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Số:             /QĐ-UBND  Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 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; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của 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; 

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cư M’gar; 

Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Cư M’gar; 

Căn cứ các Quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2550/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2018, số 1660/QĐ-UBND ngày 24/7/2020, số 1416/QĐ-UBND ngày 

24/6/2022 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê 1.076.070,9m2 đất tại xã Ea Kpam, 

huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar; 

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 179/TTr-SXD ngày        

30/12/2022 và Báo cáo thẩm định số 620/BC-SXD ngày 30/12/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với các nội dung chính sau:  

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar.   

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk.   

3. Đơn vị tư vấn:  

- Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Tư vấn thiết kế HDTB và 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng ANG Việt Nam. 

- Chủ trì thiết kế: Kiến trúc sư Nguyễn Cát Tùng. 

4. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:  

a) Phạm vi giới hạn khu đất: Thuộc các thửa đất số 5, 9 tờ bản đồ số 13; thửa 

đất số 16, 23, 26 tờ bản đồ số 14 tại xã Ea K'pam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

b) Ranh giới khu vực lập quy hoạch: 

-  Phía Bắc, phía Nam, phía Đông: Giáp đất Nông trường Cao su Cư M'gar 

quản lý;  

- Phía Tây: Giáp Đường liên xã và khu dân cư.   

c) Diện tích khu đất: 1.074.112,90m2 (theo Trích lục bản đồ địa chính số 

10677/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 15/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Đắk Lắk). 

5. Tính chất: Hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo 

tiền đề phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi với tiêu chí xanh, chất 

lượng, hiệu quả kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện 

chức năng ứng dụng, thử nghiệm, đào tạo, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm 

nông nghiệp nhằm nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh và vùng Tây Nguyên.  

6. Mục tiêu của đồ án: 

- Triển khai cụ thể hóa Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Cư M’gar được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 

18/6/2018 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 

10/02/2022. 

- Tổ chức quy trình hoạt động theo các khu chức năng khép kín, đáp ứng 

yêu cầu tiết kiệm quỹ đất, năng lượng và bảo vệ môi trường; kết nối đồng bộ các 

vùng kinh tế trên địa bàn và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. 

- Làm cơ sở để triển khai các trình tự, thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường 

và xây dựng theo quy định hiện hành. 



3 

7. Quy hoạch sử dụng đất: 

a) Cơ cấu sử dụng đất: 

TT Phân khu chức năng 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Khu dịch vụ tổng hợp, điều hành, giới thiệu sản 

phẩm, đào tạo…  
43.332,00 4,03 

2 
Khu nhà xưởng sản xuất chế biến, kho tàng, bảo 

quản sản phẩm. 
12.329,00 1,15 

3 
Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, khu xử lý chất thải nông nghiệp. 
712.785,00 66,36 

4 Khu chăn nuôi công nghệ cao 195.150,00 18,17 

5 

Hạ tầng đầu mối phục vụ toàn dự án (giao thông, 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, công trình xử lý 

môi trường đầu mối, hành lang an toàn tuyến điện 

110.516,90 10,29 

  Tổng cộng 1.074.112,90 100,00 

b) Chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

(1) (2) (3) (4) 

I Chỉ tiêu về sử dụng đất     

1 
Khu dịch vụ tổng hợp, điều hành, giới thiệu sản 

phẩm, đào tạo…  

% 

4.03 

2 
Khu nhà xưởng sản xuất chế biến, kho tàng, bảo 

quản sản phẩm. 
1.15 

3 
Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

khu xử lý chất thải nông nghiệp. 
66.36 

4 Khu chăn nuôi công nghệ cao 18.17 

5 

Hạ tầng đầu mối phục vụ toàn dự án (giao thông, hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật khung, công trình xử lý môi 

trường đầu mối, hành lang an toàn tuyến điện 

10.29 

II Chỉ tiêu về mật độ xây dựng tối đa     

1 
Khu dịch vụ tổng hợp, điều hành, giới thiệu sản 

phẩm, đào tạo… 
 

% 

 

40 

2 
Khu nhà xưởng sản xuất chế biến, kho tàng, bảo 

quản sản phẩm 
60 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

(1) (2) (3) (4) 

3 
Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

khu xử lý chất thải nông nghiệp 

 

