
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 

Số:  2474   /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phan Thiết, ngày   11  tháng  6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V  việc ph  du ệt  i u ch nh c c  ộ     n qu  hoạch chi ti t  hu du l ch 

sinh th i Orient Resort, phường Phú Hài, thành phố Phan Thi t 

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 22/11/20197; 

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

 Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 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 Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 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 liên quan đến việc quản lý 
xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh; 

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 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 số 893/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái Orient Resort; 

Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Bình 
Thuận về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Orient Resort tại 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Công văn số 148/SXD-QHKT ngày 14/01/2021 của S  Xây dựng về 
việc góp ý về hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái 
Orient Resort, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết; 
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Theo đề nghị của Trư ng phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết tại Tờ 
trình số 76/TTr-QLĐT ngày 10/5/2021 và Báo cáo kết quả thẩm định số 75/QLĐT 
ngày 10/5/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đi u 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh 
thái Orient Resort, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 27/11/2017, cụ thể như sau: 

1. V  trí, qu  mô và giới hạn phạm vi  i u ch nh c c  ộ qu  hoạch: 

Phạm vi ranh giới: Thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, với tứ cận như sau: 

- Phía Đông: Giáp Khu du lịch Hải Phú; 

- Phía Tây: Giáp biển Đông; 

- Phía Bắc: Giáp đường nhựa; 

- Phía Nam: Giáp biển Đông. 

Quy mô diện tích: Khoảng 50.379 m². 

2. Nội dung  i u ch nh c c  ộ: 

2.1. Đi u ch nh  hoản 3 Đi u 1 Qu  t   nh số 3403/QĐ-UBND ngà  

27/11/2017 của UBND t nh như sau: 

 BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT 

STT Loại  ất 

Theo Qu  t   nh 

3403/QĐ-UBND ngà  

27/11/2017 

Đi u ch nh 

Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ 

(m
2
) (%) (m

2
) (%) 

1 Đất biệt thự 8.940 17,75 8.940 17,75 

2 Đất căn hộ cao tầng 1.667 3,31 1.667 3,31 

3 
Khu vực nhà hàng – 

khách sạn - bungalow 
7.114 14,12 7.625 15,14 

4 Khu vực kỹ thuật 274 0,54 224 0,44 

5 
Khu vực cây xanh – mặt 

nước 
20.903 41,49 20.626 40,94 

6 Giao thông 11.481 22,79 11.297 22,42 

  Tổng  50.379 100 50.379 100 

 

2.2. Đi u ch nh t n gọi và diện tích c c khối  iệt thự trong khu vực: 

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

2.3. Đi u ch nh qu  hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 
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 a. Lý do điều chỉnh: 

 Trong quá trình triển khai xây dựng và định hướng xây dựng của chủ đầu tư 
nên dự án có sự thay đổi về vị trí và diện tích các khối bungalow, hướng tuyến của 
các tuyến đường nội bộ, hướng tuyến của các tuyến hạ tầng kỹ thuật và diện tích sử 
dụng các khu dịch vụ lưu trú, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và hồ bơi. Đồng thời điều 
chỉnh tên gọi của các khối xây dựng cho phù hợp với quy định. 

b. Thoát nước mưa: 

Điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép từ 
D600 đến D800 thành hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép 

từ D500 đến D800 và mương nắp đan B400. 

 c. Thoát nước thải:  

 - Điều chỉnh vị trí Khu xử lý nước thải từ phía Đông Nam dự án thành về 
phía Đông của hồ bơi phía biển. 

 - Điều chỉnh hệ thống thoát nước thải sử dụng đường ống D500 ngầm thành 
hệ thống đường ống D200 ngầm. 

 d. Thông tin liên lạc: 

 Điều chỉnh nhu cầu sử dụng: Từ dự kiến 200 máy thành khoảng 180 máy. 

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

 Điều chỉnh tổng khối lượng rác thải: Từ khoảng 4,5 tấn/ngày thành khoảng 
3,55 tấn/ngày.đêm. 

 f. Hướng tuyến của các tuyến đường nội bộ và các tuyến hạ tầng kỹ thuật: 
Điều chỉnh cụ thể tại các bản đồ Hạ tầng kỹ thuật trong dự án. 

 Đi u 2. Ngoài nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này, các nội dung 
khác giữ nguyên theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND 
tỉnh Bình Thuận. 

 Đi u 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 Phú Hài có trách nhiệm: 

 - Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố và Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Du lịch Nhất Phát triển khai công bố công khai đồ án điều chỉnh cục 
bộ 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 thành phố 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 được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh. 

 3. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nhất Phát có trách nhiệm: 

 - Chủ động phối hợp với UBND phường Phú Hài triển khai công bố công khai 
đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo đúng quy định. 

 - Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, giấy phép xây dựng 
theo quy định.  
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 Đi u 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 Đi u 5. 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, 
Chủ tịch UBND phường Phú Hài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Du lịch Nhất Phát 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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- CT, PCT UBND tp; 

- Chánh Vp, Phó VP (ĐT); 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; 

- Lưu: VT, QHĐĐ, QHĐT (…). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngu ễn Hoàng Tân 
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