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QUYẾT ĐỊNH
u chỉnh đồ án quỵ hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao 
Hồ Chí Minh - giai đoạn 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tầ, chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 
trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 5 năm 2003 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu 
Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP, ngày 28 tháng 8 năm 2003 
của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Công nghệ cao thành phố 
Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định sổ 2525/QĐ-ƯB ngày 09 tháng 7 năm 2003 của ủy 
ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 Khu 
Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng và Thông tư hướng dẫn 
của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi hành Nghị định Chính phủ;

Căn cứ Cong văn số 2119/BXD-KTQH, ngày 17 tháng 10 năm 2005 của 
Bộ Xây dựng về điều chỉnh diện tích đất của Khu Công nghệ cao thành phố 
Ho Chi Minh;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-ƯBND ngày 05 tháng 3 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu 
Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1;

Xét nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 
Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 do Viện Quy hoạch xây dựng 
thành phố lập;

Xét đề nghị của Sở Quỵ hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 40/TTr-SQHKT 
ngày 04 tháng 01 năm 2007 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1,
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QUYÉTĐINI1:

Điều L Duyệt điều chình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1,2000 Klm Công 
nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 với các nội dung chính như sau: 
(đính kèm hồ sơ).

A.- Nội dung quy hoạch:
L Vị trí phạm vi và quỵ mô điều chỉnh quy hoạch:
Khu vực điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao giai đoạn 1 

nàm gỉáp trục xa lộ Hà Nội, thuộc địa bàn các phường Tân Phú, Hiệp Phú, Tầng 
Nhơn Phú A? răng Nhơn Phú B và í.,ong Thạnh Mỹ, quận 9.

Ranh giới khu vực điều chinh quỵ hoạch chi tiết được xác định như sau:

+ Phía Đông, Đông Bắc : giáp trục đường Vành đai ngoài cua TP
+ Phía Tây Bắc : giáp trục đường xa lộ nà Nội
I- Phía ì ây và Tây Nam : giáp Khu dân cư
+ Phía Nam : giáp Khu Công nghệ cao thực hiện giai đoạn 2.
Quy mô diện tích đất xây dựng điều chình Khu Công nghệ cao - giai 

doạn 1: 326,09224 ha, tăng ì. ụ89224 ha so với quy hoạch chi tiết dã dưực duyệt 
năm 2003 (314.2 ha), là do điều chinh lộ gỉớí tuyến đường Hà Nội và nút giao 
thông; tuyến đường Vành đai đì Nhơn Trạch - Đồng Nai. giữ lại Khu dí tích 
Bến Nọc và tăng quy mô khu tái định cư.

2, Mục tiêu điều chỉnh:
- Đáp ửng nhu cầu đầu tư thực tế về việc lựa chọn vị trí, quy mô một số 

khu chức năng chính cùa các nhà đầu tư.
- Phù hợp với tình hình thực tế kill đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật chung cho toàn bộ Khu Công nghệ cao.
3. Tính chất, chức năng:
- Tính chất 'Khu Công nghệ cao - giai đoạn 1 khi điều chỉnh không thay 

đổi so với quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-ƯB ngày 09 tháng 
7 năm 2003 của úy ban nhâu dâu thành phố.

- Các khu chức năng chinh khi đícu chinh của Khu Công nghệ cao giai 
đoạn 1 gồm:

•b Khu sản xuất công nghệ cao.

4- Khu nghiên cứu phát triển đào tạo vả vườn ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao.

4- Khu quàn lý - dịch vụ công nghệ cao.

- Khu nhà ờ cho chuyên gia và các tiện ích công cộng.

- Khu cấy xanh - mặt nước.

4- Khu công trình đầu mối hạ tằng kỹ thuật - cấp điện.



4. Quy hoạch sỉr dụng đất điều chỉnh:
Quy mô sứ dụng dát phát triển Khu Công nghệ cao toàn bộ giai đoạn 1 khi 

điều chỉnh là 326,09224ha với cơ cấu sử dụng đất các thảnh phần chức nấng 
chính như sau:

Số
TI’

MỰCĐÍCEISỬDỤNG

Quy hoạch chung 
duyệt năm 2003

Quy mô: 314,2 ha

Điều chinh quy hoạch 
chung nãm 2006

So sánh 
(ha)Quy mô: 326,

Diện tích 
(ha)

09224ha

Tv le 
(%)

Diện tích
(ha)

Tv lê
(%)

