
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA! TiJ Bc 1p - Tir do - Hinh phñc 

s1og3  /QD-UBND Dgi Tit, ngàyo?J'tháng 3 nám 2021 

QUYET B!NH 
V vic Phê duyt Biu chinh ting the quy hoch chi tit xãy dirng Khu do 

thj An Long, thj trn Hung So'n, huyn Bi Tir, tinh Thai Nguyen 

U'c BAN NHAN DAN HUYN DiI TiJ' 

Can thLu2t Td chic ChInh quyn djaphwo'ng nám 2015, 
Can cz Luçt Quy hogch dO thi nãm 2009; 
Can ct' Luçt Xáy dy'ng nám 2014; 
Can cii' Luc2t Quy hogch nám 2017, 
Can th Luc2t Kiên trác nàm 2019, 
Can ct' Luçt sO 35/2018/QHJ4 ngày 20/11/2018 cja QuOc hi Si'a dOi, 

bO sung mç5t so diéu cza 37 Lut có lien quan den quy hogch, 
Can ci Lut sO 62/2020/QHJ4 ngày 17/6/2020 cüa QuOc hi tha dOi, bO 

sung mçt sO diéu cza Lut Xáy dng, 
Can ci các Nghj djnh cia ChInh Phz so 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 

ye lap, thám djnh, phê duyt Va quán l quy hogch dO thj, sO 37/2019/ND-CP 
ngày 0 7/5/2019 Quy djnh chi tiêt thi hành rnç5t so diêu cza Lut quy hogch, so 
72/2019/ND-CP ngày 30/8/2019 Si'a dOi, bó sung m3t sO diêu cia Nghj djnh sO 
37/2010/ND-CT ngày 07/4/2010 ye lap, thdm djnh, phê duyt và quán lj quy 
hogch dO thj và Nghj djnh sO 44/2015/ND-CT ngày 06/5/2015 quy djnh chi tiêt 
m3t sO ni dung ye quy hoçich xdy dnig, sO 85/2020/ND-CT ngày 17/7/2020 
Quy dinh chi tiêt mót sO diêu cza Luat  Kién trác; 

Can cz' các ThOng tu' cia Bó Xáy drng: sO 20/2019/TT-BXD ngày 
3 1/12/2019 Hithng dan xác djnh, quán l chi phi quy hogch xây c4mg  và quy 
hogch dO thf; sO 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Hu'ó'ng dánvé nç5i dung Thiêt 
kê do thj; sO 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Quy djnh ye ho sd cüa nhiçm vy 
và do an quy hogch xây dy'ng vüng, quy hogch dO thj và quy hogch xáy dy'ng khu 
chz'c náng dgc thI;sO 22/2019/TT-BXD ngày 3 1/12/2019 Ban hành Quy chuán 
k5 thugt quOc gia ye Quy hooch xdy dtng; sO 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 
Ban hành Quy chuân k9 thut quOc gia ye Các cOng trinh hg tang k9 thut; sO 
01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành Quy chuân /c9 thuç2t quOc gia ye An 
toàn cháy cho nhà và cOngtrInh; 

Can th Quyêt a'jnh sO 371/QD-BXD ngày 14/5/2019 cia Bç5 Xáy dyng ye vic 
cOng nhan thj iran Hing Soii, huyn DQi Tir, tinh Thai Nguyen là do thj logi IV; 

Can ci' các Quyét djnh cüa UBND tinh Thai Nguyen: sO 881/QD-UBND 
ngày 13/5/2013 ye vic phe duyt diêu chinh, rn& rang quy hogch chung thj trán 
Dgi Tui, huyn Dgi Ti'r tInh Thai Nguyen den nam 2025; sO 1421/QD-UBND 
ngày 02/7/2014 ye vic dOi ten quy hogch: "Diêu chinh, rnO' rç5ng quy hogch 
chung thj trân Dgi Th', huyn Dgi Tii' tinh Thai Nguyen den nám 2025" thành 
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"Diu chinh, m& rç$ng quy hogch chung thj trá'n Hing So'n, huyçn Di Tit tinh 
Thai Nguyen den nám 2025 ", so 2539/QD-UBND ngày 28/8/2018 ye vic phê 
duyt diu chinh cyc b quy hogch chung thj trán I-fling Scm, huyn Dcii Th', tinh 
Thai Nguyen den nàm 2025,sô 04/2017/QD-UBND ngày 15/02/2017 Ban hành 
Quy djnh m5t sO ni dung ye quán l dy an dâu tu' và xáy dy'ng, quán l ye dáu 
thâu th dyng vOn nhà nwó'c trên dia bàn tinh Thai Nguyên, 

Can ciè Cong van s 325/SGTVT-QLcLCT&ATGT ngay 23/02/2021 Sà 
Giao thông vgn tái ye vic tham gia j kiên n3i dung dO an Diêu chinh tOng the 
quy hogch chi tiêt xáy dyng Khu dO thj An Long, thj trán I-fling Scm; 

