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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5625/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về duyệt ñồ án quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao
thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn II tỷ lệ 1/2000 tại quận 9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính
phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3046/Qð-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu
Công nghệ cao giai ñoạn II;
Xét Tờ trình số 2733/TTr-SQHKT ngày 22 tháng 9 năm 2009 và Công văn số
2881/SQHKT-QHC ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Sở Quy họach - Kiến trúc,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao
thành phố Hồ Chí Minh - giai ñoạn II tại quận 9 với các nội dung chính như sau:
(ñính kèm hồ sơ quy hoạch chi tiết).
1. Vị trí phạm vi và quy mô quy hoạch:
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Khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghệ cao - giai ñoạn II tiếp theo
phía Nam giai ñoạn I, thuộc các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long
Thạnh Mỹ, quận 9. Phạm vi thiết kế quy hoạch ñược xác ñịnh như sau:
- Phía Bắc giáp ranh giai ñoạn Ι - Khu Công nghệ cao.
- Phía ðông giáp trục ñường vành ñai 3.
- Phía Tây giáp sông Vàm Xuồng.
- Phía Nam giáp sông Trau Trảu và sông Rạch Chiếc.
- Diện tích khu ñất trong giai ñoạn II là: 587,07ha.
2. Tính chất, chức năng:
Khu Công nghệ cao giai ñoạn II khi kết hợp với khu vực ñã triển khai thuộc giai
ñoạn I ñể hình thành một khu kinh tế hoàn chỉnh với các chức năng bao gồm: khu sản
xuất công nghệ cao, khu nghiên cứu, khu ñào tạo, vườn ươm công nghệ, khu nhà ở
chuyên gia, 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 giao thông và công trình kỹ thuật hạ
tầng ñồng bộ.
Các thành phần chức năng chính của Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí
Minh - giai ñoạn II ñược bố trí trong mặt bằng quy hoạch sử dụng ñất như sau:
1) Khu sản xuất công nghệ cao.
2) Khu công nghiệp hỗ trợ.
3) Khu nghiên cứu - phát triển và ñào tạo (R&D).
4) Khu Bảo thuế.
5) Khu hậu cần.
6) Khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
7) Khu dịch vụ.
8) Khu ở chuyên gia.
9) Khu công viên - cây xanh, mặt nước.
10) Khu công trình ñầu mối kỹ thuật hạ tầng.
11) ðường giao thông.
3. Quy hoạch sử dụng ñất:
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Trên cơ sở cơ cấu quy hoạch chung Khu Công nghệ cao, tổ chức quy hoạch mặt
bằng sử dụng ñất cho các khu chức năng như sau:
a) Khu sản xuất công nghệ cao:
Khu sản xuất công nghệ cao ñược quy hoạch ñể tiếp nhận các dự án ñầu tư
xây dựng các nhà máy, dây chuyền sản xuất, gia công hoàn chỉnh sản phẩm công
nghệ cao. Bố trí mặt bằng sử dụng ñất xây dựng khu sản xuất công nghệ cao gồm
2 cụm lớn, ở hai khu vực: Khu vực giáp ñường vành ñai 3 nằm hai bên sông Chẹt
và khu vực giáp sông Vàm Xuồng. Trong từng cụm lớn có thể chia thành một số
cụm nhỏ hoặc nhiều lô ñất xây dựng xí nghiệp công nghiệp. Diện tích mỗi lô nhỏ
nhất là 2.000m2 và lô lớn nhất không giới hạn với diện tích tùy theo nhu cầu thực
tế ñầu tư.
Tổng diện tích ñất xây dựng khu sản xuất công nghệ cao là 196,46ha, chiếm
34,41% diện tích ñất quy hoạch giai ñoạn II.