A
tìấÉ Khu công nghệ cao thảnh 
phổ í lồ Clú Minh

1 Khư sàn xuất còng nghệ cao 97,3 32,65 114,84 38,13 tàng 17,54 ha

2 Khu nghiên cửu - phát triển và dào 
tạo - vườn ươm 31,4 10,54 34,09 11,32 tăng 2.69 ha

3 Khu quàn lý-dịch vụ công nah ộ cao 28.3 9,50 20,76 6,89 giâm 7,54 ha

____
- 1 rung tâm quàn ly đièu hành 10,1 11,65 : lăng 1,55 ha
- Khu dịch vụ thương mại và hố 
trợ kỹ’ thuật 18,2 9.11 giám 9,09 ha

4 Khu nhà ừ 23,5 7,89 33,62 11,16 tãng 10,12 ba

-Dịch vụ công cộng kìm ờ 4,3 6,57 tấng 2,27 ba

- Khu ờ chu yen gia 19,2 27,05 tâng 7,85 ba

5 Khu cày xanh - mật nước 55,8 18,72 55,11 18,30 giâm 0,69 ha

6 Giao thòng - bãi đậu xe KCNC 57,5 19,30 42,30145 14,05 giâm 15.19986 ha

7 Khư hạ tâng kỹ thuật dâu môi 4,2 1,41 0,42 0,14 già xu 3,78 ha

Tung cộng 298 100,00 301,24145 tàỉiỊỊ 3,14145 ha

B
Đất của các dự án khác Hẳm 
trong ranh 913,1.633ha 16,2 24,95079 Ung 8,75079 ha

é Khu tái dịíìh cư lổ,2 18,75765 lăng 2.55765 ha

9 Khu di tích Ben Nọc 2,54557

10 Khu vực dường Hà Nội 1,22844

n Khu vực xử lý ranlì dường vành 
dai di Nhơn Trạch 2,41913

Tông cộng toàn khu 314,2 326,09224 tăng 11,89224 ha

5. Các chí tiêu quy hoạch - kiến trúc:
Yêu cầu kién trúc xây dirug từng khu chức năng Khu Công nghệ cao với 

các chỉ tiêu sau đây:



s.
KHU CHÚC NĂNG

Quy hoạch đã đirực duyệt 
năm 2003

ĐỒ nghị diêu chình quy hoạch chung

Mật dô 
xâv dun”

(%)

Tẩng 
cao

■ trung
■ bình

Hệ số sir 
dụng 
dắt

Mật độ 
xâỵ dijmg 
tối đa (%)

Tầng 
cao rỏi 
thiêu

Tầng 
cao lối

đa

Hệ số 
sử dụng 

đất

Khu sản xuất cống nghệ cao <55
ị

ụ 50 1 6 (25m) 2.5

Khu nghiên cứu pbát triền vã 
đà<) tạo, vưỏn ươm

35
1
■ 311

0,75 30 1 lố (551Ì1) 3,0

Khu quàn lý - dịch vụ cồng nghạ 
cao

<40 ị 6
1

2,4 30 - 40 2 16 (55m) 3:()

Khu nhà ở 30 : 2-5 0,6-1,5 30-35 1 L6 (55in)

9 (35m)

3,0

Khu cây xanh - niật nưởc 10 l 0,1 10 1 2 0J

Khu hạ tầng kỷ thuật dấu inồi 30 1 n 0,6

B.- Định htrứng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

1. Quy hoạch giao thông:
1- Đường xa lộ Hà Nội (quốc lộ 52) có lộ giới 113,5 m.

+ Đường Vành đai ngoài:

♦ Đoạn từ nút giao trạm 2 ’ Lê Văn Việt: lộ giới l07m.
♦ Đoạn còn lại: 120m.

+ Đường Lê Vãn Việt: lộ giói 30m.
+ Đường Đl có lộ giới 50m với mặt cắt ngang như sau: 9m (hè phố) + 

12m (mặt đường) - 7m (dải phân cách) + 12m (mặt đường) 5m (hè phố).
+ Các tuyển đưòng khư vực, nội bộ có lộ giới: 16m + 24m.

2. Quy hoạch chuẩn b| kỹ thuật:
+ Cao độ nền xây dựng lựa chọn HAlj >2,2111 (hệ cao độ Hòn Dấu). Cải tạo 

tón cao nên những khu vực thấp (H < 2,0m). Khu vực đất cao lựa chọn giải pháp 
san lâp cục bộ, hoàn thiện mặt phũ.

+ Tố chức thoát riêng nước bẩn vả mưa, cống thoát nước mưa sừ dụng 
cống BTCT đặt ngầm.

+ Hướng thoát nước: thoát đổ tặp trung theo các tuyến cống chính khu 
vực về rạch Suối Cái.

