
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
TINH BA RA-.VUNG TAU Oc 1p - Tr do - Hnh phtic 

S&4F51 /QD-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngày Otháng 6 näm 2021 

QUYET ONH 
Phê duyt Quy houch chi tit t I 1/500 Cãng thüy ni d!a  và Kho bãi Bão 

Long — Phil M5 thnc Khu cong nghip Phil M5 II rn& rng, thj xã Phü M, 
tinh Ba R!a  — Viing Tàu 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A  — VUNG TAU 

Can cLut T chtc chinh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz Lut Sa dói, b sung ,nt sO' diu cia Lut To chzc ChInh phi và 
Lu2t TO chic chInh quyên ci,iaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Cànct'Lu42t s 35/2018/QHJ4 ngày 20 tháng 11 nám 2018 cza QuO'c hi 
tha dOi, bO sung rnç3t so diêu ca 37 lut cO lien quan den quy hoach, 

Cán cii' LutXáy dmg ngày 18 tháng 6 närn 2014, 

Can cir Lut Szth di, ha sung mt sO' diu cia Lut Xáy c4rng  ngày 17 
tháng 6 nàm 2020; 

Can c& Ngh/ d,inh sO' 44/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 näm 2015 cza 
ChInh phzi quy d/nh chi tiCt mt sO ni dung ye quy hooch xay dyng, 

Can cz' Nghj djnh so 72/2019/ND-CF ngày 30 tháng 8 nám 2019 cz'a 
ChInh ph2 ye tha dOi, hO sung mt sO diêu cüa Nghj d/nh sO 37/2010/ND-CT 
ngày 07 rháng 4 nám 2010 cia ChInh pin ye vic lap, thárn d/nh, phê duyt và 
quthn lj quy hoçich do th và Nghj dfnh  sO 44/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 nám 
2015 cia C7iIrih phz ye quy djnh clii tiCt rnt sO ni dung ye guy ho(lch xáy 
dyng; 

Can cz' Nghj djnh sO' 136/2020/ND-cT ngày 24 tháng 11 näni 2020 cia 
ChInh phñ quy d/nh chi if êt m5t sO diéu và bin pháp thi hành Luat  P hông cháy 
chia cháy Va Lzit S&a dOi, ho sung mt sO diêu cza .Lut PhOng chOy và ch11a 
c12ay; 

Can cii' Quyê'i djnh sO' 1 704/QD-. UBND ngày 20 tháng 5 nàm 2008 cüa Uy 
ban nhán dan tinh ye viçc phC duyt quy hoQch 1/2 000 Khu cOng nghip Phi M9 
11 m& rt7ng tgi hryçn Tan .Thành, tinh Ba R/a — VItng Tàu; 

Can cz Quvt dfnh 3924/QD- UBND ngày 25 tháng 12 nám 2020 cia Uy 
ban n/ian dan tinh ye vic 12/Ic  duyct diCu chinh cyc b Quy hoich phán khu 13) i 
1/2000 Khu cong nghip Phz M II mO' rç5ng tgi th/ xâ Phi A tinh Ba Rja — 
VIEng Tàu, 



2 

Theo d nghj cüa Sà Xây dyng tgi Baa cáo so' 52/BCTD-SXD ngày 24 
tháng 5 nárn 2021 kern theo TO' trinh 001-21/TTr-BLP ngày 15 tháng 4 närn 
2021 cia COng TNHH Dáu tw Phát triên Báo Long Phi M9 ye vic thâm 
dnh, phê duyçz' dO an Quy hogch chi tjlt tj l 1/500 C1dng thiy nói cia và Kho 
bâi Báo Long — Phi A19 tqi Khu cOng nghip Phi M9 II rnO' r5ng, thj xà Phz M9, 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt d an Quy hotch chi ti& t' 1 1/500 Câng thüy ni dja 
và kho bi Bào Long — Phii M ti Khu cong nghip Phü M II ma rng, thj xâ 
Pha M5, tinh Ba Rja — VQng Tàu, vai các ni dung chInh thu sau: 

