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Số: ẫQ> /2Q17/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày âồ tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm. 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18 thảng 6 năm 2015 của Chính 

phủ vê quản lý dự án đầu tư xãy dựng;
Căn cứ Thông tư sổ 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng hướng dân về cấp Giấy phép xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sổ 7264/TTr-SXD-CP)ỌD ngày 25 

thảng 5 năm 2017 và ỷ  kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sổ 2838/STP- 
VB ngày 31 thảng 3 năm 2017,

Điều í .  Pham vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về quy mô công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ 
được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn; việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm 
phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác cấp Giấy phép xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Việc cấp Giấy phép xây dựng được tổ chức thực hiện theo quy định của 
Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 
2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT- 
BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép 
xây dựng; Quyêt định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn
1. Công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) của tổ chức, cá nhân 

thuộc khu vực có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu

QUYẾT ĐỊNH:



hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được xét cấp Giấy phép xây 
dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ 
theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử 
dụng gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy, nổ; các công trình theo quy định 
phải di dời ra khỏi khu dân cư).

2. Các đối tượng công trình cụ thể được xem xét cấp Giấy phép xây dựng có 
thời hạn khi đã có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai hoặc đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và phải 
tuân thủ các quy định khác về Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Điều 94 của 
Luật Xây dựng năm 2014.

Điều 3. Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng 
có thời hạn 

*

1. Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời 
hạn phải hài hòa với kiến trúc, cảnh quan khu vực nhưng không được vượt quá 03 
tầng (xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân 
cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện hành). Trường hợp 
hiện trạng công trình, nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) đã có tầng hầm thì được xét 
cấp phép xây dựng, cải tạo gia cố lại tầng hầm nhưng không gây sạt lở, làm ảnh 
hưởng đối với công trình lân cận.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) nằm trong phần đất dành cho 
đường giao thông (giới hạn trong phạm vi chỉ giới đường đỏ) thì được phép sửa 
chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc xây dựng lại với quy mô tối đa 
không quá 03 tầng.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) nằm trong khu vực đất nông 
nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng 
ổn định nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, không có tranh chấp, khiếu nại, 
được Úy ban nhân dân phường - xã, thị trấn thẩm tra, xác nhận, thì được xử lý như 
sau:

a) Trường họp nhà ở đã tồn tại trước thời điểm đồ án quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố thì được phép 
sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc xây dựng lại với quy mô tối 
đa không quá 03 tầng.

b) Trường họp nhà ở xây dựng sau ngày đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố thì chỉ được 
phép sửa chữa, cải tạo (như: nâng nền; nâng mái, thay mái; thay sàn bằng vật liệu 
nhẹ lắp ghép họp chuẩn; xây lại vách) không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, 
an toàn của căn nhà và không được phép thay đổi công năng sử dụng.

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) nằm trong khu vực quy 
hoạch thực hiện các dự án đường sắt đô thị:
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a) Trường hợp ranh hướng tuyến và hành lang an toàn đường sắt được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố và đã xác định mốc giới ngoài 
thực địa thì không được phép xây dựng; chỉ được phép sửa chữa, cải tạo gia cố lại 
theo hiện trạng căn nhà (không thay đổi quy mô, diện tích, kết cấu căn nhà cũ; 
nhưng có thể nâng nền, xây lại vách; nâng mái, thay lại sàn, mái bằng vật liệu nhẹ 
lắp ghép hợp chuẩn) không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, an toàn của căn 
nhà và không được phép thay đổi công năng sử dụng.

b) Trường hợp ranh hướng tuyến và hành lang an toàn đường sắt được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa xác định mốc giới 
ngoài thực địa thì được phép sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc 
xây dựng lại với quy mô tối đa không quá 03 tầng.

5. Đối với công trình, nhà ở có sẵn (hiện hữu) nằm trong khu vực hành lang 
bảo vệ cầu: Không được phép xây dựng mới làm tăng quy mô diện tích, kết cấu 
công trình; chỉ được phép sửa chữa, cải tạo (nâng nền, xây lại vách; nâng mái, 
thay lại sàn, mái bằng vật liệu nhẹ lắp ghép hơp chuẩn) nhưng không làm thay đôi 
công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và an toàn công trình.

6. Đối với việc sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu 
hiện hữu đã tồn tại, hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước được xét 
cấp Giấy phép xây dựng trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Quyết định sổ 
17/2012/QĐ - ƯBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của ủ y  ban nhân dân thành phố 
về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã 
hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh và 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2013/BCT ban hành kèm theo Thông tư 
số 11/2013/TT- BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành 
Quy chuấn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Điều 4. v ề  thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
1. Phân cấp cho Sở Xây dựng cấp Giấy phép xãy dựng đối với các công trình 

xây dựng sau:
a) Công trình cấp I, cấp II (xác định theo quy định về phân cấp công trình).
b) Công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng 

đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng. Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các 
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Sở Xây dựng tổng họp đề xuất, trình ú y  
ban nhân dân thành phố chấp thuận trước khi cấp Giấy phép xây dựng.