3. Quy hoạch cấp nước:
+ Nguồn: Sử dụng nguồn nước thành phố từ nhà máy nước Bính zA_n dựa 

vào tuyến ông (ị) 1000 trên xa lộ Hà Nội và nhà máy nưó’c Thủ Đức dựa vào tuyến 
ống Ộ250 trên đường Lê Vãu Việt - Man 'Thiện.

+ Phương án thiết kế mạng lưới cấp nước dạng mạng vòng với trạm bom 
tăng áp công sưât: 9.000mVngày.
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4. Quy hoạch cấp điện:

+ Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ trạm 220/110KV Cái Lái và 
220/110KV Thủ Đức (không phải 220/110KV Sài Gòn như đã nêu).

V Giai đoạn 1, Khu Công nghệ cao sẽ xây dựng 1 trạm biến áp khu vực 
110/22KV Tăng Nhơn Phú có cồng suất 2x63 MVA. Cho đến khi trạm 
110/22KV Tăng Nhơn Phú đưa vào vận hành thì nguồn điện được lấy từ trạm 
110/22KV Thủ Đức Bắc và 110/22KV Thù Đức Đòng

- Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4 KV có tồng công suất 
50,992MVA dế cấp điện cho nhà máy. số lượng, vị trí, công suất sẽ tùy thuộc 
vào quy mô tìmg nhà máy.

+ Xây dựng mới các trạm biến áp phản phối 22/0,4KV có công suất 
30,423 MV A để cấp cho các công trình nhà ở và công cộng. Sử dụng biến áp loại 
trạm phòng có công suất đơn vị > 250KVA.

+ Mạng phân phối 22 KV xây dựng ngầm có kết cấu mạch vòng, vận hành 
hở. Sừ dụng cáp ngầm ruột đồng bọc XLPE cách điện 24KV.

ĩ- Mạng phân phổi hạ áp được xây dựng ngầm, sử dụng cáp ruột dồng bọc 
PVC, chôn trong đất.

+ Chiếu sáng giao thông dự kiến sư dụng đèn cao áp Sodium có cỏng suất tù 
150 w -r- 400w đặt trên ITỊL kẽm từ 7ru 12m, khoảng cách trung bình 30m.

5. Quy hoạch thoát nước bấn và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước bần:

- Giải pháp thoát nước bần: Xây dựng hệ thông thoát nước riêng hoàn 
toàn, nước thải được xử lý cục bộ dạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả vào cống 
thu nước bấn. Giai đoạn đầu, toàn bộ nước thãi xà ra rạch Gò Công, giai đoạn 
dàỉ hạn khi nhà máy xừ lý nước thái tập trung xây dựng xong SC thu gom về nhà 
máy xử lý nước thài.

+• .Phưong án thiết kế mạng lưới thoát nước.

b) Xừ lý rác thải và vệ sinh mô ì trường:

+ Tièu chuẩn rác- thải từng khu và tống lượng rác thải tương ứng 
(58,87 tấn/ngày).

4- Phương án phân loại, thu gom, vặn chuyền vả tập kểt rác thải.

Điều 2. ì 'ren cơ sờ nội dung Đồ án điều chình quy hoạch chì tiết xây dimg 
tỷ' lệ 1/2000 được duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến, trúc, ủy ban nhân dân quặn 9 và 
Ban quản lý Khu Công nghệ cao triền khai thực hiện theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sờ Tài nguyên và Môi trưởng, Uy ban nhản dân 
quận 9 xác lặp ranh đất quy hoạch, thực hiên tốt quàn lý đất trong phạm vi quy 
hoạch.



Điều 3. Chánh Văn phòng Hội dồụg rúìân dân và ủy ban nhân dân thảnh 
phố, Giám đốc Sở Quy hoạch ' Kiên trupfGiam đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Giâm dốc Sở Ke hoạch và Đầu tư. Giám dốc Sờ Xây dựng. Giám đốc Sờ Giao 
thông - Công chính, Chù tịch ủy ban nhân dân quận 9, Tnrờng Ban quản lý Khu 
Công nghệ cao và các cơ quan liên quan chịu trách nlùệni thi hành Quyết đinh 
này./.

Nơi nỉĩậílĩ
- Như Điểu 3;
- Thưởng trục Thành ủy;
- Thưởng nục I-ÍƠNƯ. TP;
- TTCTỉ: CT, các PCT;
- Viện Qưy hoạch Xây dinig TP;
- VPHEÌ-ÓB: PVP.'DT:
-TỐĐT, 1ÍLCNN.DA.PC;
- Lưu:ví; (DI.Tu) H.

TM. ỨY BAN NHẢN DÂN


