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 Quận 6, ngày ….. tháng …. năm 20.. 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN 6 

 

Thực hiện Kế hoạch số 9720/KH-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 10 năm 2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện và Kế hoạch số 364/KH-UBND-TNMT ngày 06 tháng 11 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về Kế hoạch triển khai công tác lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 6; 

Thông báo số 409/TB-UBND-TNMT ngày 23 tháng 9 năm 2020 của  Ủy 

ban nhân dân Quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021  

trên địa bàn Quận 6 đến các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu sử 

dụng đất trên địa bàn quận; 

Công văn số 3838/UBND-TNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân Quận 6 về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 trên địa bàn Quận 6. 

Để công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 6 đảm 

bảo thực hiện đúng quy định, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức thực hiện lấy ý 

kiến nhân dân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 6 

như sau: 

I. Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 2021: 

STT Hạng mục Chủ đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Căn cứ pháp lý 

I. Các công trình, dự án chuyển tiếp từ KHSDĐ năm 2020  

1 

Dự án xây dựng Chốt 

Cảnh Sát Giao thông 
Đường thủy 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,06 (CAN; 

DGT) 

1470 Võ 

Văn Kiệt, 

Phường 3 

(số cũ 256 

Trần Văn 

Kiểu) 

•Văn bản số 2394/UBND-ĐTMT ngày 06 tháng 5 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020  

Quyết định 4286/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Uỷ ban 

nhân dân Thành phố Về phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất 
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STT Hạng mục Chủ đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Căn cứ pháp lý 

2 

Trường THCS Văn Thân 

và Mở đường dự phóng số 

13 (một phần) đoạn từ 

Phạm Văn Chí đến đường 

Văn Thân 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

 

0,63 (DGD; 

DGT) 

 

654/5A3, 

656-658 

Phạm Văn 

Chí, 

Phường 8 

 

•Quyết định số 3803/QĐ-UBND-TCKH ngày 9/12/2014 

của Ủy ban nhân dân Quận 6 điều chỉnh Quyết định số 

3359/QĐ-UBND-TCKH ngày 03/12/2010 về phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Văn 

Thân Phường 8 Quận 6; 

Quyết định số 3832/QĐ-UBND-TCKH ngày 05/08/2019 

của UBND quận 6 về Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Mở đường dự phóng số 13 (một phần) đoạn từ Phạm Văn 

Chí đến đường Văn Thân P8/Q6. 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

Quyết định số 323/QĐ-UBND-TCKH ngày 21/01/2020 của 

Ủy ban nhân dân Quận 6 về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 (Đợt 1) 

3 

Xây dựng mới trường 

THPT Phường 3 (Trường 

THPT Phạm Phú Thứ) 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

 

0,82 (DGD) 

425-435 

Gia Phú, 

Phường 3 

 

•Quyết định số 3333/QĐ-UBND-TCKH ngày 24 tháng 10 

năm 2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư  

Công văn số 610/UBND-ĐTMT ngày 12/2/2014 của 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận địa điểm đầu 

tư Công văn số 3862/UBND-ĐTMT ngày 22/7/2016 của 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện dự án  

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

4 

Dự án Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án cải 

tạo rạch Bàu Trâu 

Ban Bồi 

thường 

GPMB Quận 

6 

2,13 (DKV; 

SON; DGT) 
Phường 

14 

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

5 

Dự án Bồi thường giải 

phóng mặt bằng kênh 

Hàng Bàng (giai đoạn 2) 

Ban Bồi 

thường 

GPMB Quận 

6 

2,05 (SON; 

DKV; DGT) 
Phường 1, 

2 

Quyết định số 5002/QĐ-SGTVT  ngày 29/10/2015 của Sở 

Giao thông Vận tải ban hành về việc phê duyệt dự án đầu tư 

và được điều chỉnh tại Quyết định số 5943/QĐ-SGTVT 

ngày 22/10/2018; 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về cho ý kiến và quyết định chủ 

trương đầu tư; 

- Công văn số 2877/UBND-ĐTMT ngày 26/5/2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thực hiện dự án bồi thường giải 

phóng mặt bằng dự án cải tạo Kênh Hàng Bàng; 

•Quyết định số 1137 /QĐ-STC-BVG ngày 17/02/2017 của 

Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về duyệt dự án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng DA kênh Hàng Bàng gđ 2; 