b) Khu công nghiệp hỗ trợ:
Bố trí khu ñất ñể xây dựng các cơ sở công nghiệp sản xuất các sản phẩm hỗ trợ
cho công nghiệp công nghệ cao, nằm phía tây của giai ñoạn II, sát sông Vàm Xuồng,
diện tích khoảng 14,07ha, chiếm 2,46% diện tích ñất quy hoạch giai ñoạn II.
c) Khu nghiên cứu - phát triển và ñào tạo (R&D):
Trong giai ñoạn II bố trí nối tiếp khu nghiên cứu - phát triển và ñào tạo của giai
ñoạn I thành một tổng thể, xung quanh giao lộ 2 trục ñường chính của Khu Công
nghệ cao và chia thành 3 cụm: cụm E3 diện tích 18,85ha; cụm E4 diện tích 22,22ha;
cụm E5 diện tích 9,0ha. Về phân lô: dự kiến lô nhỏ nhất là 2.000m2, lô lớn nhất là
10ha. Tổng diện tích ñất xây dựng khu nghiên cứu - phát triển và ñào tạo trong giai
ñoạn II là: 50,07ha, chiếm 8,76% diện tích ñất quy hoạch giai ñoạn II.
d) Khu bảo thuế:
Chức năng quan trọng của khu bảo thuế là một “thị trường mở”, nơi diễn ra hoạt
ñộng giao dịch buôn bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị vật tư, nguyên liệu,
hóa chất, phụ tùng, bán thành phẩm cho sản xuất công nghệ cao. Mở rộng phục vụ
các dịch vụ cao cấp về kỹ thuật, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tín dụng
trong nước và quốc tế, kế toán kiểm toán…; là nơi trao ñổi, giao dịch sản phẩm hàng
hóa và dịch vụ, kể cả sản phẩm sở hữu trí tuệ, mua bán giao dịch tại chỗ, với thị
trường nội ñịa Việt Nam và nước ngoài.
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Quy mô ñất ñai cho khu bảo thuế là: 51,04ha, chiếm 8,94% diện tích ñất quy
hoạch giai ñoạn II.
ñ) Khu hậu cần:
Là khu quy hoạch ñáp ứng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao về các
dịch vụ hậu cần (logistic) chất lượng cao, bao gồm cả dịch vụ xuất, nhập theo yêu
cầu, chuyển phát nhanh, giao nhận hàng, cung ứng bao gói... Khu ñất bố trí ở góc
ðông Bắc, cạnh ngã ba ñường D2 với ñường vành ñai ðông thành phố, diện tích
khoảng 5,66ha chiếm 0,99% diện tích ñất quy hoạch giai ñoạn II.
e) Khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao:
Khu vực dành cho hoạt ñộng hỗ trợ các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp khởi sự
(start-up company) ñến gia nhập các Vườn ươm doanh nghiệp ñể thực hiện việc hoàn
thiện công nghệ, chế thử sản phẩm và thành lập doanh nghiệp sản xuất sản phẩm
công nghệ cao. Các cơ sở Vườn ươm tổ chức và triển khai các hoạt ñộng hỗ trợ cho
các tổ chức, cá nhân có ý tưởng khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học
công nghệ thực hiện việc hoàn thiện công nghệ, chế thử sản phẩm. Trong khu cũng
có các văn phòng, cơ sở ñại diện của các ñịnh chế tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp như:
quỹ ñầu tư mạo hiểm, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ngân hàng, công ty tài
chính... Về kiến trúc, không gian của khu sẽ hướng ñến môi trường xanh, chủ yếu ñi
bộ trong khu, các bãi ñỗ xe ô tô và gắn máy bố trí tập trung, hạn chế xe chạy xuyên
qua khu vực. Phân lô nhỏ nhất là 5.000m2, lô lớn nhất là 03ha.
Khu ñất bố trí cạnh ngã ba sông Gò Công và sông Chẹt, diện tích 11,81ha chiếm
2,08% diện tích ñất quy hoạch giai ñoạn II.
g) Khu dịch vụ:
Khu dịch vụ ñược xây dựng có cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các hoạt ñộng ña
chức năng: sản xuất công nghệ cao nghiên cứu - triển khai, ươm tạo doanh nghiệp
