
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH NINH B!NH Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S: 44 9'fYQD-UBND Ninh BInh, ngày tháng 10 nám 2019 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt do an Quy hoch phân khu xãy dirng Khu cong nghip 

Tam Dip II, xã Quang So'n, Thành ph Tam Dip, tinh Ninh Bmnh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BNH 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 

Can cr Lut Xây dirng ngày 18/6/2014; 

Can cr Nghj djnh 44/201 5/ND-CP ngày 06/5/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt s ni dung v quy hoch xây dirng; 

Can cü Thông tu s 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 B xây drng 
Quy djnh v h so cüa nhim vi và d an quy hoch xây dirng vüng, quy 
hoach do thj và quy hotch xây drng vüng dc thü; 

Can cit Van ban s 1 499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 cüa Thu tu&ng 
ChInh phü v vic diu chinh, b sung quy hooch phát trin các Khu cong 
nghip tInh Ninh BInh; 

Can ctr Van ban s 1 02/BXD-QHKT ngày 17/7/2019 cüa Bô Xây drng 
v vic quy hoach phân khu xây drng Khu cong nghip Tam Dip II, xâ 
Quang San, thành ph Tam Dip, tinh Ninh BInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc S& Xây dirng ti T& trInh so 2004/TTr-SXD 
ngày 23/8/20 19, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt d an Quy hoach phân khu xay dirng Khu cong 
nghip Tam Dip II, xã Quang San, Thành ph Tam Dip, tinh Ninh BInh vói 
các ni dung sau: 

I. TEN DO AN: Quy hoch phân khu xây dirng Khu cOng nghip Tam 
Dip II. 

II. PHAM VI VA QUY MO LAP QUY HOJCH 
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1. Phm vi ranh giói nghiên cüu 1p  quy hoch 

Phm vi 1p quy hoch phân khu xây dirng KCN Tam Dip II nàm trén 
dja bàn xâ Quang San, thành ph Tam Dip. Ranh gifii KCN Tam Dip II 
ducic phân thành 02 khu virc nhu sau: 

- Khu virc 1: Vj trI phIa Tây Bc quy hoach dix&ng Cao t& Ninh BInh - 
Thanh Hóa, tng din tIch khoãng 126,37ha; cii th: 

+ PhIa Bc: Giáp v9i dt nông nghip; 

+ PhIa Nam: Giáp tuyn khu v1rc di nüi; 

+ PhIa Dông: Giáp tuyn dithng cao tc Thanh Hóa - Ninh BInh; 

+ PhIa Tây: Giáp chü yu khu virc di nüi và mt phAn dt nông nghip; 

- Khu v1rc 2: Vj trI phIa Dông Nam quy hoach  dung Cao tc Ninh 
BInh- Thanh Hóa, thng din tIch khoãng 236,98ha. Ranh gi&i cii the: 

+ PhIa Bc: Giáp v&i khu & mâi và mt phn dt dii tr& phát trin theo 
quy hoach chung xây drng thành ph Tam Dip; 

+ PhIa Nam: Giáp khu virc di nüi và dan cu hin trng; 

+ PhIa Dông: Giáp dat a nông nghip và dan cu hin trng; 

+ PhIa Tây: Giáp tuyn dithng cao tc Thanh Hóa - Ninh BInh; 

2. Quy mô din tIch Ip quy hoch: 363,35ha. 

III. TiNH CHAT KHU QUY HOICH 

Là khu cong nghip da ngành, trong do uu tiên thu hut các dur an du tix 
có ngành ngh cong ngh cao, cong nghip sach  và din ti:r, phii trq cho san 
xut 1p rap din tü, ô to; không thu hOt các dur an cong nghip tim n các 
nguy Co gay ô nhim môi tru&ng. 