Đối với công trình tôn giáo đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, báo 
cáo đề xuất trình ủ y  ban nhân dân thành phố chấp thuận về chỉ tiêu quy hoạch 
kiến trúc và cấp Giấy phép quy hoạch sẽ là cơ sở để chủ đầu tư trien khai thiết kế 
phòng cháy chữa cháy, môi trường, thiết kế bản vẽ thi công, trình cơ quan nhà 
nước có thấm quyền thẩm định và cấp Giấy phép xây dựng mà không cần phải báo 
cáo, xin ý kiến ủ y  ban nhân dân thành phố thêm lần nữa.



c) Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình xây 
dựng theo tuyến nằm trên địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên; công 
trình (trừ nhà ở riêng lẻ) dọc các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo phụ 
lục ban hành kèm theo Quyết định này; công trình theo quy định phải lập dự án 
đâu tư xây dựng và các công trình khác do ú y  ban nhân dân thành phố phân cấp.

2. Phân cấp cho các Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam 
thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản 
lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
thành phố Hồ Chí Minh (đã xác định nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực quản lý 
xây dựng trong Quy chế tổ chức và hoạt động được cấp có thẩm quyền ban hành) 
được cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong phạm vi ranh đất được 
giao quản lý (trừ nhà ở riêng lẻ; công trình cấp đặc biệt; công trình di tích lịch sử - 
văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; các công trình 
tín ngưỡng, tôn giáo; công trình quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
thụ động).

3. Úy ban nhân dân quận, huyện: tổ chức thực hiện cấp Giấy phép xây dựng 
theo thẩm quyền đã được quy định tại Khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng năm 
2014, bao gồm: nhà ở riêng lẻ; công trình tín ngưỡng, quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động (trừ các trường họp được miễn Giấy phép xây dựng theo quy 
định của pháp luật về viễn thông) và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới 
hành chính do mình quản lý (trừ các công trình đã được ủ y  ban nhân dân thành 
phố phân cấp cho Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu chức năng quy định tại 
Khoản 1, Khoản 2 Điều này).

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền 
điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép xây dựng do mình cấp.

Điều 5. v ề  sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan Hên quan trong 
công tác cấp Giấy phép xây dựng

1. Các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tại Điều 4 Quyết định 
này có trách nhiệm tố chức thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng theo đúng quy 
định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này; niêm yết công khai quy trình, thủ tục cấp 
Giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 
năm) về công tác cấp Giấy phép xây dựng về Sợ Xây dựng và Cục Thống kê thành 
phố để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp, trả 
lời và cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời hạn 12 ngày kể từ khi nhận được 
yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.



3. Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố:
a) Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ủy  ban nhân dân quận, huyện có liên 

quan cập nhật ranh, hướng tuyến các tuyến đường sắt đô thị vào các đồ án quy 
hoạch xây dựng để trình, phê duvệt và công bố theo quy định.

b) Phổi hợp với Sở Giao thông vận tải, ủ y  ban nhân dân quận, huyện và các 
đơri vị có liên quan lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tố chức thực hiện việc 
xác định, cắm mốc giới ngoài thực địa; cung cấp bản đồ quy hoạch hướng tuyên, 
hành lang bảo vệ được duyệt đến các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng 
và các đơn vị có chức năng liên quan để quản lý và thực hiện theo đúng quy định.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:
a) Chủ trì, phối hợp với ủ y  ban nhân dân quận, huyện rà soát các đồ án quy 

hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) không phù 
hợp thực tế, thiếu tính khả thi; các khu vực đã có quy hoạch chi tiêt 1/500 (hoặc 
quy hoạch tổng mặt bằng) được cơ quan nhà nước có thẩm quyên phê duyệt hoặc 
thỏa thuận để cập nhật, bố sung vào các đồ án quy hoạch phân khu (hoặc quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) cho phù hợp; khẩn trương hướng dân 
ủ y  ban nhân dân quận, huyện trong việc lập, ban hành các Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiên trúc đô thị, thiêt kê đô thị đủ điêu kiện đê có CO' sở câp Giây phép xây 
dựng theo đúng quy định pháp luật.

b) Phối hợp với ủy  ban nhân dân quận, huyện xác định chỉ giới đường đỏ 
theo đô án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và công bô, đê 
trình đề án, kế hoạch tổ chức và triển khai cắm mốc giới theo quy định; tham mun 
ủ y  ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định.

5. Sở Xây dựng:
a) Triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định nàv đến các cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Tô chức kiêm tra, 
thanh tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp Giấy phép xây dựng tại các cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

b) Tổng hợp, đề xuất trình ủy  ban nhân dân thành phố giải quyết đối với 
những trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc tham mưu cho ủ y  ban nhân dân thành 
phố kiến nghị các Bộ, ngành trung ương hướng dẫn giải quyết những khó khăn 
vướng mắc.

6. Úy ban nhân dân quận, huyện:
a) Công bố công khai theo quy định các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000, quy hoạch chỉ giới đường đỏ của đường và hẻm; các Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thấm quyền 
phê duyệt.
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b) Cập nhật trên bản đồ địa chính, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ 
chức xác định, cắm mốc giới ngoài thực địa các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; hành lang bảo vệ các công trình hạ 
tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật làm cơ sở để cấp Giấy phép xây dựng 
theo quy định.