% 
- 

4 Khu chăn nuôi công nghệ cao  40 

III Chỉ tiêu về tầng cao      

1 
Khu dịch vụ tổng hợp, điều hành , giới thiệu sản 

phẩm, đào tạo… 
Tầng 

1÷2 

2 
Khu nhà xưởng sản xuất chế biến, kho tàng, bảo 

quản sản phẩm 
1÷2 

3 
Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,  

khu xử lý chất thải nông nghiệp 
- - 

4 Khu chăn nuôi công nghệ cao  - 01 

IV Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật      

1 Cấp nước     

- Cấp nước khu dịch vụ tổng hợp l/ng-ngđ 100 

- 
Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, khu chăn nuôi, hạ tầng kỹ thuật 
- 

Theo 

quy 

chuẩn 

ngành 

2 Thoát nước     

- 
Nước thải: Tỷ lệ xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành về xử lý nước thải theo lĩnh vực % 
100 

- Tỷ lệ tái sử dụng nước thải sau xử lý ≥80 

3 Chỉ tiêu quản lý chất thải rắn     

- 
Thu gom chất thải rắn sinh hoạt, phân loại tại 

nguồn, xử lý tái chế theo quy chuẩn hiện hành 

% 

100 

- Xử lý chất thải thông thường 100 

- 

Xử lý chất thải nông nghiệp, chất thải chăn nuôi đạt 

quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành và 

tái sử dụng cho hoạt động nông nghiệp 

100 

4 Cấp điện     

- 
Cấp điện cho dịch vụ tổng hợp, khu bảo quản, chế 

biến kho tàng, sân đường… 
W/m² sàn 25 - 30 

- Cấp điện cho sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi - - 
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c) Các hạng mục công trình: 

TT Hạng mục công trình 

Ký 

hiệu 

trên 

bản 

vẽ 

Diện 

tích/1 nhà 

(m2) 

Số 

lượng 

Tổng 

diện tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A 
Khu dịch vụ tổng hợp, điều hành, giới thiệu sản 

phẩm, đào tạo… 
43.332,00 - 

I Đất xây dựng công trình       15.987,64 - 

1 Khu dịch vụ 1    2.314,90 - 

- 
Nhà trưng bày giới thiệu 

sản phẩm 
1 645.07 1 645,07 1 

- Nhà thí nghiệm 2 536,64 1 536,64 1 

- Nhà ăn ca 3 331.15 1 331,15 1 

- Nhà văn phòng  4 466.04 1 466,04 2 

- Nhà để xe 5 216.00 1 216,00 1 

- Nhà để xe 5 120.00 1 120,00 1 

2 Khu dịch vụ 2    11.085,36 - 

- 
Nhà bảo quản, thí nghiệm 

giống 
6 1.716,00 3 5.148,00 1 

- 
Nhà lưới trồng thí nghiệm 

giống 
7 1.979,12 3 5.937,36 1 

3 Khu dịch vụ 3       2.587,38  - 

- Nhà chuyên gia chăn nuôi 11 691,59 1 691,59 2 

- 
Nhà đào tạo chuyển giao 

công nghệ 
12 265,49 1 265,49 1 

- Nhà thuốc 13 106,60 1 106,60 1 

- Nhà ăn 14 242,80 1 242,80 1 

- Nhà để xe 15 120,90 1 120,90 1 

- Sân bóng 16 1.125,00 1 1.125,00 1 

- Trạm biến áp 17 35,00 1 35,00 1 

II 
Đất cây xanh cảnh quan 

và sân đường nội bộ 
   27.344,36 - 
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TT Hạng mục công trình 

Ký 

hiệu 

trên 

bản 

vẽ 

Diện 

tích/1 nhà 

(m2) 