IV. QUY HOACH SU DUNG  DAT 

1. Dnh hwrng phân khu 

- Phân khu s 1: Vj trI nm trong ranh giói phIa DOng Nam dt.r&ng cao 
tc, phIa Bc tuyn du&ng Bang tài. Tng din tIch 133,76ha (bao gm các 10 
dt Cong nghip k hiu TD2-1, TD2-2, TD2-3, TD2-4, TD2-5, TD2-6; dt 
khu hành chInh - djch vu k hiu HC1, HC2, HC4; d.t khu djch v11 nhà & 
cong nhân k hiu DO; dt khu ha tang k thut k hiu HTKT3 va dt cay 
xanh, mt nu&c, du&ng giao thông). Tfu tiên thu hOt các ngành cong nghip co 
bàn, các ngành nghê st'r during cong ngh cao thuc 1mb vrc din tur cong ngh 
nano, laser, quang - co din t&...; các san phAm cOng nghip h trg nhus san 
xut linh kin phiic vv cong nghip 1p rap, phui tOng din - din tcr 0 tO...; 
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- Phân khu s 2: Vj trI n6 trong ranh gii phIa Tây Bàc di.thng cao tôc. 
Tong din tIch 126,37ha (bao gm các lô dt cong nghip k' hiu TD3-1, 
TD3-2, TD3-3, TD3-4, TD3-5, TD3-6; dt khu hành chInh - djch vii k hiu 
HC3; dt khu ha tAng k thut k hiu HTKT2 và dAt cay xanh, mt ni.róc, 
di.ring giao thong). IJu tiên thu hut các ngành cong nghip san xuAt linh kin 
phi tüng kim loai,  linh kin, phii tüng nhra cho 0 to ... áp dung cong ngh 
cao, cong ngh sach. 

- Phân khu s 3: Vj trI nArn trong ranh giói phIa Dông Nam du?ing cao 
tc, phIa Nam tuyn &thng Bang tái. Tng din tIch 103,22ha (Bao gôm các 
lô dAt cong nghip k hiu TD4-1, TD4-2, TD4-3, TD4-4, TD4-5; dat khu ha 
tAng k thut k hiu HTKT1 và dAt cay xanh, mt nu6c, dithng giao thông). 
15u tiên thu hut các ngành cong nghip áp diing Cong ngh cao, cOng ngh 
sach than thin vói môi tru&ng; các ngành irng diing cOng ngh 
CAD/CAMICNC trong ch tao,  san xuAt thép chAt hrqng cao phiic v11 ngành 
cci khI chInh xác 

2. Co cAu sü diing dAt 

Bang co cAu sfr dyng dAt 

TT ChuC nãng dAt Diên tIch (ha) T lê (%) 

1 DAt khu diu hành - djch vi 3,63 1 

2 DAt xây drng nhà may, xi nghip 282,53 77,76 

3 DAthtangk5'thut 3,63 1 

4 DAt cay xanh, kênh mucmg, mt nithc 37,38 10,28 

5 DAt giao thông 29,29 8,06 

6 DAt khu djch v11 nhà a cOng nhân 6,89 1,9 

TONG CQNG 363,35 100 

A 3. Quy hoch str dyng dat 

3.1. Khu dat xây dyng nhà may 

- Các khu dAt xây drng nhà may có mt d xây dirng ti da 60%, tAng 
cao xây drng ti da là 3 tAng (cac cOng trInh xây dirng dc thu duc quy djnh 
chiu cao cii th phü hçp cüa pháp 1ut). Cong trInh dir an có hInh thüc kin 
trüc cong trInh hin dai,  phü hcp vâi tInh chAt cüa các loai hInh san xuAt cong 
nghip. Các 10 dAt diic b trI a hai khu virc, cii the nhix sau: 