1. Dja diem: 

Dr an Cãng thüy ni dja Va Kho bâi Bão Long — Phü M5 có tong din 
tIch khoâng 103.845 m2  thuc Khu cong nghip Phü M II rnO' rng, thj xã Phc 
Ms", tinh Ba Rja -- Viing Tàu, gôm 02 khu nhu sau: 

- Khu dtt xay dirng nhà kho, xuang và van phông (theo hcrp dng thuê dt 
so 15/TCT-DT ngOy 11/3/2020 gia TOng cOng IDICO và Cong TNHH 
DTPTBáo Long — Phz M9) có din tIch khoâng 77.518 m2, tü cn nhu sau: 

+ PhIa Bc: giáp khu dt thuc Kim cOng nghip Phii M5 II rn rng; 

+ PhIa Dông: giáp sOng MO Nhát và khu dt dir kin xây dirng khu cãng 
cüa dir an; 

+ PhIa Tây: giáp du'ang ni b D9 thuc Khu cOng nghip Phü M5 II ma 
i'ng; 

+ PhIa Nam: giáp dithng Phuó'c HOa — Cái Mép. 

- Khu cãng (theo hcipdng thuê d6t s6 41/TCT-DT ngày 10/12/2019 giü'a 
TOng cOng ty IDICO Va cOng 13? INHH DTPT Báo Long — Phi My cO din tIch 
khoâng 26.327 rn2, tü cn thu sau: 

+ PhIa Bc: giáp dL.t cay xanh và rnt nuac song MO Nhát thuc Khu cOng 
nghip Phü M5 II ith rng; 

-I- PhIa Dông: giáp song Mo Nhát; 

+ PhIa Tây: khu dat dir kin xây dirng nba kho, xu&ng vã van phOng; 

+ PhIa Narn: giáp th cay xanh thuc Khu cong nghip Phü M5 II mc 
rtng. 

2. Quy mô và tInh cht: 

-Quymôdt: 103.845rn2. 

- Tinh chat: 1dm b&i, kho, bäi phlc vii nhu cu vn tãi hang hOa (cat, hóa 
chat; thép, hang nOng sOn vii phOn bón). 
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3. Phân khu chüc nãng: 

Tong th dir an du'çic phân thãnh các khu chirc nàng chInh nhu sau: 

- Khu lien hoàn ban, bäi, nhâ kho; 

- Khu các cong trinh phii trçl, djch vv; 

- Khu du rni ht tang k thut; 

- Dung giao thông; 

DAt cay xanh. 

4. Chi tiêu qty hoch xây thrng: 

- Co cu sü dyng dt: 

STT Loi dit Diên tIch (i 2) T I (%) 

1 Dxay drng bn, bâi, kho 6 1.366 59,1% 

2 
Dxây dirng các cong trInh phii 
try, dch vit 

1 851 1 8°/ ' 

3 1.697 1,6% 
4 Dat giao thông 17.611 17% 
5 Dat cay xan.h 21.320 20,5% 

— Tôngcôg: 103.845 100,0% 

- Bang tMng kC chi tiêu xây dimg các hang mic cong trInh: 

ST'l Chuc nang 
• A P Diçn tich 

XD (m2) 

A Tang cao 
(Tiag) 

A DT lo dat 
(m2) 

A A Mt d9 
XD (%) 

1 Kho hang 1 (KN1) 27.854 01 (16m) 40.148 69,4 
2 Khohàng2(KF-I2) 5.040 01(16m) 7.317 68,9 
3 Nhà van phông (VP 1) 1.039 02 (8rn) 1.720 60,4 
4 Nba bão v (VP2) 36 01 (4,5m) 65 55,3 
5 Tram can (VP3) 28 01(4,5m) 66 42,4 
6 NhàDHcng(HT2) 408 01 (4,5m) 430 95 
7 Nhà chra rae thai (HT3) 100 01 (4m) 226 44,2 
8 Khu bão trI (HT4) 304 01 (8m) 607 50,1 
9 Nhà tram cttp din (HTS) f84 01 (4rn) 205 89,6 

Mt xây drng toàri khu 3:3,69% (34.993 rn2/103845 m2). 

