
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN HA! HA Dc 1p  - Tu1r do - Hnh phüc 

S: 3O57QD-UBND Hal H, ng ày 05 tháng 11 nám 2020 

QUIET I)NIH 
V/v phê duyt diu chinh quy hoich chi tit xây dirng t 1 1/500 Trung tm 

van hóa the thao huyn Hãi Ha 

UY BAN NIIAN DAN HUYN HA! HA 

Can thLu€2t Td chic chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015; 

Can c& Luát Xáy drng s 50/2014/QHJ3 ngày 18/06/2014; Luát Quy hogch 
ä'ô thj so 30/2009/QHJ2 ngày 17/06/2009; Lut Quy hogch sO 21/2017/QHJ4 
ngày 24/11/2017, Luat  so 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 cza Quôc hç51 ye s&a 
dOi môt so diêu cza Luát 37 có lien quan den quy hogch, 

Can c& Nghj djnh s 44/2015/ND-CP ngày 06/05/2015 cia ChInh phz Quy 
djnh chi tiêt mt sO nç$i dung ye quy hoçzch xáy clyng, Nghj djnh sO 38/2010/ND-
C'P, ngày 07/4/2010 cia C'hInh phi ye quán l không gian, kiên trzc, cánh quan 
dO thj; Nghj djnh sO 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cüa C'hInh phi ye quy djnh 
chi tiêt thi hành m5t sO diêu cüa Lut Dáu tháu; 

C'àn ci Thông tzr s 12/2016/IT-BXD, ngày 29/06/2016 cza Bç5 Xáy dyng 
Quy djnh ye hO so cüa nhim vy và dO an quy hogch xáy dyng ving, quy hogch 
dO 114 và quy hoqch xây c4rng  khu ch&c nãng dc this; 

Can cz Quylt djnh s 162 6/QD-TTg ngày 18/9/2015 cia Thi ticó'ng GhInh 
phü ye vic phê duyt quy hogch chung xáy dtng khu kinh tê tha kháu Móng 
Cal tinh Quáng Ninh den nàm 2030 tam nhIn den nàm 2050, 

Can c& Quyê't djnh sO' 3788/QD-UBND ngày 2 7/11/2015 cia UBND tinh 
Quáng Ninh ye vic phê duyt quy hogch xáy dyng vIrng huyn Hái H, tinh 
Quáng Ninh den nám 2030 tam nhln den näm 2050; Quy hogch phán khu ti l 
1/2000 thj trán Quáng Ha, huyn Hái Ha, tInh Quáng Ninh giai dogn 2013-
2020 dâ dwQ'c UBND tinh phê duyt tgi Quyêt djnh sO 1513/QD-UBND ngày 
17/6/2013; Quyet djnh sO 263/QD-UBND ngày 02/3/2012 cia UBND huyn Hal 
Ha ye vic phê duyt quy hogch chi tiêt xáy dyng ) l 1/500 Trung tam van hóa 
the thao huyn Hal Ha; 

can cii- Van ban s 7181/UBND-QH2 ngày 22/10/2020 cüa Uy ban nhán dan 
tinh ye vic to chtc thtc hin 1p  quy hogch chi tiét xáy dyng tj l 1/500 các dy an 
tgi khu vyc huyn Hal Ha, tinh QuángNinh; 

Can cii- Quylt djnh s i 09 /QD- UBND ngày 05//i 1/2020 cáa Uy ban nhán 
dan huyn Hãi Ha ye vic phê duyt nhim vy diêu chinh quy hogch chi tiet xáy dyng 
4 l 1/500 Trung tam van hóa the thao huyn Hal Ha; 
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Can th Van ban tham gia kiln nhim vy và phuvng an diu chinh quy hogch 
clii tiêt xáy c4mg  t)' l 1/500 Trung tam van hóa the thao huyn Hal Ha cüa các Sà. 
Van ban so 4207/SXD-QH ngày 03/11/2020 cia SO' Xdy drng, Van ban so 
2381/B QLKKT-QHXD ngày 04/11/2020 cüa Ban Quán lj Khu ldnh té Quáng Ninh, 
Van ban sO 2418/SVHTT-NVTDTT ngOy 04/11/2020; Van ban sO 7054/TNMT-
QHKH ngày 05/11/2020 cza SO' Tài nguyen và MOi trirO'ng; 

