
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: /QĐ-UBND Gia Lai, ngày tháng năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu Công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

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 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 

quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 03/9/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kế 

cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông 

vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 

của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ  kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 8379/BGTVT-KCHT ngày 26/11/2009 của Bộ Giao thông 

vận tải về danh mục các nút giao thông và điểm đấu nối với quốc lộ; 

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công  nghiệp Nam Pleiku, tỉnh  Gia Lai; 

Xét Tờ trình số 40/TTr-BQLKKT ngày 19/10/2021 của Ban quản lý Khu Kinh  

tế tỉnh; Báo cáo số 165/BC-SXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng và ý kiến thống 

nhất của thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/12/2021 và ý kiến kết luận của 

Thường trực Tỉnh uỷ tại văn bản số 319-TB/TU ngày 14/02/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công 

nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai với nội dung sau: 



2 
 

1.  Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh cục bộ một số vị trí sử dụng đất theo 

bảng sau: 

      Bảng cân bằng sử dụng đất sau điều chỉnh cục bộ khu công nghiệp 
 

 

 
Stt 

 

 

 
Loại đất 

Theo QĐ số 

704/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2017 

của UBND tỉnh 

Điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 

1/500 

Chú thích 

tăng/giảm 

Theo 

QCVN 
01:2021/BXD 

Diện tích 

đất 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

đất 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

  

1 
Đất nhà máy, kho 

tàng 
130,06 67,90 131,58 68,69 

Tăng 
+1,52ha 

 

  

+ Đất nhà máy 
 

119,90 
62,59 

 

121,26 
63,30 

Tăng 
+1,36ha 

 

  

+ Đất kho tàng 
 

10,16 
5,31 

 

10,32 
5,38 

Tăng 
+0,16ha 

 

2 
Đất hành chính, dịch 

vụ 

 
8,47 

4,42 
 

5,61 
2,92 

  

 + Đất hành chính dịch 
vụ 

 

5,47 
  

2,61 
 Giảm 

-2,86ha 
 

 + Đất dịch vụ hỗn hợp 3,00  3,00    

 

 
3 

Đất hạ tầng kỹ thuật 

(đưa trạm điện theo 

tuyến cao thế dọc QL 

14, không bố trí trạm 

cấp nước vì đã có nhà 
máy nước Chư Sê) 

 

4,06 
 

 
2,12 

 

2,86 
 

 
1,49 

 
 

Giảm 

– 1,2ha 

≥1% 

4 
 

Đất cây xanh 
 

27,15 
15,55 

 

29,41 
15,35 

Tăng 
+2,26ha 

≥10% 

 + Đất cây xanh cách ly 23,42  22,02    

 + Đất cây xanh công 
viên và hồ sinh thái 

điều hòa nước mặt 

3,73  7,39    

 

5 

Đất giao thông khu 

công nghiệp, bãi đậu 

xe 

 
 

21,81 

 

11,38 
 
 

22,09 

 

11,53 
Tăng 

+ 0,28 ha 

≥10% 

 Tổng cộng 191,55 100,00 191,55 100,00   

2. Lý do điều chỉnh quy hoạch: 

- Về chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch: Điều chỉnh chiều cao công trình và mật độ 

xây dựng nhà máy, kho tàng theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT- BXD ngày 

19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng (Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 

70%; Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 5 sàn sử dụng để sản xuất thì mật 

độ xây dựng thuần tối đa là 60%). 

- Về giao thông: Điều chỉnh trục đường số 3 dịch chuyển về phía Nam và mở 

rộng tuyến đường này để đấu nối vào Khu Công nghiệp theo Công văn số 

8379/BGTVT-KCHT ngày 26/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải. 
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- Điều chỉnh công trình nhà máy cấp nước thành đất cây xanh cách ly (Khu 

Công nghiệp sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Chư Sê). 

- Điều chỉnh công trình trạm điện thành đất cây xanh cách ly và đất khu kho 

tàng (chuyển trạm điện theo tuyến cao thế dọc theo hành lang quốc lộ 14). 

- Điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch trạm cung ứng nguyên liệu (trạm xăng 

dầu). Hiện đã có trạm xăng dầu của Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên, vị trí trạm 

cung ứng nguyên liệu theo Quy hoạch phê duyệt năm 2017 không đảm bảo khoảng 

cách theo quy định QCVN 01:2013/BCT của Bộ Công Thương; đất trạm xăng dầu 

được bố trí thành đất các hạng mục thuộc Khu điều hành Khu công nghiệp; tính toán 

diện tích khu điều hành đảm bảo theo quy định. 

- Tính toán lại phương án thoát nước mưa, đặc biệt là thoát nước khu vực hạ 

lưu hồ Ia Ring nhằm tránh gập úng đất sản xuất của người dân; xây dựng phương án 

hồ điều tiết nước mưa; điều chỉnh giải pháp san nền khu quy hoạch. 

3. Nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 

21/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công 

nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty TNHH 

MTV Cao su Chư Sê và các cơ quan liên quan công bố và tổ chức thực hiện quy 

hoạch theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng; 

Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Giao thông vận 

tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Công an tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Cao su Chư Sê và Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đ/c CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, TTTH, KTTH, CNXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đỗ Tiến Đông 
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