
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 

Số:  2572  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phan Thiết, ngày  08   tháng   5  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch 

vui chơi biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né  

 

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 Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 6/7/2009; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 01/01/2019 về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về 

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

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

việc 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 Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng 

về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 và Quyết định 

số 20/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Quy định các vấn đề 

liên quan đến quản lý xây dựng và các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 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 trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc Phê duyệt Chủ trương đầu tư Khu Du lịch vui chơi biệt thự 

nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né; 

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Du lịch vui chơi 

biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né; 

Căn cứ Công văn số 830/SXD-QHKT ngày 30/3/2020 của Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Thuận về Góp ý đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu Du lịch vui chơi biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết tại Tờ 

trình số 65/TTr-QLĐT ngày 28/4/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định số  

64/QLĐT ngày 28/4/2020, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

du lịch vui chơi biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, cụ thể như 

sau: 

1. Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Khoản 3 Điều 1: 

BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

Stt Chức năng 

Đã phê duyệt Điều chỉnh 

Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ 

(m
2
) (%) (m

2
) (%) 

1 Khu biệt thự nghỉ dưỡng 160.608,82 40,22 159.826,16 40,03 

2 Khu thương mại dịch vụ 51.840,60 12,98 42.705,82 10,69 

3 
Khu cây xanh công viên, 

vườn hoa 
93.701,42 23,47 106.321,99 26,63 

4 
Khu cây xanh thể dục thể 

thao 
6.424,20 1,61 3.585,72 0,90 

5 Khu hạ tầng kỹ thuật 4.129,90 1,03 3.687,47 0,92 

6 Giao thông 82.605,06 20,69 83.182,84 20,83 

  Tổng cộng 399.310,00 100 399.310,00 100 

(Nội dung cụ thể tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kèm 

theo) 

2. Điều chỉnh ký hiệu phân khu chức năng từ “BT, TM, CX, HT, TT” thành 

“KBT, KTM, KCX, KHT, KTT” (Nội dung cụ thể tại bản đồ quy hoạch tổng 

mặt bằng sử dụng đất kèm theo) 

3. Nội dung tại Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “... 

- Cao độ xây dựng chọn: Hxd ≥ 7,0m; hướng dốc từ phía Đông Bắc về phía 

Tây Nam; cao độ san nền cao nhất 93,0 m, cao độ san nền thấp nhất 7,0m.” 

Thành: “… 

- Cao độ xây dựng chọn: Hxd ≥ 7,0m; hướng dốc từ phía Đông Bắc về phía 

Tây Nam; cao độ san nền cao nhất 92,0 m, cao độ san nền thấp nhất 7,0m.” 

4. Nội dung tại Điểm 5.2. Khoản 5 Điều 1: 

Điều chỉnh vị trí; điểm đầu, điểm cuối của các tuyến đường giao thông như 

sau: 

- Đường số 2 (từ lô đất KTM 2 đến lô đất KHT-1; từ lô đất KHT-1 đến 

đường số 4; từ lô đất KTM-2 đến lô đất KHT-1); 

- Đường số 3 (từ đường số 2 đến lô đất KBT-2); 

- Đường số 4 (từ đường số 3 đến đường số 4-1; từ đường số 4-1 đến đường 

số 13; từ lô đất KBT-4 đến lô đất KCX-1); 

- Đường số 5 (từ đường số 2 đến lô đất KBT-24; từ lô đất KBT-24 đến lô 

đất KCX-19); 
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- Đường số 13 (từ ranh phía Bắc đến đường số 9; từ đường số 6 đến đường 

số 9). 

 (Nội dung cụ thể tại bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành 

lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật kèm theo) 

5. Nội dung tại Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “... 

- Tổng công suất điện toàn khu: Khoảng 8.171 kVA.” 

Thành: “... 

- Tổng công suất điện toàn khu: Khoảng 4.052 kVA” 

6. Nội dung tại Điểm 5.4 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “... 

- Tổng nhu cầu dùng nước: 1.506 m
3
/ngày.đêm. 

- Mạng lưới: Trạm bơm tăng áp biến tầng tại chỗ; các tuyến ống cấp nước 

đường kính <300 mm đi ngầm, độ sâu chôn ống 0,7m. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Lưu lượng cấp nước chữa cháy q=10L/s 

cho 01 đám cháy; số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy. Dự kiến bố trí 

38 trụ chữa cháy, khoảng cách giữa các trụ khoảng 150m. Nguồn nước chữa 

cháy được dự trữ trong các bể chứa của trạm bơm tăng áp biến tần.” 

Thành: “... 

- Tổng nhu cầu dùng nước: 1.392 m
3
/ngày.đêm. 

- Mạng lưới: Trạm bơm tăng áp biến tần tại chỗ; các tuyến ống cấp nước 

đường kính Ф300 mm đi ngầm, độ sâu chôn ống 0,7 m. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 20L/s 

cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy. Dự kiến bố trí 

52 trụ chữa cháy đảm bảo khoảng cách giữa các trụ là 150 m. Nguồn nước 

chữa cháy được dự trữ trong bể chứa.” 