+ Khu virc 1 (vj trI & phIa lay BAc ththng Cao tc Ninh BInh - Thanh 
Hóa): Gm các lô dAt có k hiu TD3-1, TD3-2, TD3-3, TD3-4, TD3-5, TD3-
6; din tIch các lô dAt tü 1,59ha dn 35,2lha; 
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+ Khu vrc 2 (vi frI phIa Dông Nam dtthng Cao tc Ninh BInh - Thanh Hóa): 
Gôm các lô dat có k hiu TD2-1, TD2-2, TD2-3, TD2-4, TD2-5, TD2-6, TD4-
1, TD4-2, TD4-3, TD4-4, TD4-5; din tIch các lô dt tir 5,34ha dn 28,55ha; 

- Các lô dt TD4-3,TD4-4, TD4-5 không thu hut các dr an dâu tu xây 
drng có san xut boa cht, 4t 1iu d cháy nt a d dam báo an toàn cUa kho 
894 cüa Tng Cuc k thu.t; 

- Tnrang hqp dr an du tii xây drng trong Khu cong nghip có hang 
mic cong trInh chiu cao thi da 1&n hcrn 45m thI phãi thrc hin xin kin Bô 
Tong tham muu theo quy djnh tai  Nghj djnh s 32/2016/ND-CP ngày 
6/5/20 16 cüa ChInh phü quy djnh v quán 1 d cao chu&ng ngi vt hang 
không vã các trn dja quãn 1, bão v vüng tthi tai  Vit Nam; 

- Mt d xây dirng cii th cüa t&ng dt,r an së xac djnh theo quy mô din 
tIch và chiu cao cong trInh theo quy djnh Quy chun xây dirng Vit Nam và 
phü hçip vri mt do xây dirng chung cüa các lô dat theo quy hoch phân khu 
dw7c phé duyt. 

3.2. Khu diu hành - dich vu 

- Khu diu hành - djch vu b trI a các lô dat có kI hiu: HC1, HC2, 
HC3, HC4; din tIch các to dt tü 0,25ha den 1,5ha. Khu dat có mt d xây 
dirng ti da 70%, thng cao t da 5 tng, hInh thirc cong trInh hin di phü hçip 
v&i cânh quan khu diu hành, djch vi; 

- Khu nhà diu hânh - djch v b trI xây drng các cong trInh hành 
chInh, van phông lam vic cüa Ban Quán 1 khu cong nghip, Van phOng di 
din các cOng ty, khu vrc giai thiu san phm, các cong trInh djch vii, giao 
djch thixang mai,  djch vi xäng du, phOng cháy, ch&a cháy, bâi d Xe, san th 
thao, cay xanh, cay xãng, san vj1m và mt s cong trInh djch vi khac. 

- A X 3.3. Khu dat hi tang ky thut dau moi 

Các cOng trInh ha tng k thut du mi diiqc b trI tai  các 10 dt ha 
tng k thut có k2 hiu HTKT1 (b trI tram din, tram xir l nuac cap, thu 
gom rác thai, tram xi:r l nuàc thai), HTKT2 (thu gom rác thai, b trI tr?m xr 
l nuc thai) và HTKT3 (b trI tr?m  din bin ap). Các khu dt ha tng k 
thut có mt d xây dmg tôi da 70%, tng cao cOng trInh thi da là 3 tng. 

3.4. Khu dlch  viii nhà & cong nhân 

Khu virc dt b trI khu djch vii, nhà a cOng nhân b trI tai  to DO có din 
tIch 6,89ha. Mt d xây dirng ti da 65%, thng cao ti da 5 tAng; hInh thic 
kin true hin dai.  Khu dch vii, nhà & cong nhân khu cOng nghip xây dirng 
phiic vii nhu câu chuyên gia, can b, cong nhân tai  khu virc và các cOng trInh 
cOng cong  phic vu hoat dng cüa khu nhà a cOng nhân (nhà tré, djch vv cong 
cong, khu cay xanh th dic th thao); 
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Khu virc dt b trI khu djch vii, nhà ô cong nhân ti lô DO có din tIch 
6,89ha. Mt d xây drng ti da 65%, tAng cao ti da 05 tAng. Khu djch v11, 

nhà ô cong nhân khu cong nghip xay dirng phic vit nhu cAu chuyên gia, can 
b, cong nhân tti khu virc và các cong trInh cong cong phc vii hoat dng cüa 
khu nba a cong nhân. 

3.5. Khu cay xanh, mt ntr&c 
Khu virc cay xanh mt nixóc bao gm các lô dAt co k hiu tü CX1 den 

CX6, bao gm các khu dAt cay xanh kt hçp h thng muang nuac d9c theo 
ranh gi&i Khu cong nghip, kt hçip vâi h thng cay xanh each ly tuyên bang 
tãi và hãnh lang di.thng din 110kV, cay xanh giao thông to nén các máng 
xanh cánh quan cho khu cOng nghip, diu hôa khI hu, to khoãng cách ly 
mOi tnr&ng vOi các khu dan cu lan can. 

V. D!NH  HIfO1G QUY HOACH HE THÔNG HA TANG Kc' 
THUIT 

• - A A A 
1. Chuan b!  ky thuit dat dai va quy hoch hç thong thoat nu'oc mua 

- Cao d khng ch xây dmg: Khng ch cao dt nén tr +50,5 den 
+62,7m (cao d khng ch san nn c 7i th cho timg lô dAt theo d an trInh 
duyt). Thit k san nn hn ch ti da khi hiqng dào và dp nhu'ng vn dam 
bâo d dc thoát nuOc chung cho toàn khu virc; 

- Quy hoch h thng thoát rnxóc mua: Sir dung h thng thoát nuóc 
riêng hoàn toàn. Hisàng thoát nuâc mua t1r trong nn các 10 dAt thu v h 
thng thoát ntróc dt dpc theo mng lithi giao thông (gôm cng trôn t1r D300 
dn D2000), nithc mua dtxqc thu gom dn vào h thng mirnng nuOc ho 0 
phIa Tây Bc và Dông, Dông Nam khu cong nghip. Muong nu'Oc có huOng 
thoát tü Bäc xung Nam, rnthc thu gom thoát ra sui hin trng; 

- Cao d day cing cüa h thông cng thoát nix0c rni.ra dam bâo thoát 
nithc tir nhiên và khOp ni dng b vOi h thng thoát nu'Oc mua cüa khu vçrc 
và các dr an có lien quan; 

(So d và tiit din h thcfng thoát nuó'c theo ban ye duyc duyt) 
A A A 2. Quy hoch hç thong giao thong 

Mng hr&i giao thông thit k dam bão vic kt n,i thun tin giao thông 
trong khu quy hoach, quy hoch chung thành ph Tam Dip, dng b v0i hin 
trng khu virc; dam bao cho các hoat dng cUa khu cong nghip dugc thun 
tin, hcp l. H thng du0ng có quy mô mt cAt nhu sau: 

- Mt cat tuyên thrOng có k hiu 1-1 quy mô là 33m: 6m+9m+3m 
+9m+6m; 
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- Mt ctt tuyn du&ng có k hiu lA-lA quy mô 120,5m là tuyn 
dithng cao tc Ninh BInh - Thanh Hóa (hai ben tuyn quy hoach tuyn dithng 
kt ni có l giOi 21 ,25m). 

- Mt ct tuyn &rng có k hiu 2-2, 2B-2B và 2C-2C quy mô 22,5rn: 
6m+1O,5m+6m; 

- Mt ct tuyn di.x&ng có k hiu 2A-2A (d.thng h6n hqp) quy mô 18m: 
6m+1O,5m+l,5m; 

- Mt ct tuyn du?iing có k hiu 3-3, 3A-3A quy mô là 9,8m: 4,3m+ 
4m+1,5m; 

- Mt ct tuyn dithng có k hiu 4A-4A quy mô 16,5m: 3m+1O,5m+3m; 

