
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

Sti: 3/QD-UBND Ninh Blnh, ngàyo2itháng 5 nám 2022 

QUYET D!NH 
Phê duyt Quy hoich chi tit xây dung khu m& rng KCN Gián Khu (35ha) 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can c&Luçt TI ch&c chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cz' Luçt Xáy dy'ng ngày 18 tháng 6 nám 20]4, Luc?t tha dli, bd 
sung mt sl diéu cia Lugt Xáy dyng ngày 17 tha'ng 6 näm 2020, 

Can cz' Lugt Si'ra dli, bo2  sung mt sl diê'u cia 37 lut có lien quan dIn 
quy hogch ngày 20 tháng 11 näm 2018, 

Can c Nghj djnh so' 44/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 nám 2015 cza 
ChInh phi Quy dfnh chi tIt mQt sl ni dung ye' quy hogch xây dy'ng; 

Can cz' nghj djnh sO' 72/2019/ND-cF ngày 30 tháng 8 nàm 2019 cza 
ChInh phi tha dli, bl sung mt sO' diê'u cia Nghj djnh sd 37/2010/ND-CT 
ngày 07 tháng 4 näm 2010 ye' lap, tha2m dinh, phê duyt và quán l3 quy hoich 

do thj và Nghj dfnh sO' 44/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 nám 2015 quy djnh 
chi tilt mt sO' ni dung ye' quy hogch xáy c4mg, 

Can ct' Thong tu' sl 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 nám 2016 cia 
B5 trzthng B5 Xây dig ye' vic quy djnh ye' h so' cza nhim vy và dl an quy 
hogch xây dyng viing, quy hogch do thj và quy hogch xáy dyng khu chic 
náng dc thi 

Theo de' nghj cia Giám dO'c So' Xáy c4mg  tgi TO' trInh so 1242 TTr-SXD 

ngày 17 tháng 5 näm 2022 và sau khi thO'ng nhá't tgi phiên giao ban Lânh dgo 

UBND tinh ngày 19 tháng 5 nám 2022. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt Quy hoch chi tit xây drng khu ma rng Khu cong 
nghip Gián KIiAu (35ha) vói nhü'ng ni dung sau: 

I. TEN nO AN: Quy hoch chi tit xây dirng khu m& rng Khu cong 

nghip Gián Khu (35ha). 
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II. PHiM VI RANH GIOI vA QUY MO L4P QUY bACH 

1. Phim vi ranh gkri: Phtm vi 1p  Quy hoich chi ti& xây dimg khu ma 
rng Khu cong nghip Gián Khu (35ha) nm trên dja bàn xã Gia Tan, huyn 
Gia Vin. Phtm vi ranh giai cii th nhu sau: 

- PhIa Bc giáp khu dan cu hin trang dcc du&ng tinh 1 DT.447; 

- PhIa Nam giáp duang rn& theo quy hoach; 

- PhIa Dông giáp nghTa trang và khu 50ha m& rng KCN Gián Khu; 

- PhIa Tây giáp khu dan cu hin trng dtxèng ra câng The Vissai. 

2. Quy mô: DintIch1p quyhoach: 331.208m2  (khoàng 33,l2ha) 

III. T!NH CHAT CUM  CONG NGHIP 

Là khu vrc m& rng Khu cong nghip Gián Khu d phc vi phát trin, 
san xut, 1&p rap 0 tO, du tu lTnh vrc cong nghip ph%i trçl ngành cong nghip 
san xut, 1p rap ô to và h thng kho bãi phiic v1i san xut cong nghip. Là 
khu cong nghip cong ngh cao dáp irng nhu cu v du tu v cong ngh hin 
dai cho các nhà du tu; h thng ha tang k thut hin dai,  bão v môi tru?Yng, 

phát trin bn vtrng. 

IV. QUY HOACH s:i' DUNG  DAT 

1. Tong hqp sfr di1ing dat 

Bang tng hçip si:r diing dt 

STT H.ng mtic Din tIch (m2) T 1 (%) 

1 Dtcôngnghip 226.181 68,29% 

2 Dthtang k5Tthu t 4.362 1,32% 

3 Dtcâyxanh 41.213 12,44% 

4 Dat giao thông 59.452 17,95% 

Tong 331.208 100,0% 

2. Quy hoch sfr ding dat 

- Các khu dt cong nghip d thirc hin các dir an san xut, nhà may b 

trI a các lô dt có k hiu tr CN1, CN2, CN3 vOi din tIch 226.181m2; các lô 

dt có mt d xây dirng ti da 70%, thng cao cong trInh xây dimg ti da 5 tang. 

