ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2094 /QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 6 năm 2018

_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động
đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh
Long An về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử
dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Cần Giuộc; Quyết định số 4844/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng
đất năm 2018 của huyện Cần Giuộc;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 185/BCSKHĐT ngày 19/6/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Chấp thuận nhà đầu tư:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ-KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LONG
THƯỢNG LỘC.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315017751 do Phòng Đăng
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng
ký lần đầu ngày 27/4/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Đường 18 Khu dân cư Him Lam 6A, ấp 4, xã
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Đại diện theo pháp luật: Trương Ngọc Hiền Khanh.
Sinh ngày: 06/01/1972

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số 0024305483 do Công an Thành phố Hồ Chí
Minh cấp ngày 23/10/2013.
Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: 69/7 Nguyễn Đình Chính, phường 15,
quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị.
Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án đầu tư: KHU DÂN CƯ

2. Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng, khu dân cư
trên phần diện tích khoảng 3,8067ha.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh
Long An, Việt Nam (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án theo trích lục bản
đồ địa chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc lập ngày
16/5/2018 đính kèm).
4. Diện tích mặt đất sử dụng: 3,8067 ha.
5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng Việt
Nam). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ
đồng Việt Nam).
Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau:
STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp
VNĐ

1

Tỷ Phương thức
lệ
vóp vốn
(%)

Công ty TNHH ĐT-KD
100.000.000.000
BĐS Long Thượng Lộc

50

Tiền mặt

Tiến độ góp
vốn
31/5/2018 đến
31/5/2019

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày ký quyết định này.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Tháng 6/2018 đến tháng 12/2018: Thực hiện thủ tục đất đai, chuyển mục
đích, môi trường, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy.
- Tháng 12/2018 đến tháng 6/2019: Thực hiện các thủ tục về san lấp, thi
công hạ tầng.
- Tháng 6/2019: Đưa dự án vào hoạt động.
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Các điều kiện, trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án và
cơ quan, đơn vị có liên quan
1. Điều kiện, trách nhiệm của nhà đầu tư
a) Trước khi đưa dự án vào hoạt động, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ
thủ tục đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng theo quy định của
pháp luật.
b) Thực hiện xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch, thiết kế được phê
duyệt.
c) Việc thực hiện các thủ tục đất đai phải phù hợp theo quy định của pháp
luật hiện hành.
d) Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thực hiện các quy định
về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 và Nghị định
số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo
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vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường.
đ) Đảm bảo vốn chủ sở hữu theo quy định của Luật đất đai, Luật kinh
doanh bất động sản để đầu tư dự án.
e) Thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật
Đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Mức ký quỹ
là 03% tổng vốn đầu tư của dự án.
2. UBND huyện Cần Giuộc có trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự án
của nhà đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu đầu tư theo quy định;
Điều 4. Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này, nhà
đầu tư phải tiến hành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng
cháy chữa cháy theo quy định để triển khai dự án. Sau 12 tháng kể từ ngày quyết
định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng
thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký tại Khoản 8 Điều 1 quyết định này và không
thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều
46 của Luật đầu tư năm 2014 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ
tục chấm dứt hoạt động dự án.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc; Công ty TNHH Đầu tư-Kinh
doanh Bất động sản Long Thượng Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT. UBND tỉnhKT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, SoKHĐT,MB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 1951 /SGTVT-QLCLHT
V/v góp ý thiết kế cơ sở hệ thống
giao thông của hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư của Công ty TNHH
Đầu tư Kinh doanh BĐS Long
Thượng Lộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày

tháng

năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Long Thượng Lộc
Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT) nhận được văn bản số 27/YKSGT
ngày 30/3/2021 của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Long Thượng Lộc
về việc lấy ý kiến góp ý thiết kế cơ sở hệ thống giao thông của hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc.
Sau khi kiểm tra, Sở GTVT có ý kiến như sau:
Đề nghị Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế điều chỉnh bổ sung một số nội dung
sau:
- Thực hiện đấu nối chính thức giữa đường vào khu dân cư với QL50.
- Tuyến đường D1 nằm trong hành lang an toàn đường bộ của QL50, đề
nghị Chủ đầu tư bổ sung cam kết bàn giao hạ tầng đường bộ tuyến đường này
khi cơ quan nhà nước đầu tư nâng cấp mở rộng QL50 mà không yêu cầu bồi
thường và thực hiện các thủ tục đầu tư tuyến đường D1 theo đúng quy định đối
với việc xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ.
- Bổ sung biển báo hiệu tải trọng và vận tốc thiết kế các tuyến đường
trong bình đồ an toàn giao thông khu dân cư.
- Bổ sung thiết kế hệ thống thoát nước từ sau trạm xử lý nước thải.
Trên đây là ý kiến của Sở GTVT về hồ sơ thiết kế cơ sở của hạ tầng kỹ
thuật khu dân cư xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc gửi Công ty TNHH Đầu tư
Kinh doanh BĐS Long Thượng Lộc điều chỉnh bổ sung trước khi trình thẩm
định, phê duyệt theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ Sở (b/c);
- Sở Xây dựng (nắm biết);
- Lưu: VT, QLCLHT

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Trung

UBND TỈNH LONG AN
SỞ
XÂY DỰNG
_______
Số: 1681 /SXD-QLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc___________________
lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày
tháng
năm 2021

V/v thông báo kết quả thẩm định
Báo cáo Nghiên cứu khả thi Đầu tư
Xây dựng Dự án Khu dân cư thuộc
xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc.

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản
Long Thượng Lộc.
Sở Xây dựng có nhận Tờ trình số 38/TTr-LTL ngày 28/4/2021 của Công ty
TNHH Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc v/v thẩm định thiết
kế cơ sở;
Căn cứ hồ sơ (tài liệu, bản vẽ, thuyết minh …) trình thẩm định kèm theo Tờ
trình 38/TTr-LTL ngày 28/4/2021;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số
62/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo
Nghiên cứu khả thi Đầu tư Xây dựng Dự án Khu dân cư thuộc xã Trường Bình, huyện
Cần Giuộc như sau:
I. Thông tin chung về công trình:
1- Tên Dự án : Khu dân cư.
2- Loại và cấp công trình chính của dự án : Hạ tầng kỹ thuật, cấp III
3- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Đầu Tư - Kinh Doanh Bất Động Sản Long
Thượng Lộc
4- Địa điểm xây dựng: xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
5- Giá trị dự toán xây dựng: 28.344.690.000 đồng
6- Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp.
7- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Thuyết minh tại mục II.1
- QCXDVN 01:2019/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch
Xây dựng;
- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình
hạ tầng kỹ thuật;