công nghệ… Kiến trúc phục vụ các hoạt ñộng gồm: tòa nhà thông minh (smart
building) cung cấp dịch vụ mạng cao cấp, cung ứng dữ liệu hoạt ñộng hậu cần, giao
dịch, ñiều hành doanh nghiệp; bảo trì, sửa chữa thiết bị; tiểu khu dịch vụ thương mại
(kể cả xuất nhập khẩu), dịch vụ cho thuê văn phòng giao dịch, quảng bá, chuyển giao
phát minh sáng chế, giúp ñăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, hội chợ triển
lãm, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt ñộng sản xuất và
nghiên cứu trong Khu Công nghệ cao…
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Khu dịch vụ trong giai ñoạn II ñược bố trí tập trung nằm giữa khu ñất quy
hoạch, cặp ñường trục chính, hai bên rạch Lân, chia làm 3 cụm: Cụm T3 phía ðông
rạch Lân, diện tích 3,32ha; Cụm T4A, T4B phía Tây rạch Lân, diện tích 3,18ha và
5,78ha. Tổng diện tích khu dịch vụ là 12,28ha chiếm 2,15% diện tích ñất quy hoạch
giai ñoạn II.
h) Khu ở chuyên gia:
Khu này ñược cung cấp rộng rãi các dịch vụ nhà ở cao cấp cho các chuyên gia,
các chủ ñầu tư và cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý cao cấp... tổ chức các dịch vụ
công cộng thiết yếu hàng ngày với tiêu chuẩn chất lượng cao, ñồng bộ. Các công
trình xây dựng bao gồm: các cửa hàng, siêu thị mi ni, các cơ sở dịch vụ, nhà trẻ - mẫu
giáo, trường phổ thông, trạm y tế, phòng khám chữa bệnh, bưu ñiện, hiệu sách, thư
viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, sân thể dục thể thao...
Hai loại hình nhà chuyên gia sẽ ñược xây dựng: loại nhà ở chung cư cao tầng
căn hộ ñộc lập tiêu chuẩn cao và loại nhà ở biệt thự với diện tích mỗi lô ñất xây dựng
khoảng từ 200 ñến 500m2.
Trong khu này ñược bố trí kế tiếp khu ở chuyên gia ở giai ñoạn I, tổng diện tích
28,15ha chiếm 4,93% diện tích ñất quy hoạch giai ñoạn II, gồm 5 cụm: Cụm H3, diện
tích 1,25ha; Cụm H4, diện tích 1,0ha; Cụm H5, diện tích 7,58ha; Cụm H6, diện tích
12,36ha; Cụm H7, diện tích 5,52ha và khu dịch vụ công cộng phục vụ khu ở ký hiệu
S4, diện tích 0,44ha.
i) Khu công viên cây xanh, mặt nước:
Trên tổng mặt bằng Khu Công nghệ cao - giai ñoạn II, bố trí toàn bộ dải ñất dọc
hai bên sông, suối lớn như sông Gò Công, sông Chẹt, sông Trau Trảu, sông Rạch
Chiếc, sông Vàm Xuồng, rạch Lân, rạch Sông Bào,v.v... ñể trồng cây xanh. Rạch Lân
và rạch Sông Bào ñược nạo vét, mở rộng lòng suối, kết hợp ñào hồ tròn làm bến ca
nô, làm kè tạo cảnh.
Tổ chức 6 khu công viên nghỉ ngơi - giải trí hai bên bờ rạch Lân, như: Công
viên trung tâm (G14, G15, G16); Công viên hai bên rạch Sông Bào (G11)... và các
công viên xen cài giữa các khu chức năng quy hoạch khác nhau. Tổng diện tích ñất
công viên - cây xanh và mặt nước là 104,83ha chiếm 18,36% diện tích quy hoạch giai
ñoạn II.
j) Khu công trình ñầu mối kỹ thuật hạ tầng:
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Khu này bao gồm hai khu chủ yếu:
- Khu xử lý nước thải và bãi rác, bố trí tại góc ðông Bắc của khu quy hoạch giai
ñoạn II, giáp giai ñoạn I, giáp ñường vành ñai 3, diện tích 3,0ha.
- Khu nhà máy ñiện: dự kiến xây dựng nhà máy cấp nguồn ñiện riêng cho Khu
Công nghệ cao, bố trí ở góc Tây Nam khu quy hoạch giai ñoạn II, sát sông Vàm
Xuồng, diện tích khu ñất khoảng 3,78ha.
Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng ñất

