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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 

Phúc đáp công văn số 2261/SXD-QHKT ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng 
tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD (Quy chuẩn 
QCVN 01:2019), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về quy định bố trí công trình hành chính, dịch vụ trong khu công nghiệp: 
Theo quy định tại Luật Quy chuẩn và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chỉ quy 
định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý cần phải tuân thủ 
để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi 
trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các 
yêu cầu thiết yếu khác. Do đó, tỷ lệ đất hành chính, dịch vụ trong khu công 
nghiệp không thuộc đối tượng yêu cầu bắt buộc tuân thủ mà được xác định trên 
cơ sở nhu cầu phát triển, sử dụng trong khu công nghiệp. 

2. Đối với nội dung tại mục 2.5.1 của Quy chuẩn QCVN 01:2019 là quy 
định đối với khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. 
Hiện nay Bộ Xây dựng đang thực hiện quy trình hiệu chỉnh, đính chính Quy 
chuẩn QCVN 01:2019.  

3. Theo quy định pháp luật về khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy 
định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 
25/5/2017 của Chính phủ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đều là nơi sản 
xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác 
định. Do đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm 
công nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng đối 
với khu chức năng. Đồng thời, căn cứ quy định tại mục 2.5.1 của Quy chuẩn 
QCVN 01:2019, các quy định đối với quy hoạch khu công nghiệp được xác định 
bao gồm cả cụm công nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng 
sẽ hiệu chỉnh, làm rõ quy định đối với cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 



trong Quy chuẩn QCVN 01:2019 để đảm bảo việc áp dụng quy chuẩn rõ ràng, 
thống nhất. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
nghiên cứu, thực hiện./. 
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