Theo TO' trinh phê duyt diu chinh quy hoQch clii tilt xáy dyng ) l 1/500 
Trung tam van hóa the thao huyn Hái Ha tgi sO 738/TTr-KTHT ngày 05/11/2020 
cñaphông Kinh tê và Ha tang. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh Quy hoach chi tit xây dirng t' 1 1/500 Trung 
tam vn hóa the thao huyn Hãi Ha, vói ni dung chInh thu sau: 

1. Ten d an: Diêu chinh Quy hoach  chi tiêt xây drng t 1 1/500 Trung tam 
vn hóa th thao huyn Hái Ha. 

2. Phim vi ranh giói, din tIch 

2.1. Phm vi ranh gith 

- Khu dt 1p diu chinh quy hoach thuc quy hoach  phan khu t' 1 1/2000 
ma rng thj trân Quáng Ha, huyn Hâi Ha, tinh Quang Ninh giai do?n 2013 den 
2020 dã duçic phé duyt theo Quyêt djnh so 151 3/QD-UBND ngày 17/6/2013. Co 
giáp ranh nhix sau: 

+ PhIa Dông giáp khu dan cix; 
+ PhIa Tây giáp duing trung tam; 
+ PhIa Nam giáp dubng giao thông và tnthng THPT; 
+ PhIa Bäc giáp duô'ng trijc chInh. 
2.2. Din tIch nghiên curu diu chinh quy hoch 

- Quy mô nghiên ciru diu chinh quy hoach:  55.994,3 m2. 

- L do din tIch giâm tir 57.150,7 m2  xuông 55.994,3 m2: Cp nht 1i ranh 
giâi quy hoach  dê dam bâo phü hçip quy hoach  phân khu t 1 1/2000 th trân 
Quâng Ha. 

3. Tinh chat 

Phi.ring an diu chinh quy hoach  không lam thay dM tInh cht, ranh giâi dâ 
di.rçic phê duyt, khu virc diêu chinh quy hoach phü hçrp vói quy hoach chung, 
quy hoach phân khu. 

4. Ly do diu chinh quy hoch 

Diu chinh quy hoach  chi tit vâi miic dIch kh&p ni ha tng, dam báo man 
thu Quy hoach phân khu t 1 1/2000 thj trân Quâng Ha dâ dixçrc UBND tinh phê 
duyt tai  Quyêt djnh so 1513/QD-UBND ngày 17/6/2013, phü hqp vói du&ng 
lien khu vrc hin trng; diéu chinh h thông ha tang cp din, cp thoát nixâc 
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theo tiêu chun cüng nhu du ti.r các khu tin ich, tp trung nâng cao ii sêng 
nhân dan trên dja bàn huyn. 

5. Ni dung diu chinh quy hoch 

5.1. Quy hoch si'r diing dt 

Bang can bang sfr diing dt dã duçc phê duyt tai  Quy& ctjnh s 263/QD-
UBND ngày 02/3/20 12 

STT 9 Danh miic sir dting dat • A - Diçn tich (m2) 9 A Ty Ic (/o) 

1 Dt xây dmg các cong trInh 5.834 10,21 

2 Sânvndng 18.303 32,02 

3 Sin, di.rông, giao thông, bâi d xe 23 .062 40,35 

4 Vuänhoa,câycãnh 9.961 17,42 

TEng 57.160 100 

Bang can bing sfr dyng dt sau diu chinh quy hoch 

STT 9 Danh mtc sir diing dat • A thçn tich 
(m2) 