- QCVN 10:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công
trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
- QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - An toàn trong xây dựng;
- TCXDVN 104:2007 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 9115:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép;
- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 7957:2008. Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu
chuẩn thiết kế.
- Các chỉ tiêu khác về đường thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
4054 : 2005; 22 TCN 272- 05.
- Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.
8- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tín Đức
9- Nhà thầu thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Tín Đức
10- Nhà thầu thẩm tra thiết kế cơ sở: Công ty TNHH TVXD Hùng Phát
II. Hồ sơ trình thẩm định:
1. Văn bản pháp lý:
- Văn bản số 4351/TCĐBVN-ATGT ngày 18/8/2015 của Tổng cục đường bộ
Việt Nam về việc chấp thuận TKKT và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu
nối tạm vào Quốc lộ 50 tại Km20 + 150(P), tỉnh Long An.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0315017751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
HCM cấp lần đầu ngày 27/4/2018, cấp thay đổi lần 02 ngày: 02/12/2020
- Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Long An
về việc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động
sản Long Thượng Lộc thực hiện Dự án Khu dân cư xã Trường Bình, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An;
- Quyết định số 5327/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Cần
Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu
dân cư xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Chủ đầu tư là Công ty
TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc;
- Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND huyện Cần
Giuộc về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân
cư xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Chủ đầu tư là Công ty
TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc;
- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 64/GXN-UBND ngày
11/9/2018 do UBND huyện Cần Giuộc ký xác nhận.
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- Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số
555/TD-PCCC ngày 31/10/2018 cho Khu dân cư xã Trường Bình do Công An tỉnh
Long An cấp.
- Quyết định số 163/QĐ-SKHĐT ngày 27/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấp thuận giãn tiến độ cho dự án Khu dân cư xã Trường Bình tại xã
Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
- Quyết định số 1238/QĐ-SKHĐT ngày 21/9/2020 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấp thuận giãn tiến độ cho dự án Khu dân cư xã Trường Bình
tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 197578, Thửa đất số 855, tờ bản
đố số: 4, do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 29/5/2015, cập nhật ngày 23/02/2021
cho Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích 38.067m2.
- Văn bản số 1838/UBND-KT ngày 23/4/2021 của UBND huyện Cần Giuộc về
việc chấ thuận đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Long
Thượng Lộc.
- Văn bản số 1951/SGTVT-QLCLHT ngày 04/5/2021 của Sở Giao thông Vận
tải về việc góp ý thiết kế cơ sở hệ thống giao thông của hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Long Thượng Lộc.
- Văn bản số 874/SCT-QLNL ngày 08/4/2021 của Sở Công thương về việc
góp ý giải pháp thiết kế cơ sở của hệ thống điện, chiếu sáng.
2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở do Công ty TNHH Tín Đức lập tháng 8/2020.
- Thuyết minh Thiết kế cơ sở HTKT Khu Dân cư do Công ty TNHH Tín
Đức lập tháng 1/2021.
- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình do Công ty Cổ phần địa chất
- xử lý nền móng- xây dựng Đông Dương lập tháng 6/2020.
- Báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế cơ sở Công trình Khu dân cư Xã