Số 

lượng 

Tổng 

diện tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

B 
Khu nhà xưởng sản xuất chế biến, kho tàng, bảo 

quản sản phẩm. 
12.329,00 - 

I Đất xây dựng       3.657,00  

1 Nhà bảo quản chế biến  8 1.716,00 2 3.432,00 1 

2 Nhà bảo vệ 9 9,00 1 9,00 1 

3 Nhà để xe 10 216,00 1 216,00 1 

II 
Đất cây xanh cảnh quan 

và sân đường nội bộ 
   8.672,00 - 

C Khu chăn nuôi công nghệ cao 195.150,00 - 

I Đất xây dựng chuồng trại       77.965,76 - 

1 
Đất xây dựng khu chuồng 

heo cụ kỵ 
      7.146,67 - 

- Chuồng heo cụ kỵ 1 18 3.051,88 1 3.051,88 1 

- Chuồng heo cụ kỵ 2 19 3.441,30 1 3.441,30 1 

- Nhà trực ca  20 572,41 1 572,41 1 

- Hố Pit thu phân 21 23,04 2 46,08 - 

- Trạm biến áp 22 35,00 1 35,00 1 

2 Khu chuồng heo nái 1    13.485,70 - 

- Chuồng heo nái 23 2.016,04 2 4.032,09 1 

- Chuồng heo phối 24 1.909,57 1 1.909,57 1 

- Chuồng heo nái đẻ 25 1.971,79 3 5.915,37 1 

- Chuồng heo hậu bị 26 687,16 1 687,16 1 

- Nhà trực ca  27 791,31 1 791,31 1 

- Trạm biến áp 28 35,00 1 35,00 1 

- Hố Pit thu phân 29 23,04 5 115,20 - 

3 Khu chuồng heo nái 2    12.717,57 - 

- Chuồng heo nái 23 2.016,04 2 4.032,09 1 
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TT Hạng mục công trình 

Ký 

hiệu 

trên 

bản 

vẽ 

Diện 

tích/1 nhà 

(m2) 

Số 

lượng 

Tổng 

diện tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

- Chuồng heo phối 24 1.909,57 1 1.909,57 1 

- Chuồng heo nái đẻ 25 1.971,79 3 5.915,37 1 

- Chuồng heo hậu bị 26 68,30 1 687,30 1 

- Nhà trực ca  27 23,04 1 23,04 1 

- Trạm biến áp 28 35,00 1 35,00 1 

- Hố Pit thu phân 29 23,04 5 115,20 1 

4 Khu chuồng heo cai sữa    14.054,39 - 

- Chuồng heo cai sữa 30 1.625,75 8 13.005,97 1 

- Nhà trực ca 131 623,22 1 623,22 1 

- Nhà bếp ăn cho heo 32 166,51 2 333,03 1 

- Hố Pit thu phân 33 23,04 4 92,16  - 

5 Khu chuồng heo giống    28.387,66 - 

- Chuồng heo sữa 34 3.419,09 8 27.352,72 1 

- Nhà trực ca 35 525,50 1 525,50 1 

- Nhà bếp ăn cho heo 36 191,14 2 382,28 1 

- Hố Pit thu phân 37 23,04 4 92,16 1 

- Trạm biến áp 38 35,00 1 35,00 1 

6 Khu xuất heo       2.173,77 -  

- Nhà sát trùng xe 51 202,50 1 202,50 1 

- Nhà sát trùng xe 51 162,00 1 162,00 1 

- Nhà sấy nhiệt 52 189,90 1 189,90 1 

- Trạm cân 53 130,26 1 130,26 - 

- Nhà xông ozon 54 44,33 1 44,33 1 

- Nhà bảo vệ 55 37,85 1 37,85 1 

- Nhà xuất heo 56 828,83 1 828,83 1 

- Silo thức ăn chăn nuôi 50 578,11 1 578,11 1 
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TT Hạng mục công trình 

Ký 

hiệu 

trên 

bản 

vẽ 

Diện 

tích/1 nhà 

(m2) 

Số 

lượng 

Tổng 

diện tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II 

Bể xử lý nước thải, cây 

xanh cảnh quan, sân 

đường nội bộ 

   117.184,24 - 

- Bể Wetland 43 2.673,99 1 2.673,99 - 

- Bể thiếu khí Ae1 44 440,00 1 440,00 - 

- Bể thiếu khí Ae2 45 440,00 1 440,00 - 

- Bể hiếu khí An 46 440,00 1 440,00 - 

- Bể lắng trọng lực 47 840,00 1 840,00 - 

- Hồ sinh học 48 1.344,00 1 1.344,00 - 

- Bể tiếp nhận 49 2.478,00 1 2.478,00 - 

- 
Cây xanh cảnh quan, sân, 

đường nội bộ 
   108.528,25 - 

D 
Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, khu xử lý chất thải nông nghiệp 
712.785,00 - 

I Đất xây dựng    1.027,29 - 

1 
Khu xử lý chất thải nông 

nghiệp 
     1.027,29  

- Nhà đóng phân 39 705,29 1 705,29 1 

- Bể tách phân 40 250,00 1 250,00 - 

- 
Kho chứa chất thải rắn, 

chất thải nguy hại 
41 72,00 1 72,00 1 

II 
Khu sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 
   705.181,00 - 

- Trồng cây ngoài trời NN 669.542,00 1 669.542,00 - 

- Trồng cây trong nhà lưới NL 35.639,00 1 35.639,00 - 

III 

Bể xử lý chất thải, cây 

xanh cảnh quan, sân 

đường nội bộ 

   6.576,71 - 

- 
Bể chứa phân, chất thải 

nông nghiệp 
42 3.480,00 1 3.480,00 - 
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TT Hạng mục công trình 