Quy m0 các hing mic là s duc lam troll. Din tIch thit kê chi tiêt các 
hang nwc  có the chCnh ich nhO so vii quy hoach nhimg phâi dam bào không 
virçrt các chi tiCu sir diirig dat dugc phê duyt. 

5. Hi thng k5 thut: 

5.1. Giao thông 

- Giao thông di ngoi: dir an &u ni tlVc  tip vi dung D9 cüa khu 



cong nghip có l giói 8m. 

- Giao thông dôi ni: h th6ng giao thông trong càng duqc b trI bào dam 
lien h thun tin giiia dr an vói ben ngoài, gifla các khu chic nàng vi ben 
cãng và dông th?ii phãi bão dam các tiêU chuân kinh tê, k5 thutt. 

5.2. San ,un và thoát nzthc mt 

- Nguyen tc san nn tü gitta dc v xung quanh; cao d san nn xp xi 
+2,30m, dam bào thoát nuc cho toàn du an. khôi krqng dat san lap can chuyên 
den dê san lap khoãng 39.757,5 m. 

- H thng thoát niió,c rnua dc 1p vâi nuâc thai; nuâc mua dircc thu qua 
các ho ga, theo h thông cong D400-D 1200 bô trI dcc các dung giao thông 
quanh khu quy hoich và dâu vào h thông thoát nu9c trên dumg D9 và dii&ng 
Phithc Hôa — Cái Mép và thoát vào h thông thoát nró'c chung cüa khu cOng 
nghip. 

5.3. Cip iuthc 

- Nguôn cp nuâc duçic 1yttr tuyn ng cp nuOc D100 trên diz?rng D9. 

- H thng ng dp sinh hoat  cho d1r an dung ng tü D32 - D100 d cp 
cho các khu chirc nãng; h thông cap niiâc theo nguyen täc mach  vông nhäm 
bão dãni áp suât nguOn nithc. 

- Nhu cAu cp nu9c cho 05 tâu, mi tàu 300 phüt khoãng 450 m3/ngày 
dêm. 

- Nhu cu cp mthc sinh hoat  cho các vAn phông, tram  khoAng 10 m3. 

- Nhu cu cp nuóc cho toàn dir an khoâng: 605,76 m3/ngày dém; cp 
nuâc cho phOng cháy chtta cháy là 270 rn3. 

- Bô trI mOt  b ngrn khoàng 660 m3  d phiic vii nhu cu cp nuóc cho cA 
nuâc sinh hoat và nuc phông cháy chfta cháy. 

- B trI 31 trii ciru hOa bào dam ban kInh phiic vii thi da ttr lOOm - 150m 
tai các khu vçrc thun tin phông cháy chtta cháy khi can thiêt. 

5.4. Thoát nithc thai và v sin/i môi tru'ô'ng 

- Thoát nuóc thai: 

+ Tieu chuân nithc thai sinh hoat bang 100% tiCu chuân cap nilóc sinh 
hoat Nhu câu xü icr  rurâc thai dir an khoâng 10,1 (m3/ngay dêm). 

+ Nuó'c thai sinh hoat tir các cOng trInh sau khi duc xtr 1 s b bang be 
tr hoai s duqc thu gom dan ye be chüa thông qua các tuyên Cong D300. Nuc 
thai s duqc dâu nôi v9i nguôn tiCp nhtn tai  dung D9, nixâc thai nay Se chAy ye 
nba may xtt 1 nithc thuc Khu cong nghip Phü M II rn& rng dê xtr 1. 

+ Chit thai ran: rác thai ttr các thüng rác d.t trong càng duqe thu gom và 
phân ioai ti tram thu gdm chat thai cua môi khu càng. Sau do Se thuê dn vi 
chuyCn trách 4n chuyên den trm thu gom và xr l chat thai rAn tp trung cüa 
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khu v1rc. Tng khM luçmg rác thai phát sinh trong cim câng là: 345.6 kg/ngày 
dêm. 