- Quyết định số 7791/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy 

ban nhân dân quận 6 ban hành về phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ của dự án 

6 
Trường mầm non Rạng 

Đông 3 

Trường mầm 

non Rạng 

Đông 3 

0,11 (DGD) 

393 Phạm 

Văn  Chí, 

Phường 3 

•Quyết định số 4994/QĐ-UBND-TCKH ngày 01 tháng 9 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án đầu tư 

Quyết định số 6146/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về giao kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách 

thành phố 

7 

Dự án xây nhà Văn hóa 

và Trung tâm học tập 

cộng đồng Phường 7 

Ủy ban nhân 
dân Phường 7 

0,02 (DSH) 

605/12 

Phạm Văn 

Chí 

Phường 7 

Quyết định số 6146/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về giao kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách 

thành phố 

Quyết định số 6024/QĐ-UBND-TCKH ngày 28/10/2016 

của Ủy ban nhân dân Quận 6 về chủ trương đầu tư dự án 
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STT Hạng mục Chủ đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Căn cứ pháp lý 

Xây dựng Nhà văn hóa và Trung tâm học tập cộng đồng 

Phường 7. 

8 
Ban chỉ huy quân sự 

Phường 7 
Ủy ban nhân 
dân Phường 7 

0,007 (TSC) 

605/12 

Phạm Văn 

Chí, 

Phường 7 

 

•Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017 

của Văn Phòng Chính Phủ; 

9 
Trường Mầm non Rạng 

Đông 8 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,16 (DGD) 

1007 Lò 

Gốm, 

Phường 8 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

10 

Đầu tư xây dựng công 

trình Trường THCS 

Hoàng Lê Kha 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,42 (DGD) 

383-391 

Bến Phú 

Lâm, 

Phường 9 

Công văn số 9166/TNMT-QHSDĐ ngày 10 tháng 11 năm 

2008 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc chấp thuận 

địa điểm đầu tư 

11 

Trường mầm non Phường 

8 (nhận giữ trẻ từ 6 đến 

18 tháng tuổi) 

Ủy ban nhân 
dân Phường 8 

0,013 (DGD) 

133/17C, 

17D 

Văn Thân 

 Phuờng 8 

•Quyết định 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2016 

Văn bản số 1954/UBND-TCKH ngày 11/7/2014 của UBND 

Quận 6 về việc thuận chủ trương xây dựng mới Trường 

Mầm non Rạng Đông 8 (nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi) 

12 
Trung tâm Thể dục thể 

thao Quận 6 
Đang kêu gọi 

đầu tư 
1,97 (DTT) 

Phường 
10 

Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của Ủy ban 

nhân dân TP về điều chỉnh Quyết định 4117/QĐ-UB ngày 

08/10/2002  về giao đất cho Ban quản lý Đầu tư xây dựng 

công trình Quận 6 để xây dựng Trung tâm thể dục thể thao 

Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành (giai đoạn 1) 

Công văn số 2854/STNMT-QLĐ ngày 20/4/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về dự án Trung tâm thể dục thể 

thao Quận 6 

13 
Xây dựng mới trường 

Chuyên biệt Hy Vọng 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,18 (DGD; 

DGT) 

99B  

Lý Chiêu 

Hoàng, 

 Phường 

10 

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

•Quyết định số 1643/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31 tháng 10 

năm 2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án trường 

chuyên biệt Hy Vọng. 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

14 

Dự án bồi thường giải 

phóng mặt bằng toàn bộ 

20 căn nhà phía đường 

Gia Phú, 04 thửa đất (gồm 

03 căn nhà và 01 trạm 

biến áp) thuộc mặt tiền 

khu vực giao lộ giữa 

đường Võ Văn Kiệt với 

đường Mai Xuân Thưởng 

và 01 thửa đất thuộc góc 

đường Võ Văn Kiệt với 

đường dự phóng số 6 

Ban Bồi 

thường 

GPMB Quận 

6 

 

0,07 (DGT) 

 
Phường 3 

•Công văn số 2669/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh;  

•Quyết định số 3274/QĐ-UBND-TCKH ngày 09 tháng 6 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc giao Ban 

BTGPMB Quận 6 làm chủ đầu tư dự án Bồi thường để phục 

vụ nâng cấp đường Gia phú, đường Mai Xuân Thưởng, 

P3/Q6 

15 
Dự án Mở đường dự 

phóng số 6 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,18 (DGT) Phường 3 

