
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    4710  /QĐ-UBND  Phan Thiết, ngày   19  tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Dự án: Kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị 

và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao 

giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng Bình Thuận trở 

thành Trung tâm Du lịch – Thể thao biển mang tầm quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định quản lý các khu du lịch, điểm du 

lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên 

địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan 

Thiết đến năm 2040; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3341/QĐ-

UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Mũi Né, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 7700/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định; 

Căn cứ Công văn số 1405/SGTVT-HTGT ngày 21/5/2021 của Sở Giao 

thông vận tải về việc thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Bến 

du thuyền Mũi Né, thành phố Phan Thiết của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp 

Mũi Né; 

Căn cứ Công văn số 11/SVHTTDL-QLDL ngày 04/01/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc ý kiến góp ý về hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 dự án Kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định; 

Căn cứ Công văn số 19/BCH-TM ngày 04/01/2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh về việc góp ý hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết dự án Kinh doanh, 

dịch vụ trên mặt nước biển cố định; 

Căn cứ Công văn số 01/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 04/01/2022 của 

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc góp ý về hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định; 

Căn cứ Công văn số 16/SKHĐT-HTĐT ngày 05/01/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc góp ý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh 

doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng 

hợp Mũi Né; 

Căn cứ Công văn số 56/SNN-KHTC ngày 10/01/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc góp ý về hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 dự án Kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định; 

Căn cứ Công văn số 97/SGTVT-HTGT ngày 13/01/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về việc ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh 

doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định; 
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Căn cứ Công văn số 286/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/01/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc có ý kiến góp ý về hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh doanh, dịch trên mặt nước biển cố định; 

Căn cứ Công văn số 253/SXD-QHKT ngày 24/01/2022 của Sở Xây dựng về 

việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Kinh doanh, dịch vụ trên mặt 

nước cố định tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 

1425/TTr-QLĐT ngày 25/8/2022 và Báo cáo thẩm định số 1424/QLĐT ngày 

25/8/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Kinh 

doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, 

cụ thể như sau: 

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi đồ án: 

a. Phạm vi ranh giới: Thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận, với tứ cận như sau: 

- Phía Đông: Giáp Biển Đông; 

- Phía Tây: Giáp hành lang an toàn đường ĐT.716 và Biển Đông; 

- Phía Nam: Giáp Biển Đông; 

- Phía Bắc: Giáp hành lang an toàn đường ĐT.716. 

 b. Quy mô: 

- Diện tích: Tổng diện tích lập quy hoạch là 80,10 ha. 

- Quy mô du khách dự kiến: Khoảng 6.000 khách/năm.  

2. Tính chất, mục tiêu:  

Sử dụng mặt nước biển (không sử dụng mặt đất) đầu tư Cảng du thuyền 

(Cảng nổi trên mặt nước biển) và dịch vụ lặn biển nhằm phục vụ khách du lịch 

tham quan đi bằng phương tiện đường biển, đồng thời giải quyết công ăn việc làm 

và tăng thu nhập cho người lao động địa phương.  

3. Quy hoạch tổng mặt bằng các khu chức năng: Sử dụng mặt nước biển 

(không sử dụng mặt đất): 

STT Phân khu vực 
Diện tích Tỷ lệ 

(m
2
) (%) 

1 Khu ven bờ 124.752 15,6 

2 Khu bến du thuyền 198.000 24,7 

3 Khu lặn biển 478.248 59,7 

4 Mặt nước biển cố định 801.000 100 
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Thống kê thông số kỹ thuật toàn khu 

STT 
Ký 

hiệu 
Chức năng 

Diện tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

(Công 

trình) 

Diện tích 

xây 

dựng 

(m
2
) 

Diện tích 

sàn 

(m
2
) 

Tầng 

cao 

(Tầng) 

        

1 
 

Công trình nổi 

phục vụ du lịch, 

lặn biển 

2.834,1 
 

2.834,1 2.834,1 

 

 
ĐH 

Nhà điều hành 

và đón tiếp 
1.318,4 1 1.318,4 1.318,4 1 

 
KT 

Trạm đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật 
250,0 1 250,0 250,0 1 

 
CF Khu phụ trợ 1.265,7 1 1.265,7 1.265,7 1 

2 
 

Cầu dẫn, bến 

du thuyền nổi 
14.687,0 

 
14.687,0 14.687,0 

 

  