Số
TT

Mục ñích sử dụng

Theo nhiệm Theo ðồ
vụ quy
án ñề
hoạch ñược
xuất
duyệt (ha)
(ha)

Tỷ lệ
(%)

1

Khu sản xuất công nghệ cao

197,81

196,46

34,41

2

Khu nghiên cứu - Phát triển và ñào tạo vườn ươm

59,98

61,88

10,84

3

Khu quản lý - dịch vụ công nghệ cao

10,93

12,28

2,15

4

Khu nhà ở:

26,95

28,15

4,93

- Dịch vụ công cộng khu ở

0,45

0,44

0,08

- Khu ở chuyên gia

26,50

27,71

4,85

5

Khu cây xanh - mặt nước

117,49

112,73

19,74

6

Giao thông - bãi ñậu xe Khu Công nghệ
cao

81,09

81,96

14,35

7

Khu hạ tầng kỹ thuật ñầu mối

6,00

6,78

1,19

8

Khu công nghiệp hỗ trợ

14,07

14,07

2,46

9

Khu hậu cần

5,66

5,66

0,99

10

Khu bảo thuế

51,04

51,05

8,94

571,02

571,02

100,00

Cộng
11

ðất giao thông (thuộc dự án thành phố)

13,25

13,25

12

ðất xử lý ranh ảnh hưởng ñến nạo vét
ñường thủy

2,81

2,80

TỔNG CỘNG

587,07

587,07
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4. Tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan:
Về mặt tổng thể, không gian kiến trúc - cảnh quan ñược tổ chức theo hướng thưa
thoáng, mật ñộ xây dựng thấp, nhiều mảng cây xanh và mặt nước.
4.1. Trục không gian:
- Trục ñường chính theo chiều dọc Bắc Nam và theo chiều ngang ðông Tây
xuyên suốt Khu Công nghệ cao giai ñoạn Ι và giai ñoạn II có chiều rộng lộ giới 50m,
dạng ñường ñôi, có dải phân cách trồng cây ở giữa tạo thành trục không gian và hành
lang kỹ thuật chính toàn khu.
- Các sông rạch lớn hiện hữu trong Khu Công nghệ cao giai ñoạn II sẽ ñược nạo
vét, mở rộng ñể lưu thông ñường thủy, ñào hồ nước, tạo mặt thoáng. Kết hợp dành
hai dải ñất rộng hai bên bờ, tạo thành vườn cây liên tục suốt chiều dài sông rạch, tạo
không gian thiên nhiên tươi xanh trong Khu Công nghệ cao. Xung quanh các hồ nước
mở rộng thêm diện tích, trồng cây xanh, quy hoạch thành các công viên, tạo môi
trường thoáng mát và làm nơi nghỉ ngơi, ñi dạo, vui chơi giải trí.
4.2. Các ñiểm nhấn không gian kiến trúc:
Có 4 ñịa ñiểm ñược tổ chức quy hoạch nhấn mạnh về kiến trúc không gian:
- ðiểm thứ nhất: khu dịch vụ bố trí 2 bên rạch Lân, giữa khu ñất quy hoạch giai
ñoạn II: mở rộng lòng sông, kè bờ, ñào hồ làm bến thuyền, tổ chức công viên trung
tâm tạo không gian cây xanh mặt nước rộng thoáng. ðiểm xuyết công trình kiến trúc
cao tầng, hiện ñại. ðây là ñiểm tập trung giao lưu dịch vụ trung tâm Khu Công nghệ
cao giai ñoạn II.
- ðiểm thứ hai: Ngã ba hai trục ñường chính (dọc và ngang) Khu Công nghệ
cao, ở ranh của khu quy hoạch giai ñoạn I và giai ñoạn II. Bố trí tổ hợp công trình
nghiên cứu - ñào tạo có hình thức kiến trúc ñẹp, hiện ñại.
- ðiểm thứ ba: nút giao thông ngã ba, lối vào Khu Công nghệ cao giai ñoạn II
từ ñường vành ñai 2.
- ðiểm thứ tư: ngã ba ñường trục chính ðông Tây của Khu Công nghệ cao giai
ñoạn II với ñường vành ñai 3 thành phố.
5. Các chỉ tiêu kiến trúc - xây dựng chính:
Yêu cầu kiến trúc - xây dựng từng khu chức năng với các chỉ tiêu sau ñây:
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5.1. Khu sản xuất công nghệ cao:
- Diện tích chiếm ñất