•Công văn số 2669/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh;  

Quyết định số 1058/QĐ-UBND-TCKH ngày 30 tháng 3 

năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án  

•Quyết định số 6491/QĐ-UBND-QLĐT ngày 12 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc phê duyệt 

dự án 
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STT Hạng mục Chủ đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Căn cứ pháp lý 

16 
Dự án xây dựng trường 

THCS Nguyễn Thái Bình 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

1,93 (DGD; 

DGT) 

95/39 Lý 

Chiêu 

Hoàng, 

Phường 

10 

•Quyết định phê duyệt dự án 97/QĐ-SXD - TĐDA ngày 30 

tháng 10 năm 2015 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự 

án; 

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn  giai đoạn 2016-2020. 

17 

Dự án Bồi thường giải 

phóng mặt bằng dự án cải 

tạo kênh Hàng Bàng (giai 

đoạn 3) 

Ban Bồi 

thường 

GPMB Quận 

6 

2,42 

(DKV; SON; 

DGT) 

Phường 1, 
2, 4, 5 

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 2016 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố  

-Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

18 
Khu nhà ở dọc đường số 

23 

Công ty CP 
Đầu tư Bình 

Phú 

4,67 

(ODT; DKV; 

DGT; DGD) 

 

Phường 
10, 11 

•Quyết định số 472/QĐ-UB ngày 09/02/2004 về giao đất 

cho Công ty Xây Dựng & Phát Triển Kinh Tế Q6 để đầu tư 

xây dựng khu nhà ở tại  P11/Q6; 

•Quyết định 1554/UBND-ĐT ngày 25/3/2017 về gia hạn 

cho Cty CP ĐT Bình Phú tiếp tục thực hiện dự án khu nhà ở 

dọc đường 23 Q6. 

19 

Khu phức hợp nhà ở 

thương mại (621 Phạm 

Văn Chí) 

Đang kêu gọi 
đầu tư 

14,96 

 (DVH; ODT; 

DGD; DKV; 

TSC; DGT; 

TON; TIN 

TMD) 

621 Phạm 

Văn Chí, 
Phường 7 

 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua danh mục 

dự án cần thu hồi đất 

20 

Mở đường dự định số 61 

(đoạn từ Võ Văn Kiệt đến 

đường Gia Phú) 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

 

0,30 (DGT) 

 
Phường 3 

Quyết định số 5923b/QĐ-UBND-TCKH ngày 21 tháng 10 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về chủ trương đầu 

tư dự án  

Quyết định số 323/QĐ-UBND-TCKH ngày 21/01/2020 của 

Ủy ban nhân dân Quận 6 về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 (Đợt 1) Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân quận – huyện và vốn ngân sách Quận. 

21 
Trường Mầm non Phường 

14 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,21 (DGD) 

119B Tân 
Hòa 

Đông, 

Phường 
14 
 

•Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Danh 

mục các dự án cần thu hồi đất; 

22 

Dự án Bồi thường giải 

phóng xây dựng Trường 

tiểu học Phú Định 

Ban Bồi 

thường 

GPMB Quận 

6 

 

0,97 (DGD) 

127-129 

Lý Chiêu 

Hoàng 

•Quyết định số 821/QD-STC-BVG ngày 25/01/2011 của Sở 

Tài Chính về duyệt dự án bồi thường GPM xây dựng trường 

Tiểu học Phú Định; 

• Quyết định số 6146/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về giao 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách 

thành phố 

23 
Xây dựng mở rộng 

Trường tiểu học Lam Sơn 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,11 (DGD) 

97/2/21 

Kinh 

Dương 

Vương 

•Văn bản số 3035/UBND-TM ngày 16 tháng 6 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu 

hồi nhà, đất số 97/2/21 đường Kinh Dương Vương Phường 

12 Quận 6; 

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

•Quyết định số 1639/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31 tháng 10 

năm 2017 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Xây dựng, 

mở rộng Trường Tiểu học Lam Sơn. 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

24 Trụ sở công an Phường 3 
Ủy ban nhân 
dân Phường 3 

0,01 (TSC) 
95 Mai 
Xuân 

Thưởng, 

• Quyết định số 5742a/QĐ-UBND-TCKH ngày 14 tháng 10 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về chủ trương đầu 

tư dự án Xây dựng mới Trụ sở Công an Phường 3 Quận 6; 
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STT Hạng mục Chủ đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Căn cứ pháp lý 