Cầu dẫn nối bến 

du thuyền vào bờ 
1.598,0 

   

 

  

Cầu dẫn liên kết 

khu vực bến 
2.834,5 

   

 

  

Cầu đi bộ cảnh 

quan 
1.719,0 

   

 

  

Cầu dẫn bến du 

thuyền 
8.535,5 

   

 

3 
 

Khu phục vụ 

cộng đồng ven 

bờ biển 

26.241,6 
   

 

 
CX/S 

Bồn hoa, sân 

vườn cảnh quan 
26.241,6 

   

 

4 MN Mặt nước biển 757.237,3 
   

 

 
MN1 Mặt nước ven bờ 99.338,7 

   
 

 
MN2 

Mặt nước bến 

thuyền 
114.242,7 

   

 

 
MN3 

Mặt nước dịch 

vụ lặn biển 
543.655,9 

   

 

  
Tổng cộng 801.000,0 

 
17.521,1  17.521,1 
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4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

Tổ chức các khu chức năng theo các lớp dọc theo tuyến giao thông khu vực 

ven biển, như sau:  

 - Khu ven bờ diện tích 124.752 m²: Bố trí cầu dẫn nối kết từ đường giao 

thông ven biển với các khu vực trong khu quy hoạch; 

- Khu bến du thuyền diện tích 198.000 m²: Bố trí nhà điều hành, cầu đi bộ, 

cầu phao nổi trên mặt nước phục vụ cho bến du thuyền; 

- Khu lặn biển diện tích 478.248 m²: Tổ chức dịch vụ lặn biển cho du khách 

tham quan.  

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

5.1. San nền: 

Dự án nằm trong khu vực mặt nước và mặt nước dao động, không thực hiện 

công tác san nền trong quá trình xây dựng. Chỉ thực hiện xây dựng các công trình 

nổi phục vụ du lịch, lặn biển được thiết kế nổi trên mực nước biển và có thể di 

chuyển lên xuống theo thủy triều. 

5.2. Giao thông: 

a. Giao thông đối ngoại:  

Khu vực dự kiến được kết nối với tuyến đường ĐT.716 có bề rộng mặt 

đường hiện hữu là 12m, lộ giới theo quy hoạch là 25m. 

b. Giao thông đối nội:  

- Hệ thống giao thông đối nội trong khu quy hoạch được tổ chức như sau: 

- Xây dựng hai cầu bộ hành có bề rộng 8m kết nối với đường ĐT.716 bằng 

bậc thang bố trí trong phần đất hành lang an toàn đường bộ. 

- Xây dựng cầu dẫn ra bến du thuyền có bề rộng là 5-6 m. 

- Xây dựng cầu dẫn ở khu trò chơi có bề rộng là 3-4 m. 

Toàn bộ đường giao thông nội bộ trong khu vực phục vụ khách bộ hành. Do 

đó, lối đi phải bố trí phù hợp, thuận lợi cho người đi bộ. Về kết cấu, vật liệu: Mặt 

cầu làm bằng gỗ xẻ chế tạo sẵn đặt trên hệ khung đỡ có thể di chuyển lên xuống 

theo thủy triều. Lan can bảo vệ bằng inox và gỗ. 

5.3. Cấp điện: 

a. Nguồn cấp:  

Nguồn cấp chính cho khu vực quy hoạch được cấp từ Trạm 110/22 kV Mũi 

Né thông qua tuyến cáp trung thế 22 kV hiện hữu trên đường ĐT.716. 

b. Nhu cầu dùng điện: Khoảng 153 kVA. 

c. Giải pháp phân phối lưới điện:  

- Trạm biến áp 22/0,4 kV công suất 250 kVA lắp đặt mới để cấp điện cho 

khu quy hoạch. Trạm biến áp được thiết kế dạng trạm trụ theo môđun của điện lực. 

d. Chiếu sáng lối đi sử dụng đèn chiếu sáng loại đèn cầu đôi công suất 30W-

220V đặt trên trụ gang cao 2-3 m chiếu sáng đường bộ hành và cầu. 
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- Bố trí đoạn cáp trung thế ngầm kết nối trạm biến áp với đường dây trung 

thế hiện hữu. Kết cấu lưới trung áp là dùng cáp ngầm được luồn trong ống nhựa 

gân xoắn chịu lực HDPE. 

- Tuyến cáp hạ thế cấp cho các công trình sử dụng loại cáp đồng có lớp bảo 

vệ phù hợp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE và treo trên cầu dẫn.  