Ký 

hiệu 

trên 

bản 

vẽ 

Diện 

tích/1 nhà 

(m2) 

Số 

lượng 

Tổng 

diện tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

- 
Cây xanh cảnh quan, sân, 

đường nội bộ 
      3.096,71 -  

E Đất hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông 110.516,90 - 

I Đường giao thông    1 94.827,90 - 

II Đất mặt nước       1.900,44 - 

- Hồ điều hòa 60 1.900,44 1 1.900,44 - 

III Khu hạ tầng kỹ thuật 4    1.093,16 - 

- Trạm bơm 1 59 175,50 1 175,50 1 

- Bể nước 1 58 458,83 2 917,66 - 

IV Khu hạ tầng kỹ thuật 5    35,00 - 

- Trạm điện 57 35,00 1 35,00 - 

V Khu hạ tầng kỹ thuật 6    5.652,68 - 

- Bể nước 2 62 345,70 1      345,70 - 

- Trạm bơm 2 63 91,98 1 91,98 1 

- Bãi đậu xe 64 5.215,00 1 5.215,00 - 

- Bể thu nước thải sinh hoạt 61 50,00 1 50,00 - 

VI 
Cây xanh cảnh quan, 

sân, đường nội bộ 
   7.007,72 - 

 Tổng cộng    1.074.112,90  

8. Giải pháp kiến trúc và tổ chức không gian quy hoạch: 

1. Phân khu chức năng:  

a) Khu dịch vụ tổng hợp, điều hành, giới thiệu sản phẩm, đào tạo… (Bản đồ 

ký hiệu QH-05): Tổng diện tích 43.322,00m2, chiếm tỷ lệ 4,03%, bao gồm 03 lô đất 

có ký hiệu DV1, DV2, DV3; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao từ 1 ÷ 2 tầng. 

b) Khu nhà xưởng sản xuất chế biến, kho tàng, bảo quản sản phẩm…(Bản 

đồ ký hiệu QH-05): Tổng diện tích 12.329,00m2, chiếm tỷ lệ 1,15%, lô đất có ký 

hiệu BQCB; mật độ xây dựng tối đa 60%; chiều cao 1 ÷ 2 tầng, nằm ở phía Tây 

khu quy hoạch, giáp khu đất DV1, DV2, DV3. 
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c) Khu chăn nuôi công nghệ cao (Bản đồ ký hiệu QH-05): Tổng diện tích 

195.150,00m2, chiếm tỷ lệ 18,17%, bao gồm các lô đất có ký hiệu từ CN-01 đến 

CN-07 và HTKT2-3; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 1 tầng. 

d) Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu xử lý chất thải 

nông nghiệp (Bản đồ ký hiệu QH-05): Tổng diện tích 712.785,00m2, chiếm tỷ lệ 

66,36%, bao gồm các lô đất có ký hiệu từ NN-01 đến NN-27, NL1, NL2 và 

HTKT1, là đất trồng cây, xử lý chất thải; tầng cao 1 tầng. 

e) Hạ tầng đầu mối phục vụ toàn dự án: Tổng diện tích 110.516,90m2, 

chiếm tỷ lệ 10,29%, bao gồm giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, công 

trình xử lý môi trường đầu mối, hành lang an toàn tuyến điện… 

g) Kiến trúc và tổ chức không gian: 

- Quy hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, hình thức kiến trúc phù hợp với 

từng khu chức năng (dịch vụ; sản xuất nông nghiệp; chăn nuôi; phụ trợ và bảo vệ 

môi trường…). Không gian cách ly giữa các khu chức năng đầu tư đồng bộ hệ 

thống cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu chức năng, đảm 

bảo cảnh quan, môi trường toàn vùng quy hoạch. 

- Tường rào quanh dự án xây dựng rào kiên cố kết hợp rào cây xanh. 

Khuyến khích xây dựng rào cây xanh cách ly các khu chức năng có ảnh hưởng 

môi trường (khu chăn nuôi, khu xử lý nước thải…).  