7. ủ y  ban nhân dân phường - xã, thị trấn:

a) Thẩm tra, xác nhận đối với nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ 
trong khu dân cư về thời điểm xây dựng nhà ở; tình trạng tranh chấp, khiếu nại 
(nếu có). Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quy định này để vụ lợi; xác nhận 
không đúng đối tượng, không đúng thời điểm xây dựng; mua gom đất nông 
nghiệp, phân lô bán nền, xây dựng thêm công trình trên đất nông nghiệp. Chủ tịch 
Úy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giải 
quyết đúng đối tượng, đúng quy định tại Quyết định này.

b) ủ y  ban nhân dân phường - xã, thị trấn tiếp nhận văn bản thông báo ngày 
khởi công xây dựng công trình, nội dung sửa chữa cải tạo của chủ đầu tư (đối với 
công trình sửa chữa cải tạo được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 
89 Luật Xãy dựng năm 2014); tổ chức kiểm tra và xử lý công trình xây dựng 
không có Giấy phép xây dựng trên địa bàn do mình quản lý. Phát hiện, đình chỉ để 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thưc hiên

1. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc thì 
các tố chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Xãy dựng để hướng dẫn 
giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp trình ủy  ban 
nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp.

2. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư 
xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng 
Khu đô thị mới Nam thành phố, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô 
thị Tây Bắc thành phố, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố 
Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị, Thủ trưởng các sở - ban - 
ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn, 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Điều 7. Hiêu Iưc thi hành • •

Quyết định này (kèm Phụ lục danh mục các tuyến đường phố chính trên địa 
bàn Thành phố) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017 và thay thế 
Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của ủ y  ban nhân 
dân thành phố quy định chi tiết một số nội đung về cấp Giấy phép xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận;
-  Như khoản 2 Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND/TP (để báo cáo);
- TTƯB: CT, các PCT;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- Viện KSND.TP; Tòa án nhân dân TP;
- Các Báo, Đài TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng c v , TTCB;
- Lưu: VT, (ĐT/MTu) D. s o .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

_-_JPHỎ CHỦ TỊCH



' Ệ \ Ị \  PHỤ LỤC
CÁC TUYỂN ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

I p g l p ^ E  PHÂN ĐỊNH THẨM QUYÈN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG
” (Ban hành kèm theo Quyết định sổ Ầ(ò /2017/QĐ-UBND '

ngày ẵ.0 tháng & năm 2017 của ủy ban nhân dân thành pho)

Số T T T ê n  đường T ừ  đưtmg Đ ến  đường

1 Q uốc lộ 1A N guyễn V ăn L inh X a lộ H à N ội

2 X a lộ H à N ội C ầu Sài G òn Q uốc lộ 1A

3 T rường C hinh N gã tư  B ảy H iền N gã tư  A n  Sương

4 C ách M ạng T háng Tám N g ã  sáu Phù Đ ổng N gã tư  B ảy H iền

5 Tôn Đ ức T hắng N guyễn  H ữu C ảnh C ầu K hánh Hội

6 N guyễn  Thị M inh K hai C ầu Thị N ghè N gã sáu Lý Thái Tổ

7 Đ iện  B iên  Phủ N gã sáu Lý T hái Tổ C ầu Sài G òn

8 V õ V ăn  K iệt H ầm  vượt sông Sài G òn Q uốc lộ 1A

9 Phạm  V ăn  Đ ồng N gã năm  N guyễn  Thái Sơn Q uốc lộ 1A

10 N guyễn  H uệ Lê T hánh Tôn T ôn  Đ ức Thắng

11 Lê Lợi Đ ồng K hởi c v  Q uách Thị T rang

12 H àm  N ghi c v  Q uách Thị T rang T ôn Đ ức Thắng

13 N am  K ỳ K hởi N gh ĩa B ến C hương D ương C ầu N guyễn  V ăn Trỗi

14 N guyễn  V ăn  Trỗi C ầu C ông Lý H oàng V ăn  Thụ

15 T rần  H ưng Đ ạo c v  Q uách Thị T rang C hâu V ăn Liêm

16 C ộng H òa T rường Chinh H oàng V ăn Thụ

17 H oàng V ăn  Thụ N gã tư  B ảy Hiền N g ã  tư  P hú  N huận

18 P han Đ ăng  Lưu N gã tư  Phú N huận C hợ  B à C hiểu

19 B ạch Đ ằng C hợ B à C hiểu X ô V iết N ghệ Tĩnh

20 H ai B à T rưng T ôn Đ ức Thắng Cầu K iệu

21 H ùng V ương N gã sáu Lý T hái Tổ H ồng B àng

22 H ồng B àng A n D ương V ương K inh D ương V ương

23 K inh D ư ơng  V ương H ồng B àng V òng xoay  A n Lạc

24 B a T háng H ai C ách M ạng T háng Tám V òng xoay  C ây Gõ

25 N guyễn  Trãi N gã sáu Phù Đ ổng H ồng B àng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ




