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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 95/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu  
Khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỷ lệ 1/2.000 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 
2035 và tầm nhìn đến năm 2050;  

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;  

Xét Tờ trình số 4369/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh đề nghị thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú 
Bình, huyện Đức Trọng, tỷ lệ 1/2.000; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Bình, 
huyện Đức Trọng, tỷ lệ 1/2.000. 

(Đính kèm nội dung chính của Nhiệm vụ quy hoạch). 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ quy hoạch được thông qua tại 
nghị quyết này tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 
6 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 

Trần Đức Quận 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI DUNG CHÍNH  
NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU CÔNG NGHIỆP  

PHÚ BÌNH, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỶ LỆ 1/2.000 
(Kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Quy mô diện tích, vị trí, giới hạn 

Khu công nghiệp Phú Bình có diện tích khoảng 246 ha, tại thôn Phú Bình, thôn 
Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng: 

+ Phía Bắc: Giáp đường nhựa vào thác Pongour; 

+ Phía Nam: Giáp sông Đa Nhim; 

+ Phía Tây: Giáp sông Đa Nhim; 

+ Phía Đông: Giáp đất quy hoạch đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, đất 
nông nghiệp và đất ở. 

2. Tính chất - chức năng 

a) Tính chất: Là Khu công nghiệp đa ngành được tập trung đầu tư xây dựng có 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ. Ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến 
nông sản thực phẩm, lâm sản, khoáng sản, phân bón, dệt, may, cơ khí chế tạo, công 
nghiệp phụ trợ. 

b) Chức năng: Khu sản xuất hàm lượng công nghệ tiên tiến, các công trình 
thương mại dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, công trình phục vụ công cộng, các khu công viên 
cây xanh, hệ thống đường giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đồng bộ. 

c) Định hướng ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp:  

Khu công nghiệp đa ngành kết hợp dịch vụ vận tải kho vận, được tập trung đầu 
tư xây dựng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, bố trí các loại 
hình sản xuất công nghiệp hiện đại, tiên tiến, ít ô nhiễm môi trường. Các loại hình 
công nghiệp dự kiến bố trí bao gồm: 

- Ngành công nghiệp chế biến, sản xuất (khoảng 50%). 

- Ngành công nghiệp hỗ trợ (khoảng 30%). 

- Vận tải kho bãi (khoảng 20%). 

3. Giải pháp phân khu chức năng 

a) Khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng: Gồm các nhà máy, dây chuyền sản 
xuất, gia công hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ cao. Tổng diện tích đất chiếm tỷ lệ 
khoảng 55 - 78% diện tích đất quy hoạch toàn khu. 

b) Khu hành chính, dịch vụ: Gồm các công trình quản lý công nghiệp, công 
trình nghiên cứu (R&D), dịch vụ giải trí, dịch vụ nhà hàng. Tổng diện tích chiếm tỷ lệ 
khoảng 1 - 3 % diện tích toàn khu. 

c) Khu cây xanh: Bố trí các khu vực cây xanh tập trung, cây xanh cách ly khu 
công nghiệp, kho tàng. Tổng diện tích chiếm khoảng > 10 % diện tích toàn khu. 
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d) Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối: Bao gồm khu xử lý nước thải và bãi rác, khu 
trạm biến áp, khu công trình cấp điện. Tổng diện tích chiếm ≥ 1% diện tích toàn khu. 

đ) Giao thông: Gồm hệ thống giao thông nội bộ trong khu công nghiệp đảm 
bảo kết nối chung cho khu vực phục vụ vận chuyển hàng hóa, mạng lưới giao thông 
công cộng được bố trí phù hợp theo quy hoạch phân khu chức năng. Tổng diện tích 
chiếm ≥ 10 % diện tích toàn khu. 

e) Đối với mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng là 
70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ 
xây dựng thuần tối đa là 60% (Theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD).  

4. Giải pháp hạ tầng kỹ thuật 

a) Quy hoạch giao thông: 

- Các tuyến đường giao thông đối ngoại:  

+ Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. 

+ Đường ĐH3. 

- Các tuyến đường giao thông trong Khu công nghiệp:  

+ Đường chính. 

+ Đường phụ và nội bộ: Có chức năng tạo tính kết nối chung cho khu vực, đảm 
bảo tính kết nối giữa các khu chức năng. 

b) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 

- Quy hoạch san nền: San nền (đào/đắp) tạo mặt bằng xây dựng trên toàn bộ 
diện tích quy hoạch phù hợp với cao độ và hướng dốc tự nhiên; sử dụng hệ tọa độ, cao 
độ VN.2000. 

- Quy hoạch thoát nước mưa:  

+ Sử dụng hệ thống thoát riêng nước thải và nước mưa, hệ thống thoát nước 
mưa bao gồm mương hở và cống đặt ngầm. 

+ Bố trí các tuyến mương và cống thoát nước dọc các tuyến đường giao thông 
hoặc dãy cây xanh trong khu vực, đổ ra hệ thống khe suối, sông suối hiện hữu và phù 
hợp với định hướng quy hoạch chung khu vực. 

c) Cấp điện: nguồn cấp điện chủ yếu lấy từ trạm 110/15-22kV xây mới trong khu 
quy hoạch. 

d) Cấp nước: Sử dụng mạng cung cấp chung huyện Đức Trọng (với công suất 
hiện tại là 4.500 m3/ngày đêm). 

đ) Thoát nước thải, vệ sinh môi trường. 

- Thoát nước thải:  

+ Xây dựng hệ thống cống thoát nước thải riêng hoàn toàn. 

+ Nước thải sinh hoạt các khu vệ sinh phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 
trước khi thoát ra cống thoát nước thải. 

+ Nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp sau khi 
xử lý phải đạt tiêu chuẩn quy định QCVN. 
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- Rác thải và vệ sinh môi trường. 

- Xác định chương trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật ưu tiên đầu tư và nguồn 
lực thực hiện: 

+ Tiến hành cắm mốc cụ thể các tuyến giao thông chính Khu công nghiệp. 

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính. 

e) Đánh giá môi trường chiến lược. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất 
thải rắn, nước thải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, cảnh quan thiên nhiên. 

- Dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề 
xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không 
gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch. 

- Đề ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, 
dân cư xung quanh, cảnh quan thiên nhiên, không khí, tiếng ồn khi triển khai thực 
hiện quy hoạch. 

- Lập kế hoạch giám sát môi trường kỹ thuật, quản lý, quan trắc môi trường. 

5. Hồ sơ sản phẩm 

Nội dung, thành phần hồ sơ thiết kế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 
dựng Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

6. Tiến độ thực hiện 

Tối đa 09 tháng sau khi có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ). 

7. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Lâm Đồng; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng; 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình phê duyệt: Ban Quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh Lâm Đồng./. 
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