5.4. Cấp nước:  

a. Nguồn cấp: Từ Nhà máy nước Phan Thiết. 

b. Nhu cầu dùng nước: 220 m
3
/ngày.đêm.  

c. Hệ thống cấp nước chữa cháy: 

Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 10 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy 

ra đồng thời 01 lúc là 01 đám cháy.  

5.5. Thoát nước mưa:  

Phần lớn diện tích khu vực là hệ dẫn, bãi cát và mặt nước. Nước mưa sẽ 

chảy theo địa hình tự nhiên, một phần tự thấm và phần còn lại sẽ thoát ra biển. 

5.6. Thoát nước thải:  

a. Nguyên tắc:  

- Bể xử lý nước thải tại trạm đầu mối kỹ thuật để xử lý triệt để nước thải 

phát sinh trong khu quy hoạch. Sử dụng ống nhựa HDPE D50 để thiết kế hệ thống 

thu gom nước thải. Ống thoát nước thải được treo trên cầu dẫn. Các máy bơm đặt 

trong bể chứa nước thải tại các công trình nổi phục vụ du lịch lặn biển. Nước thải 

được bơm từ các bể chứa này về bể xử lý nước thải để xử lý đạt loại A theo QCVN 

14:2008/BTNMT trước khi xả ra biển. 

- Trong quá trình vận hành và sử dụng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

phải đảm bảo an toàn, chống rò rỉ theo quy định tại các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về 

môi trường hiện hành. 

b. Tổng lưu lượng nước thải: Khoảng 10 m
3
/ngày. 

5.7. Thông tin liên lạc: 

a. Nguồn cấp:  

Nguồn cấp thông tin được cấp từ tủ phối quang khu vực kết nối vào khu 

thông qua cáp thông tin hiện hữu trên đường ĐT.716. 

b. Nhu cầu: Khoảng 17 thuê bao. 

5.8. Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường: 

a. Tổng lượng rác thải: 20 kg/ngày.đêm. 

b. Phương án thu gom:  

Rác thải phát sinh trong khu quy hoạch được thu gom 100% và được phân 

loại tại nguồn. Rác thải được thu gom từ các thùng đựng rác thải, chất thải rắn 

được phân bố đều và đảm bảo bán kính phục vụ. Sau đó rác thải sẽ được các 

phương tiện thu gom rác thu gom và đưa tới khu xử lý rác thải chung của khu vực. 
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6. Đánh giá môi trường chiến lược: 

6.1. Nguồn gây ô nhiễm:  

- Tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải, vận hành máy móc thiết 

bị, vận chuyển đất, đá, nguyên vật liệu, …  

- Chất thải sinh hoạt do hoạt động của công nhân làm việc công trường;  

- Khi dự án đi vào hoạt động, ngoài các nguồn ô nhiễm trên còn phát sinh 

các nguồn như bãi biển, công viên vui chơi giải trí, ... 

6.2. Giải pháp bảo vệ môi trường:  

Thực hiện đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

a. Trong giai đoạn thi công:  

Bố trí các máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, tránh tập 

trung tiếng ồn, khống chế bụi, nước thải, chất thải rắn trong quá trình thi công.  

b. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động:  

- Đối với môi trường không khí: Thực hiện biện pháp quản lý và hỗ trợ; đảm 

bảo lộ giới đúng theo quy hoạch, trồng cây xanh nhằm hạn chế ô nhiễm không khí 

như hút bụi, lọc sạch không khí, che chắn tiếng ồn và giảm nhiệt độ không khí.  

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải được bơm từ các bể chứa về bể xử 

lý nước thải để xử lý đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra biển.  

- Đối với chất thải rắn: Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả 

năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến 

môi trường.  

- Phòng chống sự cố môi trường và an toàn cháy nổ: Lắp đặt hệ thống chống 

sét cho các công trình và thiết kế đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy 

chữa cháy.  