- Mt ct tuyn &r&ng có k hiu 4B-4B, 4C-4C quy mô 22,5m: 
6m+ 1 O,5m+6m; 

- Mt cat tuyên hr&ng có k hiu 4D-4D quy mô 19,5m: 6m+7,5m+6m; 

- Mt cat tuyên thx&ng có k' hiu 5-5 quy mô 15,2m: 1,7rn+7,5m+6m; 

- Mt ct tuyn du&ng có k hiu 6-6 quy mô 1 3m: 3m+7m+3m; 

- Mt cat tuyên di.r&ng có k hiu 7-7 quy mô 7m: l,5m+3,5m+2m. 

(So' dâ và quy mó mt cast các tuyln duing theo ban ye' du'ctc duyç7) 

3. Quy hoich h thEng cp nu'óc 

- Nguôn ntxóc: 

+ Ngun cp 1: Sir diing ngun nrc ngm 1 thiên trong khu virc Hang 
Ni.râc. Nu'âc di,ra v tram xir l nuOc cUa Khu cong nghip trong khu dat h 
tAng k5 thut HTKT1 dê xir l dt chuAn theo quy djnh; 

+ Ngun cAp 2: Ti'r h thng cAp nirâc cüa thành ph Tam Dip ti dim 
dAu n6i cAp rnthc i phIa Dông Nam Khu cong nghip. Nuâc tü h thng cAp 
nuâc cüa thành ph Tam Dip dua v b chira nithc trong khu dat HTKT 1. 

- Mng Iui dix&ng ng cAp nuâc cho Khu cong nghip theo dng mng 
yang k& hçp vOl mng hO. Các tuyn ng cAp nithc có kIch thuOc D160 dn 
D3 15 disçc b trI trén via he dam bão cAp nuOc tOi tirng khu chüc nãng; 

- H thng cAp nxOc ciru hoà &rcic thit k chung vOi mng cAp ntrOc 
san xuAt va cAp nithc sinh hot, hçng ciru hoá duçc b trI gAn ngà 3 ngâ 4 và 
d9c các tuyn dung, khoàng cách gifla hai trii cru boa không qua 1 50m; 

- Khi triên khai th11c hin du an, ChU dâu at thOa thun vâi dan vj cAp 
nuOc d thng nhAt vi trI dAu ni và các chi tiêu k thut. 

(So' d h thong cdp nu'ó'c theo thuyê't minh ducrc duyt) 
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A 4. Quy hoich hç thong cap diçn 

- Ngun din: Ngun din cp cho Khu cong nghip tir h thng krói 
din 1 10kV duçic xác djnh theo quy hoach phát trin din 1irc tinh Ninh BInh 
giai don 2016-2025 có xét dn näm 2035. Tram  bién áp Tarn Dip II 
63MVA-1 10/35(22)KV dt tai  lô dt ha tng k5 thut co k2 hiu HTKTI; 

- He thng tram bin áp h th: Di vói các tram bin áp ha the trong to 

dt cong nghip sê do các nhà dAu ti.r tir du tu d phà hqp v&i nhu cu, dc 
diem cüa tlrng dir an du ti.r. Quy hoach b trI các tram bin áp 3 5(22)/0,4 cp 
cho các khu ha tang k5 thut, khu diéu hành - djch vii, nhà cong nhãn và cap 

din chiu sang có cong suit t1r 5OKVA dn 1000kVA. 

- H thng mng hrâi cp din trung áp: H thng din trung áp duqc 
cp ttr tram  bin áp Khu cong nghip Tam Dip II. L.rOi din trung th trong 
Khu cong nghip sCr diing cap nhôm lOi thép b9c cách din, di nôi trên ct 

BTBC; 

- H thng mang hthi din ha th& B trI quy hoach  mang luâi ha th dé 
phiic vii chiu sang giao thông: Ngun cp din cho h thng chiu sang giao 
thông khu cOng nghip 1y ttr các tram  bin áp; 

- Hin trang có các tuyn thr?ing din trung áp di chéo qua khu vrc 1p 
quy hoach.  Các tuy11 du&ng din nay s dt.rçrc dâ bô và diu chinh nin hu&ng 
tuyn di dcc theo tri1c &räng giao thông khu quy hoach; 

- Khi trin khai thirc hin d1r an, Chü du tu thOa thun vOi dcrn vj cap 

din dê thng nht vj trI du nM và các chi tiêu k5' thut. 