9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:   

a) Quy hoạch giao thông (Bản đồ ký hiệu HT-06):   

- Trục giao thông đối ngoại (đường liên xã): Chỉ giới đường đỏ 20m, nằm 

phía Tây khu đất, hướng đi Tỉnh lộ 8. Mốc tim tuyến xác định phù hợp quy hoạch 

nông thôn được duyệt. 

- Hệ thống mạng lưới đường nội bộ (trong phạm vi dự án): Bao gồm các 

tuyến đường từ D01÷D65, có các mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, bề rộng 

từ 12m ÷ 21m.  

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: Độ dốc ngang đường 2%, độ dốc dọc 

đường theo địa hình tự nhiên; hạn chế san ủi lớn ảnh hưởng địa hình và thoát nước 

mặt; imax: 1,69%, imin: 0,00 ÷ 0,41%. 

- Hệ thống giao thông đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.  

b) Quy hoạch san nền, thoát nước mặt, vệ sinh môi trường:  

- Quy hoạch san nền, quy hoạch thoát nước mưa (Bản đồ ký hiệu QH-07A):  

+ Quy hoạch san nền: Tận dụng địa hình tự nhiên, san lấp cục bộ trong vùng 

dự án, đảm bảo yêu cầu kết nối giữa công trình và giao thông, kết nối giao thông 

và thoát nước trong vùng dự án. 

+ Quy hoạch thoát nước mưa: Thoát mưa đi riêng với hệ thống thoát nước 

thải, thoát nước theo địa hình tự nhiên, chia thành 02 lưu vực thoát nước theo 

hướng Bắc-Nam và Đông-Tây. Điểm đấu nối thoát nước mặt: Hướng Đông-Tây 

đấu nối với hệ thống đường liên xã, hướng Bắc-Nam đấu nối về hồ điều hoà. 
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- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải (Bản đồ ký hiệu QH-07C):  

+ Bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh (hệ thống xử lý công suất tối thiểu 800m3/ngđ và được xác định cụ thể 

trong quá trình nghiên cứu khả thi dự án). 

+ Hệ thống các tuyến nước thải từ nguồn phát sinh sau khi xử lý sơ bộ tại 

các khu chức năng về trạm xử lý nước thải tập trung là tuyến ống kín, kiên cố, độc 

lập với nước mưa.  

+ Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý phù hợp với mục đích tái sử dụng nước 

thải và yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý. 

- Quản lý chất thải rắn:  

+ Chất thải sinh hoạt và chất thải thông thường: Quy hoạch địa điểm tập 

trung, phân loại, lưu trữ chất thải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường. 

+ Chất thải chăn nuôi: Quy hoạch khu xử lý, lưu chứa đồng bộ, đảm bảo 

khoảng cách ly và các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.  

   c) Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy (Bản đồ ký hiệu 

QH-7B):  

 - Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước ngầm với tỷ lệ hợp lý, khuyến khích sử 

dụng nước mặt (từ nguồn nước thải sau xử lý; nước mưa thu từ mái…). 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Bố trí theo từng khu chức năng, đảm bảo 

yêu cầu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.      

d) Quy hoạch cấp điện, thông tin liên lạc (Bản đồ ký hiệu HT-08): 

- Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu dự án đấu nối từ đường dây 478 Cư M’gar 

(ĐD478CMG) nằm phía Tây dự án cấp đến các trạm biến áp 22/0,4kV phục vụ 

cho dự án. 

- Hệ thống đường dây cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng trong khu vực đi ngầm. 

- Nguồn cấp thông tin liên lạc cho khu vực dự kiến lấy từ tổng đài Host khu 

vực huyện Cư M’gar. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

1. Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk (cơ quan tổ chức lập quy hoạch) có 

trách nhiệm:   

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cư M’gar, UBND xã Ea Kpam và 

chính quyền địa phương có liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết 

được duyệt theo quy định, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Quy hoạch được duyệt.  

- Tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo Quy hoạch chi tiết được 

duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần có những điều chỉnh cục bộ so 

với Quy hoạch được duyệt, Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk tổng hợp ý kiến, 

báo cáo Sở Xây dựng để kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh quyết định. 
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- Chuyển giao hồ sơ quy hoạch được phê duyệt cho địa phương, UBND 

huyện Cư M’gar và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng để quản lý theo quy định. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan: 

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch được duyệt.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1005/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 

tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân 

Thiện Cư M’gar. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương,  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar; Giám đốc 

Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3;  

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, CN (HvC4);  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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