9 A o Ty Ic (/o) 

A DAT TRUNG TAM VAN HOA THE THAO 51.515,4 100 

I A A Bat xay dirng cong trinh 10.317,5 18,4 

1 A A S A A Bat xay diyng cong trinh the diic the thao 4.903,2 8,8 

1.1 D.t xây dimg khán dài san 4n dng 864 1,5 

1.2 Dt xay dimg cong trmnh nhà van hóa da näng 2.280,2 4,1 

1.3 Dt xây drng cOng trInh h bai 1.759 3,1 

2 Dt xãy dirng cong trinh thiro'ng mi djch 
viii th thao 

5.414,3 9,7 

2.1 Dt cOng trInh djch vi th dc th thao 1.300 2,3 

2.2 D.t cong trInh thi.rcrng mi djch vi th thao 750 1,3 

2.3 Dt thtrong mi djch v' 1in k 3.364,3 6 

H Dt san the thao ngoài trô'i 12.497,5 22,3 
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1 Dt san v.n dng 9.178,8 

2 D.t san bong dá mini 770 

3 D.tsãnbóngrô 1.216 

4 D.tsântennis 1.332,7 

III Dt cay xanh 13.916,5 24,9 

IV Dt giao thông, san bãi 14.782,9 34,4 

B EDt giao thông và bãi xe 4.479,9 

C Tng cong (ranh gió'i diu chinh quy 
hoch) 

55.994,3 

Bang chi tiêu quy hoach  — kin tric trng lô d.t 

STT Chirc nãng cong trmnh 
K 
hiu 

Din tIch 
chim 
dt 
(m2) 

Tng 
cao 

ti da 
(tng) 

Mt 
do 
xay 

drng 
(%) 

A DAT TT VAN HOA THE THAO 51.514,4 25 20 

I Dt xây dirng cong trinh 10.317,5 

1 D.t xay ding cong trInh the diic th thao 4.903,2 

1.1 D&t xây d1mg khán dài san v.n dng (1) 8.64,0 1 

1.2 
Dt xay dirng cong trInh nhà thi du da 
nãng (3)  2.280,2 1 

1.3 DtxâydirngcongtrInhhboi (4)  1.759,0 1 

2 
Dt xây dmg cong trInh thi.rog mai dich 
vi th thao, van phông 

5.4 14,3 

2.1 
D.t cong trInh djch vi th diic th thao 
(Khách sqn, vánphông, phuc vi hoçit dóng 
chuyênrnôn....) 

(8)  1.300,0 25 

2.2 
DAt cong trInh thtrang mai  djch vi th 
thao (9)  750,0 5 

2.3 DAt thi.wng mi djch vi,i lien kê 3.364,3 
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- D.t thuong mai djch vi li&n k 1 (TM 1) 720,0 4 

- Dt thumig mai djch vii 1in k 2 (TM2)  540,0 4 

- Dt thrnmg mti dich vj Iin k 3 (TM3)  1.474,3 4 

- Dt thuing mti djch vi 1in k 4 (TM4)  630,0 4 

II Bt san th thao ngoài trbi 12.497,5 

1 
Dt san vn dng (san bong dá 11 ngu'ôi, 
dithng chçy, ném tha, ném tg xIch, san day 
tg) 

(2) 9.178,8 

2 EMt san bong dá mini (01 san) (5) 770,0 

3 Dt san bong r (02 san) (6) 1.216,0 

4 Dt san tennis (02 san) (7) 1.332,7 

III Dt cay xanh 13.916,5 

IV EEMt giao thông, san bâi 14.782,9 

B DAT GLAO THÔNG VA BAI XE 4.479,9 

C TONG CONG (RANH QUY HOJCH 55.994,3 

5.2. T chfrc không gian kin true cãnh quan 

- Tao triic dung chInh cüa khu virc k& ni tü dung hin hthi phIa Tây l 
giói 31 m vào khu trung tam vol diem nhãn kêt triic là cong trinh san 4ndng. 

- Bô tn khôi cOng trinh nhà thi dau da näng và be bai có mái che näm däng 
dôi hai ben triic duOng chInh khu vçrc dê tao  cãnh quan lOi vào. 

- COng trinh djch vii the thao kêt hqp diêu hành, phit trçi duçic bô trI tiêp 
giáp triic duOng phIa bc nhâm to chic không gian, chirc nng da dng loai hlnh 
gän kêt vOi chirc näng van hóa, the thao, tao  sue hut cho khu vrc trung tam. 