- Phải có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu; sự cố tràn 

dầu trong quá trình vận hành, bảo dưỡng các thiết bị đường thủy nội địa và trạm xử 

lý nước thải;… 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển phải có phương án, trang thiết bị, 

nhân lực đảm bảo phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển. Trường hợp để xảy ra 

sự cố gây ô nhiễm nước biển phải kịp thời xử lý, khắc phục sự cố và phải thông 

báo ngay tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

- Nguồn thải từ các hoạt động ở vùng ven biển, hải đảo và các hoạt động 

trên biển phải được kiểm soát, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi 

thải vào biển. 

c. Chương trình giám sát chất lượng môi trường khu vực dự án:  

Khống chế và giới hạn chất thải, không vượt quá khả năng tự làm sạch của 

tự nhiên. Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị hạ tầng kỹ thuật. 
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7. Phân kỳ đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật. 

8. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch:  

8.1. Về kiến trúc cảnh quan:  

- Tuân thủ theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam QCVN 

01:2021/BXD và các quy định pháp luật liên quan. 

- Mật độ xây dựng gộp toàn dự án tối đa 5%. 

8.2. Về hạ tầng kỹ thuật:  

Đảm bảo thiết kế, đầu tư xây dựng, thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải 

tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, các yêu cầu khác theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD của Bộ Xây dựng và các quy 

định hiện hành.  

- Thoát nước mưa: Phần lớn diện tích khu vực là hệ dẫn, bãi cát và mặt 

nước. Nước mưa sẽ chảy theo địa hình tự nhiên, một phần tự thấm và phần còn lại 

sẽ thoát ra biển. 

- Giao thông: Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, 

kỹ thuật, tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành và mỹ quan đô thị. 

- Cấp nước: Đảm bảo chất lượng nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống theo 

yêu cầu của Quy chuẩn cấp nước về sinh hoạt. Hóa chất, vật liệu, thiết bị,… trong 

xử lý, vận chuyển và dự trữ nước ăn uống không được ảnh hưởng đến chất lượng 

nước và sức khỏe con người.  

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  

+ Thoát nước thải: Đảm bảo chất lượng nước thải phải đạt tiêu chuẩn theo 

quy định trước khi thải ra môi trường; các yêu cầu về xử lý nước thải và khoảng 

cách cách ly vệ sinh tới các công trình khác.  

+ Vệ sinh môi trường: Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

phải tuân theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn, phù hợp với Quy 

hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đã được phê duyệt.  

- Cấp điện: Đảm bảo đáp ứng nhu cầu về năng lượng điện trong khu vực quy 

hoạch cho thời điểm hiện tại và tương lai.  

- Thông tin liên lạc: Đảm bảo các biện pháp an toàn, chống nhiễu sóng thích 

hợp cho các đài trạm vô tuyến điện trong quá trình hoạt động, các yêu cầu chống 

sét và phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành, đáp ứng đủ nhu cầu về 

thông tin liên lạc trong khu vực quy hoạch.  

- Cây xanh, đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật: Tuân thủ các quy định 

tại QCVN:01/2021/BXD của Bộ Xây dựng và các quy định khác có liên quan.  

- Thi công và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

+ Căn cứ hồ sơ thiết kế thi công được phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức các 

biện pháp thi công đồng bộ và đấu nối hợp lý vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung 

của khu vực. Việc giám sát chất lượng thi công sẽ do Chủ đầu tư thực hiện theo 

đúng trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.  
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+ Trong giai đoạn đầu tư các công trình trong phạm vi dự án, Chủ đầu tư có 

trách nhiệm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, duy tu và sửa chữa hư hỏng (nếu có).  

Các nội dung không được đề cập trong quy định này tuân thủ Quy chuẩn, 

tiêu chuẩn và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết chịu trách nhiệm kiểm tra và 

xác nhận hồ sơ thiết kế quy hoạch điều chỉnh kèm theo. 

2. UBND phường Mũi Né có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp 

Mũi Né triển khai công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt; thời 

gian và nội dung công bố, công khai thực hiện theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm 

tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo đồ 

án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh. 

3. Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Mũi Né có trách nhiệm: 

- Chủ động liên hệ, phối hợp với UBND phường Mũi Né triển khai công bố 

công khai đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt theo đúng quy định. 

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên 

quan để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các thủ tục liên quan về việc sử 

dụng mặt nước biển cố định, môi trường, thỏa thuận đấu nối hạ tầng, phương án 

bảo đảm an toàn hàng hải và các nội dung liên quan theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Quản lý đô thị, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 

tổng hợp Mũi Né và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; 

- Cục Thuế tỉnh; 
- CT, PCT UBND tp; 

- Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả; 

- Phó Văn phòng (ĐT); 
- Lưu: VT, QHĐT (Nam.22). 
  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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