
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:1525/QĐ-UBND                 Vĩnh Long, ngày    12    tháng   6    năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết t  lệ       

Tr  n  Đại h c Cửu Long, tại xã Phú Quới, huyện Lon  Hồ 
–––––––––––––––––––– 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 

19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/06/2009; 

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

thẩm định phê duyệt và quản  ý quy hoạch đô thị. 

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; 

Xét Tờ trình số 750/TTr-SXD, ngày 17/5/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng về 

việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết t   ệ 1/500 Trường Đại 

h c Cửu Long, tại xã  hú Quới, huyện Long Hồ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều  . Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết t   ệ 1/500 Trường Đại 

h c Cửu Long, tại xã  hú Quới, huyện Long Hồ, cụ thể như sau: 

- Một phần đất cây xanh (ký hiệu CX-1) điều chỉnh thành đất bố trí Khu thực 

nghiệm y khoa cao 03 tầng (ký hiệu TNYK). 

- Một phần đất cây xanh (ký hiệu CX-2), đất bãi xe (ký hiệu BX-7) và đất bố trí 

Thư viện (ký hiệu TV) điều chỉnh thành đất bố trí Khu xưởng thực hành cơ khí cao 01 

tầng (ký hiệu XTHCK). 

- Đất cây xanh (ký hiệu CX-5) điều chỉnh thành đất bố trí Khối thư viện và  ớp 

h c cao 06 tầng (ký hiệu LH + TV). 

- Đất bố trí Khối hội trường, hội thảo, đối ngoại (ký hiệu HT) điều chỉnh thành 

đất cây xanh (ký hiệu CX-5). 

- Đất bố trí Khối xưởng thực hành cơ khí (ký hiệu TN-3) điều chỉnh thành đất 

cây xanh (ký hiệu CX-16). 

Cụ thể cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh như sau: 
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STT 
Loại đất 

Theo quy hoạch đ ợc 

duyệt (tại QĐ số 

1544/QĐ-UBND ngày 

19/9/2013 

 của UBND tỉnh) 

Theo điều chỉnh 
Tăn   iảm 

(ha) 

Diện tích 

(ha) 

T  lệ 

 (%) 

Diện tích 

(ha) 

T  lệ  

(%) 

1 Đất h c tập và nghiên 

cứu: dãy  ớp h c, giảng 

đường, thư viện, hội 

trường, hành chính 

4,72 21,49 4,19 19,08 Giảm 0,53 ha 

2 Đất thí nghiệm, thực 

hành, thực nghiệm 
1,37 6,24 1,75 7,97 Tăng 0,38 ha 

3 Đất thể dục thể thao + 

cây xanh 
5,67 25,82 5,85 26,64 Tăng 0,18 ha 

4 Đất ký túc xá + nhà 

công vụ + các dịch vụ 
1,91 8,70 1,91 8,70 0 

5 Đất mặt nuớc 2,95 13,43 2,95 13,43 0 

6 Đất công trình kỹ thuật 0,98 4,46 0,95 4,33 Giảm 0,03 ha 

7 Đất giao thông + quảng 

trường 
4,36 19,85 4,36 19,85 0 

 Tổn  cộn  21,96 100 21,96 100  

 (đính kèm bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Hiệu trưởng Trường Đại h c Cửu Long phối hợp với các đơn vị thực hiện các 

dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng các nội dung đã được phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch. 

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ giám sát việc 

triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết t   ệ 1/500 Trường 

Đại h c Cửu Long, tại xã  hú Quới, huyện Long Hồ và cấp phép xây dựng đúng quy 

định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Hiệu 

trưởng Trường Đại h c Cửu Long, Thủ trưởng các tổ chức có  iên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này 

 Quyết định có hiệu  ực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./. 
 

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3; 

- CT và  CT UBND tỉnh (báo cáo); 

- BLĐ. V UBND tỉnh;   

- Phòng KTN; 

- Lưu: VT, 1.04.05. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Đã ký: Trần Hoàn  Tựu 



 3 

 

  

 

 


		ubnd@vinhlong.gov.vn
	2019-06-12T08:52:19+0700