- V sinh môi trtr&ng: 

+ Rae thai tai  khu virc dir an duçc thu gom và 4n chuyn v bãi rác theo 
quy hoach  chung cüa tinh. 

5.5. C1 ctin 

- Tng thu câu dung din cho dir an khoãng 2.250 kW. 

- Ngun din cüa dir an sê duçc du ni vâi hthi din 22kV cüa khu virc 
tai vj trI tri din TT1 trên ththng D9. Tai tram may biên áp 22-15kV/0,4kV së 
ha ap xuông 0,4kV dê phc vii cho các phii tâi ha the cUa dir an. 

- Các tuyn day cp ngun dn phii tài du drc di trong ng gân xon 2 
1p HDPE chôn ngâm. Cap nguôn là loai  cap b9c Cu/XLPE/PVC loai  mt sgi ba 
ruôt dan duGc san xuât theo tiêu chuân Viêt Nam hin hành ho.c theo IEC 
60502. 

- Bô trI h thng trV,  den chiu sang xung quanh các khu chirc nàng bâo 
dam phic viii các hoat dng cüa dir an. 

5.6. Thông tin lien 4w 
tu xay dirng mâi mt h thng vin thông hoàn chinh, Co khâ näng 

kêt nôi dông b vâi rnng vin thông quôc gia. Nhu cau chü yêu cüa dir an chü 
yêu là internet và truyên hInh, doanh nghip sê k hçp dông vi nhà cung cap dê 
thrc hin h thông thông tin lien lac. 

5.7. Môi trithng 

Dir an phãi thirc hin các thu tVc  lien quan vic dánh giá tác dng môi 
tnr?ng theo quy djnh truâc khi xay dirng và dua vào vtn hành dr an theo quy 
djnh cüa Lutt Bâo v Môi triRmg. 

6. K hoich thiuc Iiiên: 

Theo giy chüng thin du tu': Hoàn thành và du'a dir an vào hoat dng 
vào tháng 12 nàm 2022. 

Diu 2. T chuc thuc hin 

1. Cong ty TNHH Du tu' Phát trin Bão Long — Phü M là ChU du tu có 
trách nhiêm: 

- Trong vOng 15 ngày, Chü du tir co trách thim phi hçip vâi Ban Quân 
l các Khu cong nghip dé to chüc cOng bô cOng khai quy hoach dirçic duyt; lap 
dirng panO ban v tong mt bang quy hoch tai  khu virc xây dirng d cOng khai 
cho mi ngu'&i dan biêt thrc hin và kiêm tra vic thrc hin; to chüc lap, phê 
duyt va cm mc giâi quy hoach xây dimg ngoài thirc dja. 

- T chüc trin khai 1p dir an du ti.r xây dimg theo dung ni dung quy 
hoach tai  Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay, quy djnh quân 1 theo dO an và tuân thu 
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các quy djnh v quân 1 dir an du tu xay dirng cong trInh hin hành khác có lien 
quan. 

2. S Xây drng phi hcp vi Sâ Tài nguyen và MOi truèng, Uy ban nhân 
dan thj xa Phü M5, Ban quãn 1 các Khu cong nghip và các s&, ngành có lien 
quan hixâng dan, kiêm tra vic dâu tu xay drng cOng trInh theo quy hoch duçic 
duyt; ban hành Quy djnh quãn 1 theo quy hoch duqc duyt; thirc hin chüc 
näng quân 1)2 quy hotch xây dirng theo dung quy djnh hin hành. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k)2. 

Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các sâ: K 
hoch và Dâu tu, Xây dirng, Tài nguyen và Môi tnthng, Cong Thuang; Chü tjch 
Uy ban nhân dan thj xã Phü M, Trung Ban Quân 1)2 các Khu cong nghip, C%ic 
trueing Ciic Thuê tinh, Giám doe Cong ty TNT-IH Dâu tu Phát triên Bão Long — 
Phü M va Thu truâng các cc quan, dcn vj có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

Noinhân: 
- Nhii Diêu 4; 
- Chü tjch UBND tinh (b/c); 
- Li.ru: VT, TH6.(g) 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Nguyn Van Th9 
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