- Khu dt ha tng k' thut Khu cong nghip (gm các hang mic bãi d 
xe tTnh, tram din và các cong trInh ha tng khác): B tn a lô dt có k hiu 

HTKT, din tIch 4.362m2. Khu dt có mt d xây drng ti da 40%, thng cao 

tôi da 2 tng. 
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- Khu vrc cay xanh (gm cay xanh cãnh quan, cay xanh cách ly, cay 
xanh hang lang an toàn dithng din) tai  cáo lô dt có k hiu CX1, CX2 và CX3. 
Khu dt cay xanh có chüc näng tao  cánh quan cho Khu cong nghip, diu hôa 
khI hu, tao  khoãng cách ly môi trithng và hành lang an toàn dung din. 

V. QUY HOCH H THÔNG Hi TANG K THUJAT 

1. Chuãn bj k5? thut dat dai và quy hoch h thng thoát ntr&c mira 

- Cao d khng ch xây dirng: KMng ch cao d rnt thr&ng tr +3,06rn 
dn +3,12m (cao d khng ch san nn cii th cho tüng lô dt phü hçip vói h 
thông giao thông vâ quy hoçtch xây dmg cüa khu virc). Thi& ké san nn dam 
bão d dc thoát nuó'c chung cho toàn khu virc. 

- Quy hoach h tMng thoát nuâc mua: Sr diing h théng thoát nuâc 
riêng hoàn toàn. HuOng thoát ni.thc miia ti'r trong nn các lô dt thu v h 
thng thoát nuóc dt d9c theo mng lui giao thông (co quy mô tr D400 den 
D1750), nuóc mua duqc thu gom dn vâo h thng mllang nuc, thoát ra 
kênh phia Nam khu virc. Khi thirc hin dci an yêu cu chü dâu tiz c sâ h 
tng có van ban thôa thuân, thng nht vâi co quan quán 1 thüy 1i có lien 
quan, dam bão h thng mrnmg thoát nithc phü hçp vi h thông thüy lqi cho 
khu virc quy hoach và khu virc lan can. 

- Cao d day cong ti thiêu cüa h thng cng thoát nuc mua dam báo 
thoát nrnfc tir nhiên và khp n& dMg b vi h thng thoát nuóc mua cüa 
khu virc và các dir an có lien quan (cao d ci th së xác djnh trong qua trInh 
l.p dix an du tu xây dimg). 

(So' d và tjlt diçn hç thong thoát nu'ó'c mu'a theo h so' quy hogch) 

2. Quy hoich h thng giao thông 

Mng luâi giao thông thit k dam báo vic kt ni thun tin giao 
thông trong khu quy hoach và khrp n& dng b vfii h tMng các tuyn 
duè'ng lan can, dam bâo cho cáo hoat  dng cüa cvm  cOng nghip duçc thun 
tin, hçip l. 

H thng cáo duing trong Khu cong nghip có quy mô mt ct nhu sau: 

- Tuyên du?ing có k hiu mt ct 1-1: 27m (6+15+6) 

- Tuyên duông có k hiu mt ct 2-2: 24m (3+15+6). 

- Tuyên dtr?ng có k hiu mt ct 3-3: 24m (3+15+6). 

(So' do và quy mô mit cá't ca'c tuyê'n dumg theo h sri q hogch) 

3. Quy hotch h thng cp ntr&c 

- Ngun nuc: Ly tü h thng dip nuóc cüa Nba may nuóc Hoàng 

Long; dim du ni dip nuóc & phIa B.c khu quy hoach. 
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- Mang lu'ói duô'ng ng cp nrnc cho Khu cong nghip duqc thi& k 
theo dng mng kin và h, cp cho các lô dt cong nghip, khu cong trInh ha 
tang k5 thut cüa khu cong nghip. 

- H thng cp nithc ciru hoâ ducic thit k kt hçip vâi mang cp nuOc 
san xut và cp nuóc sinh boat, hçng cüu hóa dugc b trI d9e các tuyên 
du&ng, khoãng cách gita hai tr11 cüu hOa không qua 150m. 

- Khi trin khai thirc hin dir an, Chü du tu cci s& ha tng lien h trrc 
tip vth các cci quan chuyên ngành c.p nithc d thOa thun vi trI d.0 ni và 
các chi tiêu k5 thu.t. 

(So' d và tiê't din h tMng c4i nzthc theo h so' quy hogch) 

4. Quy hoch h thông cp din 

- Ngun din: Ngun din cp cho Khu cong nghip tü Tram bin áp 
11OKVA Gián Khtu. Dim dtu n& cho Khu cOng nghip tü dithng day 35KV 
tai vi trI khu vrc phIa Dông Bc khu quy hoach. 