: 196,46ha

- Mật ñộ xây dựng tối ña

: 50%

- Tầng cao tối ña

: 6 tầng (tối ña 25m)

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 2,5

5.2. Khu công nghiệp hỗ trợ:
- Diện tích chiếm ñất

: 19,73ha

- Mật ñộ xây dựng

: 50%

- Tầng cao tối ña

: 6 tầng (tối ña 25m)

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 2,5

5.3. Khu nghiên cứu phát triển, ñào tạo và ươm tạo DN:
- Diện tích chiếm ñất

: 61,88ha

- Mật ñộ xây dựng

: 30%

- Tầng cao tối ña

: 16 tầng (tối ña 55m)

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 3,0

5.4. Khu bảo thuế:
- Diện tích chiếm ñất

: 51,05ha

- Mật ñộ xây dựng

: 40 - 50%

- Tầng cao tối ña

: 16 tầng (tối ña 55m)

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 3,0

5.5. Khu hậu cần:
- Diện tích chiếm ñất

: 5,66ha

- Mật ñộ xây dựng

: 50%

- Tầng cao tối ña

: 6 tầng (tối ña 25m)

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 2,5

5.6. Khu quản lý - dịch vụ:
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- Diện tích chiếm ñất

: 12,28ha

- Mật ñộ xây dựng

: 40%

- Tầng cao tối ña

: 16 tầng (tối ña 55m)