- BO sung ciim cong trinh thuo'ng mai  djch vii the thao tiêp giáp triic duOng 
phIa bãc tao  nguOn thu cho khu vrc. 

- Bãi xe tp trung 0 khu c phIa Bãc và phIa Nam San 4n dng. 

- Tuyn nhn chInh là tric cãnh quan chInh duçic tip cn ti.r duOng phia 
Tây khu dat. Toàn khu quy hoach có diem nhân chInh là cong trInh djch vi the 
diic the thao da chüc nng (Khách san,  van phông, phc vii hoat dng chuyên 
mOn, cao 25 tang näm ngay góc ngã tu phIa Tây Bäc khu dat, và diem nhân ph 
là to hqp cáe cOng trinh the diic the thao näm & trung tam khu dat, gôm san vn 
dng 0 trung tam và hai cong trmnh 0 hai ben trçic chInh là nhà thi dâu da nng. 
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5.3. Quy hoch h tang k5 thut 

5.3.1. Giao thông 

- Tuyên &r?ing dôi ngoi chinh cüa khu vrc quy hoch là du&ng Dl, D2, 
Ni, N2 vfci 1 giói 17-46m, có chüc nàng két nôi khu quy hoch vci các khu du 
ljch lan c.n. 

- Tuyên du&ng chInh trong khu virc  có be rng 7,0-16rn thun 1i cho vic 
li.ru thông ni b trong nhà van hóa. 

- Các tuyên dung lát gch có be rông 3,0-10,0m phiic vi cho ngui di b 
trong khu v11c quy ho.ch. 

Bang tng hçip khi li.rçing giao thông 

STT Ten Btrông 
Chiu 

dai 
(m) 

Chiu rng (m) 

K 
hiêu Lô 

giói 
(m) 

Via 
he 

trái 

Mat 
Dtràng 

Via 
he 

phai 

A Giao thông d6i ngoi 1.025,9 

1 Di.thng Dl (giáp ranh phIa 
Tây) 

230,0 31,0 7,0 17,0 7,0 2-2 

2 
Dixng D2 (giáp ranh phia 
Dông) 

254,4 17,0 5,0 7,0 5,0 3-3 

Dung Ni (giap ranh phia 
Bc) 

226,0 46,0 5,0 36,0 5,0 1-1 

45,5 17,0 5,0 7,0 5,0 3-3 

Di.r?yng N2 (giap ranh phIa 
Nam) 270,0 17,0 5,0 7,0 5,0 3-3 

B Giao thông ni khu 1.646,5 

1 Du?mg giao thông chinh 554,0 7,0 - 16,0 

2 Dung di bO ni khu 1.092,5 3,0 - 10,0 

TONG 2.672,40 

- Bô tn I bäi d.0 xe phiic vi ni khu có tng din tIch 4.480,3m2  

5.3.2. Cao do nn và thoát nithc mgt 

a) Quy hogch chiê'u cao 

- Khng ch cao d nn xây dirng ti thiu cho khu virc tun thu d an quy 
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hoach phân khu t l 1/2000 thj trn Quâng Ha. 

- Khôi hxcing san nn: 
+ Cao & thi cong trung bInh: + 0,93 rn; 
+Khôiluqngdapnên: 53.150,15 m3. 

b) H thing cng thoát nzthc ingt 

- H thong thoát nuOc mu'a cüa quy hoch dixçic thit k phü hçp vâi mng 
hrói thoát nuOc miia cüa Quy hoch phãn khu dê có the kêt nôi duqc vói toàn b 
h thông trong khu viic. 

- H thng thoát ni.róc khu vrc bao gm các tuyn dAu ti.r xây miii. Dam 
báo cao d các diem dâu noi, dam bào v sinh môi trumg và dc l.p vâi h 
thông nuâc thai. 

- H thng thoát nithc m.t là h thng cng ng.m có kIch thuâc tr 
D400mm D800mm. 

- Các tuyn thoát nuóc mua dixcc thit k v&i ch d ti chãy, duçicb trI 
trên cc sâ tn dicing tôi da d dôc cüa dja hInh, sao cho chiêu dài cüa tuyên den 
diem dâu nôi là ngän nhât và dam bão thu hêt nuóc mat. Các tuyên thoát nixóc s 
dizçc b trI dithi via he và lông dithng d9c theo các tuyên duông. 

- Hi.ràng thoát nuOc chInh: N'tzâc mi.ra di.rçic thu gom b.ng cac tuyên cng 
và h thông ho ga d9c theo các tuyên du&ng giao thông dâu nOi vri h thông 
thoát ni.thc mua theo dinh hx&ng quy hoach  phân kbu. 

5.3.3. Cápntthc 

a. Ngun nithc ca'p 

- Chçn ngun nirâc cp cho khu quy hoach là ngun nuOc may do thj t1r 
du?mg ông cap nuóc trên du&ng phia Bäc và phIa Tây. 

b, Mgng iuài dw&ng ng cá'p nithc 

- Tir tuyn ng trén dung triic chInh phIa Bc sê d.0 ni vào và cp nizóc 
cho khu quy hoch. Nirn 4y, các tuyên ông nay thxçic nôi vài nhau to thành các 
vông cap nu&c nhäm bào dam sir an toàn và lien tiic cho m.ng cap nuic khu quy 
hoch. Ti.r mng vông cap ntnc chInh sê phát triên các tuyên phân phôi cap 
nuâc hoân chinh cho khu quy hoch. 

- Tuyn ng c.p nuOc nhô nhAt là tuyn ng nhira P50, nh.m bào dam cp 
nuóc lâu dài và tránh 1g cn trong tuyên ông khi sir ding. Nêu h thông cap 
nuOc chInh do thj bào dam dugc nguôn ninc và áp lirc niràc trên mng thI h 
thông cap nuOc cüa khu xây drng cüng bâo dam áp 1irc. 

- H thng cp nu&c xây drng trên lé &rông cách m.t dAt 0,5 m — 0,7 m 
và cách móng cong trmnh 1,5 m. 

c, He thong ca'p nithc chzta cháy 

- Luu hrçing cAp rnràc chüa cháy q = 10 1/s cho 1 dam cháy, s dam cháy 
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xãy ra dng thai cüng lüc là 1 darn cháy theo TCVN 2622 - 1 ?• Trong khu 
quy hoach da trén các tuyên ông cap niic chinh xây dirng và bô trI tr'çl ciu boa 
1y nuOc chtta cháy vi khoãng each tux 100 m den 150 m. Ngoài ra, có the lay 
flLtCC m.t nhm d phông cho cong tác ciru hoâ khi Co sir cô cháy. 

5.3.4. Thoát nithc thai 

- H thng cng thoát nu&c thai dtrçcc la ch9n theo kiu riêng hoàn toàn. 

- Nuóc thai tü các cong trInh s duçic xir l qua h.m tir hoai sau do theo cac 
tuyn cng chInh d.n v train xà 1' ciic b cüa khu quy hoach,  cong suât 
130m3/ngd. Tram x' l ducic xây drng ngâm dê darn bão m5 quan. 

- Cng thoát ni.róc thai duçic thit k d9c theo các tuyn dixOng cób trI 
cong trinh. Cng thoát nuâc thai sü dung 1oi cong trOn, 4t 1iu b tong cOt thép 
hoc chju lirc và không thâm, các tuyên cOng duçic xây dimg ngâm dithi lê 
ththng, d sau chôn céng tInh ti'r dinh cOng >0,5 m khi cong khOng chju hoat tài 
cUa Xe, >0,7m khi cng chju tác dng tr1rc tiêp tü hoat tãi Xe. 

5.3.5. Cá'p diçn 

Nguôn din: Khu quy hoach sü diing ngun din Quc gia thông qua tuyn 
du&ng day trung ha the dc &thng hin hu phIa Bäc khu dat. 

a, Mgng din TrQm biln thphán phó'i 22/0,4 kV 

- Vài nhu cu cOng suit khoãng 1.156kVA cüa khu quy hoach nhu trên, dir kin 
bô trI 01 tram  biên áp phn phôi (XMl) 22/0,4kv vi tong cong suât: 1.250 kVA. 