(So' do he thng ca'p din theo thuyé't minh và ban ye du-o'c duyt) 

5. Quy hoich h thing thoát nir&c thai và v sinh môi trtr&ng 

- He thng thoát nithc thai cho khu virc duçic thit k theo phuong an 
thoát nt.râc riêng hoàn toàn vOi h thng thoát nuâc rnua; 

- Ni.ràc thai tr các nhà xrâng, khu san xut, nhâ diu hành trong khu 
cOng nghip duçic thu gom và thoát vào các tuyn cng chInh trên via he 
(dtthng kmnh tü D300 - D600). Quy hoach 02 tram  xCr 1 ntthc thai dé xcr 1 

ntxâc thai a hai khu vrc 1 và khu vrc 2 cüa KCN; b trI 02 bom trung chuyn 
dt via he dê dam bão thu gom, thoát nithc thai ye các tram  xr 1. Nithc thai 
sau khi xCr t dam báo v sinh mOi tri.thng theo quy djnh thoát vào h thng 
muang thoát nuóc mt theo quy hoach; 

- Chat thai rn duçic các doanh nghip phân 1°a,  thu gom vâ di.rçic dcn 
vj có chrc nàng 4n chuyn dn khu xir 1 theo quy dnh. 

(So' &i h thing thoát rnthc thai theo thuyèt minh và ban ye' du'çxc duyt) 
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6. Quy hoich h thng thông tin Lien Iic 

- He thng thông tin lien lac  bao gôm mng truyên dan, mng cap ngoai 
vi và mng hüu tuyên khác. Bô trI các tü cap thuê bao dLrcic dt trên via he 
cay xanh. H thông mng cap ngoi vi và mng hQu tuyn khác (cap truyn 
hInh, internet...) drçic b trI trong hào k thut trên he các tuyn duôrng quy 
hoch. 

- Các dr an du tu thrc hin dAu ni vi h thng thông tin lien 1c phãi 
thong nht vi don vi quán 19 h tng Khu cong nghip. 

(So' d h thong thông tin lien lgc theo thuylt minh và ban ye du'ctc duyt,) 

Diêu 3. Si Xây dirng, Cong ty CP - Tng Cong ty dAu ti.r phát triên Khu 
cong nghip Phüc Lc hoãn thin h so quy hoch theo quyt djnh phé duyt 
nay; phi hcp vái UBND thành ph Tam Dip và các don vj có lien quan 
cong b cong khai, rng râi dy dü ni dung quy hoach dâ phê duyt cho các 
ngành, dja phtxong, don vj và nhân dan bit, dng th&i quân 19 xây dtmg theo 
dung quy hoch. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành ké t1r ngày k9. 

Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Xây dirng, 
Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen và Môi trung, Giao thông Vn 
tâi, Cong Thi.rang, Nông nghip và Phat triên nông thôn; Trtthng Ban Quân 
19 các Khu cong nghip tinh; Chü tjch UBND thành ph Tam Dip, Giám 
dc Cong ty CP - Tng Cong ty du ti.r phát trin Khu cong nghip Phüc Lc 
và Thu tru&ng các co quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. 

No'i nh,In: 
- Nh%.r Diêu 4; 
- Chü tjch, Các PCT UBND tinh; 
- Lixu VT, VP4,3. 

vmh.92.QD.BTV. I 246-TB/TU-20 18 

Nguyn Ng9c Thch 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 
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