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 3,0

5.7. Khu ở chuyên gia:
- Diện tích chiếm ñất

: 28,15ha

Chia làm 2 loại nhà:
• Khu nhà chung cư:
- Mật ñộ xây dựng

: 25 - 30%

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 1,8

- Tầng cao khống chế tối ña

: 9 tầng

• Khu nhà biệt thự:
- Mật ñộ xây dựng

: 20 - 25%

- Hệ số sử dụng ñất

: 0,3 - 1,0

- Tầng cao khống chế tối ña

: 3 tầng

• Khu dịch vụ công cộng khu ở:
- Mật ñộ xây dựng

: 35%

- Hệ số sử dụng ñất tối ña

: 1,8

- Tầng cao khống chế tối ña

: 16 tầng

6. Quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng:
6.1. Quy hoạch giao thông:
* Các trục giao thông ñối ngoại:
+ ðường Vành ñai 3: lộ giới 120m;
+ ðường Vành ñai 2: lộ giới 67m;
+ ðường Lã Xuân Oai: lộ giới 30m;
+ ðường Bưng Ông Thoàn: lộ giới 30m;
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+ Mặt cắt ngang cụ thể sẽ ñược xác ñịnh theo dự án.
* Các trục giao thông trong Khu Công nghệ cao:
+ ðường D1, D2: lộ giới 50m, quy mô mặt cắt ngang: 9m (hè phố) + 12m (lòng
ñường) + 8m (dãy phân cách) + 12m (lòng ñường) + 9m (hè phố).
+ ðường D2B, D4, D7, D8, D11, D12, D13, D16, D18, D19: lộ giới 24m, quy
mô mặt cắt ngang: 8m (hè phố) + 8m (lòng ñường) + 8m (hè phố).
+ ðường D11B: lộ giới 46m, quy mô mặt cắt ngang: 8m (hè phố) + 10m (lòng
ñường) + 10m (dãy phân cách) + 10m (lòng ñường) + 8m (hè phố).
+ ðường D5, D6, D9, D10, D14, D15, D16B, D17: lộ giới 19m, quy mô mặt cắt
ngang: 8m (hè phố) + 8m (lòng ñường) + 3m (hè phố phía sông rạch).
+ ðường D9a, D10b: lộ giới 14m, quy mô mặt cắt ngang: 3m (hè phố) + 8m
(lòng ñường) + 3m (hè phố).
* Nút giao khác cốt:
+ ðường Bưng Ông Thoàn giao với ñường D15, D2
+ ðường Lã Xuân Oai giao với ñường D2
+ Vành ñai ngoài giao với ñường D1
+ Vành ñai trong giao với ñường Dự án.
* Nút giao khác cốt:
+ ðường Bưng Ông Thoàn giao với ñường D15, D2.
+ ðường Lã Xuân Oai giao với ñường D2.
+ Vành ñai ngoài giao với ñường D1.
+ Vành ñai trong giao với ñường D2.
Lưu ý:
- Hình thức nút giao thông khác cốt trên trục ñường D1 và D2 sẽ ñược xác ñịnh
khi triển khai nghiên cứu cụ thể các dự án ñầu tư xây dựng.
- Khi triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực tiếp cận các
nút giao thông nói trên phải có ý kiến của Sở Giao thông vận tải ñể xác ñịnh chu vi
khống chế nút.
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* Hành lang an toàn sông Trau Trảu, Rạch Chiếc: 30m.
6.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật ñất xây dựng:
* Quy hoạch chiều cao (san nền):
+ Giải pháp: áp dụng giải pháp ñắp nền tạo mặt bằng xây dựng trên toàn bộ diện
tích quy hoạch.
+ Cao ñộ nền xây dựng:
• Cao ñộ nền khống chế chung cho toàn khu vực: Hxd ≥ 2,20m - Hệ cao ñộ VN
2000.
• ðối với hệ thống ñường: cao ñộ tim ñường > 2,30m
• ðối với các khu vực xây dựng: cao ñộ nền xây dựng > 2,50m
* Quy hoạch thoát nước mưa:
+ Giải pháp thoát nước:
• Cải tạo, nạo vét và xây dựng kè hoặc hành lang cây xanh bảo vệ cho hệ thống
sông kênh rạch trong khu vực tạo thành trục tiêu thoát nước chính cấp 1, gồm: rạch
Gò Công - sông Chẹt, rạch Sông Bào, rạch Lân, sông Vàm Xuồng.
• Sử dụng hệ thống thoát riêng nước bẩn và mưa, cống thoát nước ñặt ngầm.
• Bố trí cống thoát nước dọc các trục ñường giao thông trong khu vực với
nguyên tắc thoát ñổ ra hệ thống kênh rạch bao quanh theo hướng thuận lợi nhất về
thủy lực và phù hợp với ñịnh hướng quy hoạch chung của khu vực.
+ Nguồn thoát nước: thoát ñổ trực tiếp ra hệ thống sông kênh rạch của khu vực
gồm: rạch sông Bào; rạch Lân, rạch Gò Công - sông Chẹt, sông Vàm Xuồng thuộc hệ
thống sông Rạch Chiếc - sông Trau Trảu.
+ Các thông số mạng lưới:
• ðộ sâu chôn cống tối thiểu Hc ≥ 0,70m.
• ðộ dốc cống ñảm bảo khả năng tự làm sạch cống.
6.3. Quy hoạch cấp ñiện:
+ Chỉ tiêu cấp ñiện: 250 ÷ 300 KW/ha.
+ Giai ñoạn ñầu Khu Công nghệ cao lấy từ trạm 110/15-22KV Tăng Nhơn Phú
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1. Giai ñoạn sau, xây dựng 1 trạm mới 110/15-22KV Công nghệ cao 2 - 2x63MVA.
Xây dựng 1 nhà máy ñiện diezel dự phòng công suất 240MVA.
+ Xây dựng các nhánh rẽ 110KV cấp ñiện cho trạm 110KV Công nghệ cao 2