Phường 3 Quyết định số 661/QĐ-UBND-TCKH ngày 19 tháng 01 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giao kế hoạch 

đầu tư công năm 2018 (Đợt 1) Nguồn vốn ngân sách Thành 

phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân Quận - huyện từ số tiền 

bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

25 

Bến đón trả khách bằng 

đường thủy (bến Bình 

Tây) Công ty 
TNHH 

Thường Nhật 

0,016 (DGT) 
Phường 1, 

3  

Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 
2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án); 
Công văn số 734/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp nghe báo 
cáo về vị trí, diện tích giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây 

dựng các bến thủy nội địa thuộc dự án đầu tư 2 tuyến vận tải 
hành khách công cộng bằng đường thủy theo hợp đồng 

BOO. 

26 
Bến đón trả khách bằng 

đường thủy (bến Lò Gốm) 
0,04 (DGT) Phường 7 

27 Trạm y tế Phường 3 
Trung tâm y 

tế quận 6 
0,02 (DYT) 

67-69 Mai 
Xuân 

Thường, 
Phường 3 

• Quyết định số 6025/QĐ-UBND-TCKH ngày 28/10/2016 

của Ủy ban nhân dân Quận 6 về chủ trương đầu tư dự án. 

Quyết định số 661/QĐ-UBND-TCKH ngày 19 tháng 01 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giao kế hoạch 

đầu tư công năm 2018 (Đợt 1) 

28 Khu định cư Phường 10 
Công ty CP 
Đầu tư Bình 

Phú 

6,63 (DGT; 

DNL; ODT; 

DKV) 

Phường 
10 

•Quyết định 4063/QĐ-UB ngày 06/11/2002 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc cho Cty Xây dựng và Phát triển 

kinh tế Q6 để đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và 

khu nhà ở phía nam Lý Chiêu Hoàng tại P10/Q6; 

•Quyết định 1171/KTS.T.ĐB ngày 06/6/2001 của Kiến trúc 

sư Trưởng TP V/v duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở phía 

nam đường Lý Chiêu Hoàng. 

29 

Khu I Nam Lý Chiêu 

Hoàng 

 

Công ty CP 
Đầu tư Bình 

Phú 

5,19 

(DGT; ODT; 

DKV) 

Phường 
10 

•Quyết định số 752/QĐ-UB ngày 25/2/2002 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho công ty XD 

và PT kinh tế Quận 6 để đầu tư xây dựng khu dân cư phía 

Nam đường Lý Chiêu Hoàng (khu I) tại phường 10 Quận 6; 

• Quyết định số 5533/QĐ-UB ngày 8/11/2004 của 

UBNDTP về điều chỉnh diện tích đất giao tại Điều 2 Quyết 

định số 3322/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của UBNDTP. 

30 

Xây dựng Trường Tiểu 

Học phường 4 

 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

 

0,40 (DGD) 

180-182 

Phạm Phú 

Thứ, 

Phường 4 

•Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 04 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cho ý 

kiến quyết định chủ trương đầu tư các loại dự án đầu tư 

công sử dụng vốn ngân sách Thành phố; 

•Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

31 
Trường mầm non Rạng 

Đông 12 - Cơ sở 2 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,12 (DGD) 

27/18 

Kinh 

Dương 

Vương 

Phường 

12 

•Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc thu hồi đất số 401/17 

đường Hùng Vương 

•Công văn số 739/SQHKT-QHKV1 ngày 09/3/2016 vể điều 

chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại trường mầm non Rạng 

Đông 12-cơ sở 2 số 27/18 Kinh Dương Vương. 