- Mang luâi cap din: 

+ H thng di..rng trung th cp cho các Tram bin áp tai  các dr an 
trong lô d.t cOng nghip và Tram bin áp 100KVA-35(22)/O.4Kv cp din cho 
chiu sang giao thOng, khu cOng trInh ha tang k5 thut. Tuyn dung trung th 
hin trang di qua khu quy hoach  duc diu chinh huóng tuyn, hoàn trã dam bão 
cp diên lien tic cho khu vise. 

+ H thng duông din ha th& Ttir Tram  bin áp 100KVA-35(22)/O.4Kv 
cp din chiu sang giao thông. 

- Tram bin áp chuyên dung tai  các lô dt cOng nghip do các chü du tu 
thir cp du tu phü hçip vôi dc dim san xut cüa dir an duqc phê duyt. 

(So' d và tié't din h thó'ng c4r' din theo h so' quy hogch) 

5. Quy hoich h thông thoát nir&c thai và v sinh môi trithng 

- H thng thoát nuic thai cho khu virc duqc thi& k theo phucing an 
thoát nuOc riêng hoàn toàn vOi h thng thoát nithc mua. 

- Nuâc thai lit các khu nhà may, xi nghip trong c11m cong nghip disçic 

thu gom lii các khu dt thoát vào the tuyn cng trên via he (dung kInh D300 
và D350), du'qc dn vào các tram bcim chuyn bc, bcim dy v tram  xr 1 nisOc 

thai tai  KCN Gián KI-iâu (khu 162,lha). Di vói các nhà may, xi nghip thành 
phn nuOc thai có chira các cht dc hal  phãi có cOng trInh xir l nuâc thai riêng 

xir 1 nuâc dat  dam bâo v sinh mOi tnrng theo quy dnh phâi dugc cci quan có 
thrn quyn chp thun) truóc khi thu gom dn tram  xü l nithc thai chung. 
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- Quán 1 cht thai ran: Các nhà may, xi nghip phân 1oi cht thai ngay 
ti nguôn. Chat thai ran hQ'u ca duçc thu goin hang ngày vn chuyên xü 1 tti 
khu xr 1 chat thai ran cüa tinh. Chat thai rAn dc hai các nhà may phái có 
phuo'ng an xi:r 1 riêng, xir 1 khói cong nghip sê nghiên cüu cii th, b sung 
vào giai dotn 1p d1r an và phãi duçc cu quan có thm quyn chp thu.n. 

(So' th, tiê't diçn o'ng và vj trI trgm xi lj nwó'c thai, b07n trung chuyé'n 

nzthc thai theo ho so' quy hogch) 

6. Quy hoich h thông thông tin lien 1ic 

- Xây dirng h th6ng ng 1un cap, ga kéo cap, cng, b cap riêng, cung 
cp djch vi dn các khu virc trong khu quy hoach. Mng thông tin cüa khu 
quy hotch dira trén ca sO' truyên dn bang thông rng, h trq m& rng, kêt n& 
chun vi mng cüa các nhà cung cp (Viettel, VNPT, FPT,...). 

- Khi trin khai thrc hin, Chü du tu co sâ ht tang phi hçip vói các ca 

quan chuyên ngành, nba cung cp djch viii d thOa thi4n  vj trI diâu nôi, h 

thng cap, thit bj du cui và các chi tiêu k thut 

Diu 2. Diêu khoãn thi hành 

1. Ban Quán 1 các Khu cong nghip chü trI, phi hçip vó'i UBNID 
huyn Gia và các dun vj có lien quan hoàn thin ho su quy hoach, cong bô 
cong khai, rng râi, dy dü ni dung quy hoch dã phê duyt cho các ngành, 
dja phuung, dun v và nhân dan bit, dng thO'i quàn 1 xây drng theo dung 

quy hoch dtrçc duyt. 

2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tis ngày k ban hành. 

Biu 3. Chánh VAn phOng UBND tinh; Giám dc các SO', ngành: Xây 
dçmg, I( hotch và Du tu, Tài chInh, Giao thông Vn tâi, Tài chInh, Tài 
nguyen và MOi truOng, Nông nghip và Phat trin nông thôn, Cong Thucing; 
Chü tch UBND huyn Gia Vin; Tru&ng Ban Quãn l các Khu cong nghip; 
Giam doe Cong ty TN}IIH MTV Diên lirc Ninh BInh; Thu tru&ng các nganh 
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

No'i nhân: 
- Nhu diu 3; 
- Chü tjch, các PCI TJBND tinh; 
- Luu: VT, VP4. 

vnihvp445 .QD 

TM. U'( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU T!CH 

Nguyen Cao So'n 
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