- Chçn hInh thic tram:  Do d.c diem cüa cong trInh là cp din cho khu 
trung tam van hóa the theo nén uu tiên ch9n hInh thirc tram  là  tram  KIOS dam 
bào an toàn và m5 quan do thj. 

b, M4rng trung the 22kV 

- H tMng luâi din dugc thi& kê ngâm xây dmg mi cac tuyn cap ng.m 
22kV sir ding cap ngâm cách din XLPE 24kV câ day 70mm2  dâu nôi tram biên 
áp (XMl) vào tuyên trung the. 

c, Mgng hg the' 

- Xây dimg mói lui din ng.m ha the dâu Mi tr bang din ha th tai  tram 
biên áp phn phôi den cáctü phân phOi thr cap trong khu vrc sà diing cap ngm 
each din XLPE 600V tiêt din thIch h?p  dtrc luôn trong các ông nhra PVC 
chju 11rc, các vi trI vuqt &r&ng giao thông s~ diing ông sat ma kern thay cho ng 
nhira PVC và disqc chOn trrc tiêp trong dat. Các phii tâi duqc 1y din ô các tü 
phân phôi th(r cap gn nhât, vic phn tâi theo thirc tê si:r dvng. 

d, H the'ng chiEu sang 

- NgMn din cung cp cho h thng den chiu sang dixçic 1y tir các tu phân 
phôi thu cap trong khu vçrc, các tü nay dtrçyc 1.p d.t các contactor, din k, r& le 
thai gian va rnt sO thiêt bj phit khác. Vj trI ngMn dirge th hin trên ban ye quy 
hoach cap diên. 
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5.3.6. Thông tin lien lgc 

- Xây drng và 1p dt tuyn cap kt n6i vào tuyên thông tin lien 1.c tü b.ru 
din Hâi Ha d9c tuyên dtrng theo quy ho.ch phân khu 1/2000 dn cung cap 

djch vi cho khu quy hoach. 
- H thông cap trong khu vrc dtrçic di ngâm trong các tuyên cng be xây 

dirngmñ. 
- .( - 6. Quy d!nh  quan ly kien truc 

Quy djnh quan 1 kMn tthc duçrc ban hành kern theo Quyt djnh phê duyt 
quy hoach chi tiêt xây dirng t l 1/500 Trung tam van boa the thao huyn Hái Ha. 

Diu 2. T chirc thiic hin 

- Phông Kinh t và H thirc hin chirc näng quán 1 nhà nithc v quy ho?ch, 
xây dirng theo quy djnh; c.p nht vào quy hoach phân khu. 

- Phông Tài nguyen và Môi tru?mg thirc hin chrc nãng quãn 1 nhà nixâc 
ye dat dai; c.p nh.t vào quy ho.ch, kê hoach  si.r ding dat. 

- Phông Van hóa và Thông tin: Däng tâi thông tin trên cng thông tin din 
tCr chung cüa huyn. 

- Uy ban nhãn dan thj trn Quàn Ha: Thrc hin cong tác quãn 1 quy 
hoach, xây dirng theo thâm quyên; phôi hqp vth các phèng ban chuyên mon 
triên khai các cong vic có lien quan. 

Diu 3. Các ông (bà): Chánh V.n phOng HDND-TJBND huyn; Truàng các 
phOng: Kinh té và H. tang; Tài nguyen Va Môi tnr&ng; Tài chinh-Kê ho.ch; Van 
hóa và Thông tin; Chü tjch UBND thj trân Quãng Ha và thu tru&ng các &m vj 
có lien quan can cir Quyêt djnh thi hành.4j- 

Noi nit in: 
- Nhtr Diu 3 (TTh); 
-S&Xâydtrng; 
- SâVanhóavaThêthao; 
- Ban quàn 1 KKT; 
- S Tài nguyen và Môi trlrmg; 
- Các lãnh do UBND huyn; 
-Ltru:VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

		2020-11-05T15:16:04+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân<ubndhh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