32 Xây dựng cầu Mỹ Thuận 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 
các công 
trình giao 
thông TP 

0,07 (DGT) 
Phường 

10 

•Quyết định số 6821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP 

ngày 29/12/2016 về quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư công nhóm C; 

•Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) 

33 Khu nhà ở Quân đội K96 

Tổng công ty 
Đầu tư Phát 
triển nhà và 
Đô thị Bộ 

Quốc phòng 

1,00 (ODT) 

718 Kinh 

Dương 

Vương 

Phường 

13 

•Quyết định số 5675/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công nhận chủ đầu 

tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở Quân đội K96 tại 

Phường 13, Quận 6 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà 

và Đô thị Bộ Quốc phòng làm chủ  đầu tư 
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STT Hạng mục Chủ đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Căn cứ pháp lý 

34 
Trường mầm non Rạng 

Đông 13 - (cơ sở 2) 

Ban QL DA 

ĐT XD khu 

vực Quận 6 

0,30 (DGD) 

76/1-4-8 

Bà Hom, 

Phường 

13 

Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hôi đồng 

nhân dân Thành phố về quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công (đợt 2/2017) 

35 

Trung tâm điều dưỡng 

người có công và phục 

hồi chức năng thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trung tâm 

chỉnh hình và 

phục hồi chức 

năng thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

2,12 (DYT; 

DGT) 

621 Phạm 
Văn Chí, 
Phường 7 

Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về giao đất để Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý và chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng 

Trung tâm chỉnh hình  và phục hồi chức năng tại số 621 

Phạm Văn Chí Phường 7, Quận 6; 

Quyết định số 1567/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2015 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người có 

công và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh; 

36 
Xây dựng Trụ sở Ban chỉ 

huy quân sự Phường 14 

Ủy ban nhân 
dân Phường 

14 

0,007 (TSC) 

820 Hồng 
Bàng, 

Phường 
14, Quận 

6 

Văn bản số 2810/UBND-TH ngày 12/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo 

các trụ sở ban chỉ huy quân sự  

Quyết định số 5550/QĐ-UBND-TCKH ngày 30/10/2019 

của Ủy ban nhân dân Quận 6 về chủ trương đầu tư dự án  

Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 

2020 

II. Các công trình, dự án đăng ký mới trong KHSDĐ năm 2021 

1 
Trụ sở Agribank chi 

nhánh Hùng Vương 
Ngân hàng 
Agribank 

0,07 (TMD) 

1013-1015 

Hậu 

Giang, 

Phường 

11 

- Công văn số 3901/SQHKT-QHKV1 ngày 11/8/2017 của Sở 

QHKT chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến 

trúc  

- Quyết định số 857/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 28/8/2018 của 

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

về phê duyệt dự án đầu tư 

- Công văn số 3456/BTC-QLCS ngày 25/3/2020  của Bộ 

Tài Chính về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

2 
Khu III Nam Lý Chiêu 
Hoàng 

Công ty CP 

Đầu tư Bình 
Phú 

7,39 

(ODT; DGT) 
Phường 

10 

- Quyết định số 2589/QĐ-UB ngày 07/06/2004 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm giao đất cho 

Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6. 

- Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 20/2/2006 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về điều chỉnh một phần nội dung 

Quyết định số 2589/QĐ-UB ngày 07/6/2004. 

- Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của  Ủy 

ban nhân dân Thành phố về thu hồi và giao đất  

- Công văn số 6193/UBND-PCNC ngày 24/6/2015 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục thực hiện dự án 

Khu III Nam Lý Chiêu Hoàng  

- Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố  Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết 1/500 

III. Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân trong KHSDĐ năm 2021 

 

Chuyển mục đích sử dụng 
đất của hộ gia đình, cá 

nhân từ đất sản xuất phi 
nông nghiệp sang đất ở 

 0,37 (ODT) 
Phường 1, 

8, 10, 12 
 

II.  Kế hoạch sử dụng đất năm 2021: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   713,83 

1   Đất nông nghiệp NNP 0,44 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

1.1  Đất trồng lúa LUA   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC   

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK   

1.3  Đất trồng cây lâu năm CLN   

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH   

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6  Đất rừng sản xuất RSX   

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS   

1.8  Đất làm muối LMU   

1.9  Đất nông nghiệp khác NKH 0,44 

2   Đất phi nông nghiệp PNN 713,39 

2.1  Đất quốc phòng CQP 8,21 

2.2  Đất an ninh CAN 1,85 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK   

2.4  Đất khu chế xuất SKT   

2.5  Đất cụm công nghiệp SKN   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 18,84 

2.7  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 38,84 

2.8  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 231,91 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,09 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 350,40 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 3,65 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,71 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,49 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,04 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,32 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 28,56 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,93 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 22,44 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,03 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,06 

3   Đất chưa sử dụng CSD   

4  Đất khu công nghệ cao* KCN   

5  Đất khu kinh tế* KKT   

6  Đất đô thị* KDT 713,83 

 

 


