nhân dan tinh)
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THÔNG TIN CHI TIET DU' AN KHU DAN CU AN HOA,
THANH PHO MY THO
(Ban hành kern theo Quyé't d.inh só'63t/QD-UBND ngàyoc//2O19
cüa Uy ban nhán dan tinh Tiên Giang)
1. Ten dy an

Du an Khu dan cu An Hàa, thành ph M Tho.

2. Muc tieu dir an

Dâu tu xây dung khu dan cu do thi rnri dáp 1rng nhu cu
.
.
phat trien do th thanh pho My Tho.

3. HInh thtrc ctãu
tu

Du thu và du giá quyn sr dçing dat lira ch9n nhà dâu
tu.
- Tng imirc du tu (dcr kin): 794 t dng. Trong do:
+ Chi phi bM thrning giâi phóng mtt btng: 147 t
dông.

4. Quy mo dir an

+ Chi phi du tu h tang: 105 t dng.
+ Chi phi xay dirng nha a va cong trinh hon hçip: 354
tST dông.
+ Chi phi du tu nhà

xA hi: 188 t dng.

- Diên tich: 12,8885 ha.
- Phü hçp theo Báo cáo so 249/BC-UBND ngày
14/1 1/2018cüa Uy ban nhân dan tinh ye tInh hInh phát
triên kinh tê xã hi näm 2018 và kê hoch phát triên kinh
tê-xãhôinäm 2019.
- Phü hçip K hoich si:r diing dt näm 2019 cüa thành phô
M Tho duoc Uy ban nhân dan tinh phê duyt t?i Quyêt
djnh so 4483/QD-UBND ngày 28/12/20 18.
5. Can ctrxay
diyng dr an

6. Dia diem thtrc
hiçn dir an

- Nghj quy& s 26/NQ-HDND ngày 07/12/2018 cüa Hi
dng nhân dan tinh Tin Giang khóa IX - k h9p thtr 7
thông qua chü truang du tu di.r an Khu dan cu An Hôa,
thânh phô M5 Tho.
- Nm trong danh rniic cong trInh, dir an thirc hin närn
2019 phái thu hôi dat trên dja bàn tinh lien Giang ti
Nghj quyêt 27/NQ-HDND ngày 07/12/20 18.
- Quyt dtnh s 428/QD-UBND ngày 08/3/2017 cüa Uy
ban nhân dan tinh Tiên Giang phê duyt diêu chinh civic
b Quy hoich chi tiêt xay dirng t 1 1/5 00 Quáng tri.thng
trung tam tinh Tiên Giang.
Xã Dao Thanh, thành ph M Tho, có ranh giâi sir dung
datnhusau:
- PhIa DOng: giáp San lé Khu Quãng trung trung tam

tinh.
- Phia Tây: giáp kênh Ct C.
- PhIa Nam: giáp Quc l 50.
- PhIa Bc: giáp kênh Hoc Dung - Ba Ngt.
7. Mt so thông
tin dtrán

- Dt dai

- Khu dt du kin trin khai di,r an là khu dt phIa Tây
thuc Quy hoich chi tit Quàng trithng trung tam tinh
Tin Giang. Trong do, phân dat chua giài phóng mt
bng (thuc quyên sir ditng cüa các h dan) khoãng
9,8885 ha, dt dA giài phóng mt bang khoâng 3 ha.
- Hin trng sir diving dt gm: dt trng cay hang närn
(khong cO dt lüa), dt trông cay lâu nàm; dat a nông
thôn dan xen, dt san xut kinh doanh phi nông nghip
nhO lé.

- Kt f101 giao
thông

Kt ni vii Trung tam thành ph M' Tho qua Quôc 1
50 vâ dr kin cüa phn cOn li dug Hing Vuung nôi
dài dn ngã tu Luong Phü (giai doan 2).

- Nguôn diên

Nguôn din duçc 1y tir 1rni din quêc gia có trên QuOc
l 50 sir dçing cap ngâm vào tram bin áp cüa cong trInh.

- Nguôn cap nuac

Du ni vào duO'ng ng cp nuac di d9c tuyên Quôc 1
50 cüa Cong ty TNHH MTV Cap nuâc Tiên Giang.

- Xü 1 chat thai!
nuc thai

Cht thai rn sinh hoat duçc thu gom, phân loti, vn
chuyn và xir l theo quy djnh.
Nuc thai du9'c thu gom bang h thông riêng ye khu xir
l nuc thai tp trung, xir l dt quy dn cüa quy chun
tru6c khi du nôi thoát ra mOi tri1ng ben ngoài.

8. Diu kiên hoc
u'u däi dãu tir

Theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.

9. Hiu qua xã
hôicüadtrán

Du an hoàn thành së dy nhanh qua trInh ma rng thành
ph Mi Tho v phIa Bc x1rng thm do thj loi I va gop
phtn nâng cao t' l do thj hóa cüa tinh.
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