dùng cáp ngầm.
+ Các trạm biến áp 22/0,4KV cấp ñiện cho các nhà máy sẽ do các nhà máy ñầu
tư và ñấu nối vào mạng cáp ngầm.
+ Xây dựng mới các tuyến 22KV xuất phát từ trạm 110KV dẫn dọc theo các trục
ñường giao thông dùng cáp ñồng bọc XLPE-24KV, tiết diện 240mm2 chôn ngầm.
+ Chiếu sáng giao thông sử dụng ñèn cao áp Sodium 250W-220V gắn trên trụ
thép tráng kẽm.
6.4. Quy hoạch cấp nước:
+ Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước máy thành phố, lấy từ trạm bơm nước
giai ñoạn 1 và dựa vào nguồn dự phòng từ tuyến ống cấp nước cấp I Φ600 dự kiến
trên ñường Lã Xuân Oai, thuộc hệ thống Nhà máy nước BOO Thủ ðức.
+ Chỉ tiêu cấp nước khu sản xuất công nghệ cao: 40 m3/ha/ngày và tổng lưu
lượng nước cấp toàn khu: Qmax = 18.000 m3/ngày.
+ Mạng lưới cấp nước:
• ðấu nối mạng lưới bên trong khu quy hoạch với mạng lưới cấp nước từ trạm
bơm dự phòng ở giai ñoạn I và với tuyến ống cấp nước cấp I Φ600 dự kiến trên
ñường Lã Xuân Oai.
• Các tuyến ống ñược thiết kế theo mạng vòng nhằm ñảm bảo cung cấp nước
liên tục cho khu quy hoạch, từ ñó phát triển các tuyến nhánh cung cấp nước ñến từng
công trình.
+ Hệ thống cấp nước chữa cháy: Dựa trên các tuyến ống cấp nước chính bố trí
trụ cứu hỏa với bán kính phục vụ 100m - 150m.
6.5. Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường:
a) Thoát nước bẩn:
+ Chỉ tiêu thoát nước bẩn khu sản xuất công nghệ cao: 40m3/ha/ngày và Tổng
lưu lượng nước bẩn toàn khu: Qmax = 15.000 m3/ngày.
+ Giải pháp thoát nước bẩn:
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• Xây dựng hệ thống cống thoát nước bẩn riêng hoàn toàn.
• Nước bẩn sinh hoạt các khu vệ sinh phải ñược xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại
trước khi thoát ra cống thoát nước bẩn.
• Nước bẩn ñược ñưa về trạm xử lý nước bẩn tập trung của khu quy hoạch.
Nước bẩn phải ñược xử lý ñạt tiêu chuẩn ghi ở cột A TCVN 5945-2005 trước khi
thoát ra sông Gò Công.
b) Rác thải và vệ sinh môi trường:
+ Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 1,0 kg/người/ngày.
+ Phương án xử lý rác thải:
• Rác thải phải ñược phân loại ở từng khu chức năng.
• Thu gom mỗi ngày và ñưa ñến trạm tập trung rác của khu quy hoạch. Vận
chuyển ñến khu xử lý rác tập trung thành phố.
7. Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống:
Việc xây dựng hệ thống tuynel - hào kỹ thuật (phù hợp với chủ trương của Ủy
ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 5255/VP-ðTMT ngày 10 tháng 8 năm 2007)
thuận lợi cho việc quản lý, khai thác và vận hành sau này. Do vậy cần có thiết kế cơ
sở tổng thể hạ tầng kỹ thuật toàn khu ñể thuận lợi cho việc triển khai xây dựng các
hạng mục ñảm bảo sự ñồng bộ toàn hệ thống ñặc biệt tại các vị trí giao cắt.
8. Một số lưu ý khi thực hiện quy hoạch:
- Về quy hoạch san nền: ðể hạn chế khối lượng ñất ñắp, riêng với khu vực công
viên và hành lang cây xanh ven rạch ñược khuyến cáo chỉ nên ñắp nền cục bộ tạo
cảnh quan với cao ñộ trong khoảng 2,00m (nhỏ hơn cao ñộ khống chế quy ñịnh của
khu vực Hxd ≥ 2,20m).
- Về quy hoạch cấp ñiện: Việc xây dựng các tuyến 110kV dẫn dọc theo các trục
ñường giao thông phải có ý kiến của cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền.
- Về quy hoạch cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: Cần lưu ý sử dụng thêm
nước sông rạch dự phòng công tác cứu hỏa, như rạch Lân, sông Trau Trảu phía Nam,
sông Gò Công.
ðiều 2. Trên cơ sở nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công
nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh - giai ñoạn II ñược duyệt, giao Ban Quản lý Khu
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Công nghệ cao phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 và các Sở, ban, ngành thành
phố triển khai thực hiện ñầu tư, quản lý quy hoạch theo quy ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Phát triển thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở
Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Xây
dựng, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
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