C'án c& C'Ong van so' 359/SCT-KHTCTH ngày 02/3/2021 cia Sà Cong 
thzwng ye vic tham gia •j' kiên n3i dung do an Diéu chinh tOng the quy hogch 
chi tiêt xáy dyng Khu dO thj An Long, thj trán Hung Son, 

Can th COng van so' 623/S TNMT-QLDD ngày 03/3/2021 cza So' Tài 
nguyen và MOi tru'àng tinh Thai Nguyen ye vic tham gia kiên nç5i dung dO an 
Diêu chinh tong the quy hogch chi tiêt xáy dyng Khu dO thj An Long, thf trán 
Hung Son; 

Can th Cong van so' 678/SXD-QHKT ngày 15/3/202 1 cña SO' Xáy dyng 
tinh Thai Nguyen ye viçc tham gia j kiên dO an diêu chinh quy hogch chi tiêt khu 
do thj An Long, thj trân Hung Son, huycn Di Th; 

Can c& Thông báo kIt lugn sO' 28-TB/HU ngày 20/11/2020 cia Thu'O'ng 
try'c Huycn iy tgi hç5i nghj ngày 16/11/2020,' 

Can cii' các Quylt djnh cia UBND huyn Dgi Tir: so' 1040/QD-UBND 
ngày 19/3/2020 ye vic phê duyt Quy hogch chi tIt xây dyng Khu do thj An 
Long, dii trdn Hün Son, huyn Dgi Ti'r, tinh Thai Nguyen; so 623/QD-UBND 
ngày 09/02/202 1 Vê vic Phê duyt nhim vy Diéu chinh tOng the quy hogch chi 
tiêt xáy dyng Khu dO thj An Long, thj ti-an filing Son, huyn Dgi Tit'; 

Cván  ci Ong van so' 1851/UBND-TcKI-I ngày 23/12/2020 cüa UBND 
huyn Dgi TI ye vic Giao nhim vy tham miru vic diêu chinh quy hogch chi 
tiêt Khu do thj An Long thj trân filing Son; 

Can ci H scm d an Diu chinh tlng thl quy hogch chi tjlt xáy dyng Khu 
dO thj An Long, thj ti-an Hung Scm, huyn Dgi Tir do Vin quy hooch xây dyng 
Thai Nguyen ip nam 202],' 

Theo d nghj cia phOng Kinh tl yà Ha tdng tçii Ta trInh so' 87/TTr-
KT&HT ngày 23/3/2021. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phê duyt Diu chinh thng th quy hoach chi tit xây dirng Khu 
do thj An Long, thj trân Hung Sen, huyn Dai  Tir vói nhtrng ni dung chInh sau: 

1. Ten quy hotch: Diu chinh tng th quy hoch chi ti& xây drng Khu 
do thj An Long, thj trân Hung Sen, huyn Di Ttr. 

2. Dja dim và ranh giâi, quy mô, miic tiêu khu virc quy hoach: 

2.1. Dja dim 1p quy hoach: To dan ph An Long, thj trn Hung San. 
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2.2. Ranh giói 1p quy hoach: 

- PhIa B.c: Giáp Hat  kim lam Dai Tir, dt dir an Bn xe Dai  Tü và khu 
dan cu hiên có d9c QL.37. 

- PhIa Nam: Giáp dt nông nghip và tuyn du&ng DT.270. 

- PhIa Dông: Giáp dt lam nghip và khu dan cu hin có barn dcc DT.270. 

- PhIa Tây: Giáp hành lang song Cong. 

2.3. Quy mô: 

- Tng din tIch 1p quy hoach: 18,705ha. 

- Dan so: Khoãng 2.000 ng.thi. 

2.4. Mc tiêu: 

- Trng buâc ci th hóa d an Quy hoach chung thj tr.n Hung San, huyn 
Dai Tir, tinh Thai Nguyen den nãm 2025 dà duçic UBND tinh Thai Nguyen phê 
duyt. 

- HInh thành khu & mâi tp trung g.n kt vâi ha t&ng xà hi dng b dê 
dam bâo milc tiêu tirng bithc nãng cap ha tang ca s& dja phuang. 

- Tao dng lrc thu hut du tu, khai thác các 1i th cüa khu vrc d phát 
triên kinh té xä hi ben vng. 

- Tao ca s& pháp l cho cong tác chun bj thu hut du tu và quàn l' xây 
drng theo quy hoach chi tiêt duc phé duyt. 

3. TInh chit: 

- Là khu do thj hin dai,  kt hqp các cong trInh cong cong,  thuang  mai 
djch v hin dai,  cay xanh cong viên v&i h thông ha tang xã hi, ha tang k 
thut dông b, hoàn chinh, dáp i'rng các tiêu chuân ye thu câu &, phii vi cong 
cong, giao thông và djch vi tin Ich. 