Trường Bình số 13/TTr.2021 ngày 30/3/2021 của Công ty TNHH TVXD Hùng
Phát.
3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:
* Đơn vị Khảo sát địa chất: chưa cung cấp
* Đơn vị thiết kế, khảo sát địa hình:
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số LOA-00002459 kèm theo
Quyết định số 534/QĐ-SXD ngày 04/11/2019 cấp cho Công ty TNHH Tín Đức:
Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật hạng II;
Khảo sát địa hình hạng III.
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- Giấy phép hoạt động điện lực số 02/GP-SCT ngày 24/6/2019 của Sở
Công thương cấp cho Công ty TNHH Tín Đức được phép Tư vấn đầu tư các
công trình đường dây và tram biến áp đến 35KV
- Ông Nguyễn Song Ngọc Quốc được phép hành nghề Thiết kế lắp đặt hệ
thống thiết bị điện công trình xây dựng.
- Ông Vũ Ngọc Ánh được phép hành nghề Thiết kế hệ thống cấp thoát
nước công trình hạng II.
- Bà Trương Thị Tuyết Minh được phép hành nghề thiết kế công trình hạ
tầng kỹ thuật hạng III
- Ông Trần Ngọc Phương được phép hành nghề thiết kế công trình hạ tầng
giao thông hạng II
- Ông Nguyễn Bá Long được phép hành nghề khảo sát địa hình công trình
hạng II
* Đơn vị thẩm tra thiết kế:
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số LOA-00002459 kèm theo
Quyết định số /QĐ-SXD ngày 05/10/2020 cấp cho Công ty TNHH Tư vấn Xây
dựng Hùng Phát: Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng
kỹ thuật hạng III.
- Ông Huỳnh Bửu Thăng được phép hành nghề Thiết kế công trình giao
thông, hạng tầng kỹ thuật cấp thoát nước hạng II.
- Ông Bùi Lê Duy được phép hành nghề Thiết kế điện hạng II.
III. Nội dung Hồ sơ trình thẩm định:
* Giải pháp thiết kế chủ yếu: Theo bản vẽ thiết kế
San nền hiện hữu cao độ +2,00m, theo cos quốc gia tại Hòn Dấu
2.1 Giao thông:
- Đấu nối vào quốc lộ 50 thông qua nút giao tại lối vào chính.
- Trục Quốc lộ 50: Lộ giới đoạn qua khu vực thiết kế là 64m, mặt đường
hiện hữu nhựa rộng 14m.
* Các thông số thiết kế tuyến đường:
- Đường N.1 (lộ giới 14m); mặt đường nhựa rộng 8m, lề 2 bên rộng
2x3m, chiều dài 152,68 m, đây là trục cảnh quan của đô thị.
- Đường D.3 (lộ giới 14m); mặt đường nhựa rộng 8m, lề 2 bên rộng
2x3m, chiều dài 166,5 m, đây là trục cảnh quan của đô thị.
- Đường N.2 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m,
chiều dài 132 m.
- Đường N.3 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m,
chiều dài 167,49 m.
- Đường N.4 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m,
chiều dài 180,88 m.
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- Đường N.5 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m,
chiều dài 128,13 m.
- Đường D.1 (lộ giới 7,2m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 1 bên rộng 2m,
bên còn lại là bó vỉa rộng 0,2m, chiều dài 129,76 m.
- Đường D.2 (lộ giới 9m); mặt đường nhựa rộng 5m, lề 2 bên rộng 2x2m,
chiều dài 86,24 m.
* Chỉ tiêu:
- Độ dốc nền thiết kế Ixd ≥ 0,004
- Tải trọng các tuyến đường chính đạt: 10 tấn/trục.
- Tốc độ thiết kế: 40 km/ giờ.
- Độ dốc dọc của đường = 0% .
- Độ dốc vỉa hè i = 1%, độ dốc ngang mặt đường i = 1,5% .
- Cấu tạo đường:
+ Bê tông nhựa nóng hạt mịn (BTNC 12.5), dày 6cm (Eyc = 120 MPa).
Eyctt=132(Mpa)
+ Tưới nhựa lót, tiêu chuẩn 1 (kg/m2).
+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18cm, đầm chặt K ≥0,98; (Eo = 300Mpa).
Echm=119,0(Mpa)
+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18cm, đầm chặt K ≥0,98; (Eo = 300Mpa).
+ Lớp đá mi dày 15cm, lu lèn đầm chặt K>0.98
+ Lớp cát san lấp dày 50cm, lèn chặt lớp trên cùng K ≥ 0,98; (Eo = 35 Mpa).
- Vỉa hè:
Lát gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm.
Lớp vữa xăng mác 100 dày 2cm.
Lớp bê tông đá 4*6 mác 100 dày 10cm.
Nền đất đầm chặt K ≥ 0,95.
- Bó vỉa: Bó vỉa bê tông đá 10x20 mác 250 đổ tại chỗ.
2.2. Hệ thống cấp điện:
* Nguồn cung cấp: Từ trạm biến áp Cần Giuộc 110/22KV – 2x63MVA