7. Nội dung tại Điểm 5.5 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “ - Hướng thoát: Về phía Tây Nam, ra đường Huỳnh Thúc Kháng, qua 

các cống qua đường hiện hữu, sau đó thoát ra biển. 

- Mạng lưới: Bao gồm hệ thống cống ngầm Ф400 – Ф1.500, thiết kế giếng 

chuyển bậc tại địa hình có độ dốc lớn; độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m.” 

Thành: “ - Hướng thoát: 

+ Về phía Tây Nam, ra đường Huỳnh Thúc Kháng, qua các cống qua 

đường hiện hữu, sau đó thoát ra biển. 

+ Về phía Bắc, thoát về phía đường Nguyễn Công Hoan, đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung.  

- Mạng lưới: Bao gồm hệ thống cống ngầm Ф400 mm - Ф1.000 mm, thiết 

kế giếng chuyển bậc tại địa hình có độ dốc lớn; độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7 

m. 

- Đối với việc đấu nối hệ thống thoát nước kết nối bên ngoài của dự án: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm tự tháo dỡ và không yêu cầu đền bù khi Nhà nước 

triển khai quy hoạch tại khu vực, đồng thời thực hiện đấu nối theo quy hoạch 

tổng thể hạ tầng tại khu vực.” 
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8. Nội dung tại Điểm 5.6 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “... 

- Tổng lưu lượng nước thải: Khoảng 870 m
3
/ngày.đêm. 

-… 

- Hệ thống cống thoát nước thải Ф300, độ sâu chôn cống tối thiểu 0,7 m; 

dọc theo các tuyến cống bố trí giếng kỹ thuật, trạm bơm. Trạm xử lý nước thải 

có công suất Q = 870 m
3
/ngày,đêm.” 

Thành: “... 

- Tổng lưu lượng nước thải: Khoảng 582 m
3
/ngày.đêm. 

-… 

- Hệ thống cống thoát nước thải có đường kính từ Ф200 mm - Ф300 mm; 

độ sâu đặt cống tối thiểu (tính từ mặt đất đến đỉnh cống) là 0,7 m, dọc theo các 

tuyến cống bố trí giếng kỹ thuật với khoảng cách theo quy định. 

+ Trạm xử lý nước thải số 1 có công suất Q= 350 m
3
/ngày.đêm; 

+ Trạm xử lý nước thải số 2 có công suất Q= 250 m
3
/ngày.đêm. 

+ Điều chỉnh vị trí trạm xử lý nước thải (Nội dung cụ thể tại bản đồ quy 

hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn kèm theo).” 

9. Nội dung tại Điểm 5.7 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “... 

- Tổng nhu cầu sử dụng: Dự kiến 1.632 máy.” 

Thành: “... 

- Tổng nhu cầu sử dụng: Khoảng 1.612 máy.” 

10. Nội dung tại Điểm 5.8 Khoản 5 Điều 1: 

Từ: “ - Tổng lưu lượng rác thải: Khoảng 4,5 tấn/ngày.” 

Thành: “ - Tổng khối lượng rác thải: Khoảng 3,55 tấn/ngày.đêm.” 

11. Nội dung tại Điểm 8.1 Khoản 8 Điều 1: 

Từ: “... 

Mật độ xây dựng gộp toàn khu là 24,8% (cho phép tối đa 25%).” 

Thành: “... 

Mật độ xây dựng gộp toàn khu là 25%.” 

Điều 2. Ngoài nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này, các nội dung 

khác giữ nguyên theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của 

UBND tỉnh. 

Điều 3. 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, UBND phường Hàm Tiến, UBND xã Thiện 

Nghiệp có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy 

triển khai công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng được 

phê duyệt; thời gian và nội dung công bố, công khai thực hiện theo quy định. 
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- 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 Huỳnh Gia Huy có trách nhiệm: 

- Chủ động phối hợp với UBND phường Mũi Né, UBND phường Hàm 

Tiến, UBND xã Thiện Nghiệp triển khai công bố công khai đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt theo đúng quy định. 

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan của 

tỉnh để được hướng dẫn, cập nhật biến động đất đai của dự án. 

- Chỉ được phép tác động, triển khai thực hiện quy hoạch đối với phần diện 

tích đất trong phạm vi ranh dự án đã thực hiện hoàn chỉnh công tác thỏa thuận, 

đền bù giải phóng mặt bằng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng 

Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, Chủ tịch UBND phường Hàm 

Tiến, Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Huỳnh Gia 

Huy và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./.  

Nơi nhận :  

- Như Điều 5; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở VHTT&Du lịch;  

- CT, PCT UBND tp; 

- Phó VP (ĐT); 

- Lưu: VT, QHĐĐ, QHĐT (…). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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