qua đường dây 22KV trên không dọc theo quốc lộ 50 cấp cho khu quy hoạch.
Máy biến áp khô 3 pha 22/0,4kV công suất 1000kVA.
* Đường dây trung áp và trạm biến áp:
- Vị trí đấu nối: từ điểm đấu nối trên quốc lộ 50.
- Vị trí đặt trạm: trạm nền đặt trong khu công viên.
- Loại trạm: trạm nền.
- Số pha: 03 pha.
- Tần số: 50Hz.
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- Số lượng: 1 máy 1000KVA.
- Dây trung thế sử dụng cáp Cáp CXV/SE/DSTA 3x50mm²-24KV,
L=45m. đi ngầm kéo mới từ điểm đấu nối đến trạm biến áp.
* Trụ đấu nối BTCT 14m trồng mới: 01 trụ.
* Đường dây hạ áp:
- Vị trí đấu nối: từ các MCCB nhánh của tủ điện chính đặt tại trạm biến
áp 3p-1000KVA.
- Dây hạ thế đi ngầm trong ống trên vỉa hè đường.
* Tủ cấp điện hạ thế : 37 tủ
* Hố ga hạ thế 1200x900x1200: 3 hố.
- Tủ phân phối đặt trên vỉa hè tại vị trí giữa 2 lô đất, trung bình 8 hộ dân
sử dụng chung một tủ.
* Hệ thống chiếu sáng:
- Vị trí đấu nối: từ tủ điện chiếu sáng, loại tủ điều khiển tự động.
- Dây chiếu sáng đi ngầm trong ống trên vỉa hè đường.
- Đèn đường là loại đèn led công suất 1 bộ đèn 100w, đi trên trụ sắt tráng
kẽm cao 8m. tổng số đèn chiếu sáng: 35 bộ.
- Đèn trang trí trong công viên là loại đèn led 4 bóng cao 2,4m. công suất
1 bộ đèn 20w, tổng số đèn chiếu sáng: 22 bộ.
- Tủ điện chiếu sáng Composite: 1 tủ.
2.3. Hệ thống cấp nước:
* Nguồn cung cấp:
- Sử dụng ngồn nước từ nhà máy nước Cần Giuộc phục vụ cho nhu cầu sử
dụng của các Khu dân cư xã Trường Bình và công nghiệp trên địa bàn thị trấn
Cần Giuộc và xã Trường Bình của huyện Cần Giuộc.
Bố trí tuyến ống uPVC D100 trên đường N.1 và D.3 phục vụ chữa cháy, các
tuyến ống nhánh D60, cấp nước cho các hộ dân sẽ đấu nối trực tiếp vào đường ống
D100, D60 bằng đai khởi thủy có đầu ra D34.
2.4. Hệ thống thoát nước mưa:
- Nước mưa thu gom từ các hố ga theo các tuyến cống và xả ra rạch Mồng
Gà nằm về phía tây nam khu quy hoạch qua 1 cửa xả. (Cửa xả có bố trí van ngăn
triều)
- Cống đi trên vỉa hè là cống bê tông cốt thép hoạt tải 300 kg/cm2.
- Cống đi qua đường là cống bê tông cốt thép hoạt tải H10-X60.
- Hố ga thu nước mưa D400, D600 trên vỉa hè BT đá 10x20 mác 200.
- Hố ga thu nước mưa đặt dưới lòng đường BT cốt thép đá 10x20 mác
200.
+ Cửa xả D600: 1 Cửa (có bố trí van ngăn triều)
2.5. Hệ thống thoát nước thải:
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- Nước thải thu gom từ các nhà dân, khu công trình công cộng theo tuyến
ống D300 dẫn về trạm xử lý tập trung nằm về phía đông nam khu quy hoạch,
sau khi xử lý đạt chuẩn xả ra rạch Mồng Gà.
- Hệ thống thoát nước thải tách riêng hệ thống thoát nước mưa.
- Cống đi vỉa hè là ống D200, D300.
- Hố ga nước thải trên vỉa hè BT đá 10x20 mác 200.
- Xử lý nước thải:
+ Xử lý lắng, lọc tại hầm xử lý trong mỗi hộ gia đình và các khu công
trình công cộng trước khi xả ra mạng lưới thoát nước thải chung.
+ Xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt của khu quy hoạch
phải đảm bảo đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra rạch Mồng
Gà.
2.6. Hệ thống thông tin liên lạc:
* Nguồn cung cấp:
- Từ trung tâm viễn thông Cần Giuộc, tuyến cáp thông tin trên không dọc
theo quốc lộ 50 cấp cho khu quy hoạch.
- Lắp đặt tuyến cáp quang ngầm (có thể dùng phương thức truyền dẫn
bằng Viba) từ trung tâm viễn thông đến khu vực quy hoạch và dẫn đến tủ cáp.
Từ tủ cáp kéo tuyến cáp đến các hộp cáp chia số.
- Tủ cáp: 1 tủ dung lượng từ 200 – 800 số.
2.7. Cây xanh:
- Trên các vỉa hè đường phố trồng cây bóng mát, khoảng cách 810m/cây. Trồng giữa ranh 2 lô đất, các loại cây như sao, dầu …. Cây xanh trồng
trên vỉa hè đường phố cách bó vỉa đường 1-1,5m.
- Các loại cây dự kiến trồng dọc đường phố như: sao, dầu, cau vua,
muồng hoàng yến, cây bụi trang trí.
- Đối với công viên, trồng cỏ nhung và lá gừng đồng thời trồng các loại
cây có hoa tầm thấp và cao xen lẫn cây cổ thụ tạo cảnh quan.
- Đối với cây xanh dãy phân cách: trồng cỏ nhung và lá gừng đồng thời
trồng các loại cây có hoa tầm thấp.
- Cây xanh trồng dọc đường hạn chế loại cây có trái, có hương thơm, sử
dụng loại cây có thân thẳng, tán lá trung bình.
2.8. Vệ sinh môi trường:
- Rác được thu gom hàng ngày từ các hộ dân cư do Công ty công trình đô
thị Cần Giuộc đảm nhiệm và đưa đến bãi rác chung để xử lý tập trung.
IV. Kết quả thẩm định :
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng,
thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân
hành nghề xây dựng.
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- Có Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Long
An về việc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư - Kinh doanh Bất
động sản Long Thượng Lộc thực hiện Dự án Khu dân cư xã Trường Bình, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Công ty TNHH Tín Đức, Công ty TNHH TVXD Hùng Phát có chứng chỉ
năng lực hoạt động xây dựng phù hợp;
- Cá nhân chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế có chứng chỉ hành nghề hoạt
động xây dựng các lĩnh vực chuyên môn phù hợp.
- Đề nghị bổ sung chứng chỉ năng lực của đơn vị khảo sát địa chất, bổ sung
chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ trì khảo sát địa chất.
2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy
hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Thiết kế cơ sở cơ bản phù hợp với quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số
5806/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND huyện Cần Giuộc.
4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ
tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo
quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô
thị.
Việc đấu nối điện, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc đề nghị chủ đầu tư
thỏa thuận với đơn vị cung cấp, quản lý có thẩm quyền.
5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây
dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi
trường.
- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở số 13/TTr.2021 ngày 30/3/2021 của
Công ty TNHH TVXD Hùng Phát
- Đã có Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số
số 555/TD-PCCC ngày 31/10/2018 và Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường số 64/GXN-UBND ngày 11/9/2018 do UBND huyện Cần Giuộc ký xác
nhận.
6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy
định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Phù hợp
7. Các ý kiến, đề nghị về giải pháp thiết kế: Đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh
các nội dung sau trong bước thiết kế bản vẽ thi công:
- Triển khai thiết kế thi công theo quy hoạch được duyệt.
- Bổ sung thiết kế san nền theo quy hoạch được duyệt.
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- Đề nghị thực hiện theo góp ý Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số
1951/SGTVT-QLCLHT ngày 04/5/2021 và góp ý Sở Công thương tại Văn bản số
số 874/SCT-QLNL ngày 08/4/2021.
- Đề nghị bổ sung thiết kế khu xử lý nước thải, vị trí xây dựng khu xử lý
nước thải phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo QCVN
01:2019/BXD.
- Đề nghị chủ đầu tư rà soát lại kích thước hố ga thoát nước thải theo tiêu
chuần quy định .
- Đề nghị chủ đầu khi triển khai bước thiết kế chi tiết mặt cắt ngang các
đường ống ngầm cần ghi chú rõ tên, khoảng cách các loại ống trong hạ tầng
ngầm nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật.
V. Kết luận và kiến nghị:
Thiết kế cơ sở của Khu dân cư xã Trường Bình đủ điều kiện triển khai
bước tiếp theo.
Đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn liên quan chịu trách nhiệm và thực
hiện theo các yêu cầu, đề nghị tại Mục IV trong bước thiết kế bản vẽ thi công.
Đề nghị Chủ đầu tư thực hiện bước tiếp theo theo quy định của Luật sửa
đổi Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND huyện Cần Giuộc;

- Lưu: VT,QLXDTuyen.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thúy Hà
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