- Khu do thj duqc diu chinh k thira ca bàn nhtng tInh chit ye churc näng 
cüa do an Quy hoach chi tiêt dA duçc UBND huyn Dai  Tü phê duyt tai  Quyêt 
djnh so 1040/QD-UBND ngày 19/3/2020. 

4. Co cu phân khu và quy hoach sir diing dt: 

4.1. Ca cu phân khu chüc näng: 

- Dt & gm: Dt & bit thir, d.t & 1in k và dt & tái djnh cu. 

- Dt Cong cong  gm: Dt cOng cong — djch vii; dt tru&ng hçc và dt nhà 
van hóa. 

- Dt h hqp: D.t cOng trInh djch vi (nhà hang, khách San, Vàfl phông, 
giãi trI...). 

- Dt cay xanh gm: D.t cay xanh san chcyi th dic th thao; cay xanh 
cânh quan, vu&n hoa; dat cay xanh cong viên vui chai, giâi trI; dat cay xanh 
hành lang sOng Cong. 
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- Dt h. thng k5 thut gm: D.t tram xir 1 ni.râc thai và dt kè, tii&ng 
chän dat, muong thu nuóc. 

- Dt giao thông gm: D.t duông giao thông, dt bâi d Xe. 

4.2. Ouv hoach sr dune dat. 

STT 
A Chirc nang sir diing dat 

4 2 Diçn tich (m) 9 A o Ty Ic (/o) 

1 Dt & 50.552,0 27,03 

2 Dtsüdnghnhçip 4.714,0 2,52 

3 DtCôngcng 6.253,0 3,34 

4 Dt cay xanh 34.424,0 18,40 

5 1.900,0 1,02 

6 Dt giao thông 89.207,0 47,69 

Tng din tIch quy hoch 187.050,0 100,00 

5. Quy hoach không gian, kin trilc cãnh quan: 

- Khu quy hoach  duqc t chüc không gian, kin true cành quan vâi chüc 
n.ng là khu do thj hin dai, xay dung mOi kêt hçip vâi câi tao,  chinh trang; to 
chüc không gian hài hôa giüa dan cu mói và khu dan c.r hin hitu, gän kêt giCia 
cong trInh kin trüc, ha tng k5 thut và cãnh quan xung quanh tao  nên mt 
quân the dông nhât cho toàn khu. 

- KhOng gian, kin true cãnh quan phát trin tir tric du&ng QL.37 k& ni 
v&i du&ng DT.270 b&ng triic thr&ng chInh cüa khu quy hoach có 1 gi&i 32,0m 
(tuyén giao thông Bäc Nam cza khu quy hogch), ducic tao  b&i các cong trInh 
cong cong, cay xanh và khu dan cii m&i. Ben canh  do cOn cO các triic không 
gian và các khoâng không gian ma xuyên qua các khu virc bô trI cong trInh xây 
dirng, ducrc kêt nOi b&i mang dix&ng giao thông. 

- Các khu chüc näng dirçrc t chüc phO hçp vâi nhu cu sr ding khai thác, 
to chirc cânh quan dam bão sir 4n hành thun lçii cho các khu chirc näng, dOng 
bO ye h tang và phü hqp vâi van hóa, sinh hoat cüa dja phixang. Các cong trinh 
Cong cong,  Cong trInh ha tang xâ hi có hlnh thirc kin true phü hqp, là diem 
nhân trong tong the toàn khu virc. 

6. Quy hoch h thng ha thng k5 thut: 

6.1. Quy hoach giao thông: 

* Giao thông di ngoi: 

- Tuyn du&ng QL.37: L gi&i 27,Om; Mt duäng: 10,5m; He dithng: 
8,25mx2 = 16,5m. 

- Du&ng DT.270 (mt ct 2-2): L giói 43,0m; Mt du&ng: 15,0m; He 
du&ng: 4,5m; 2,Om; Cay xanh taluy xen kçp giüa hai chiêu m.t di.r&ng kêt hçip 
dãi phân cách giüa rng tr 4m-15,0m. 
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* Duông giao thông di ni: 

- Du&ng phãn khu vrc: 

+ Mt ct 1-1: L giâi 32,Om; Mt d.rông: 9,5x219,Om; He dixing: 
5,0mx2 10,0m. Dài phân each: 3,Om. 

+ Mt ct lA-lA: Lô giâi 32,Om; Mt thrng: 22,Om; He di.thng: 5,0mx2 
10,0m. 

+ Mt ct 1B-1B: Lô giói 25,Om; Mt duô'ng: 15,Om; He du&ng: 5,0mx2= 
10,0m. 

- Dix&ng nhóm nhà ô: 

+ Mt ct 3-3: L giâi 16,5m; M.t dtrxng: 10,5m; He duing: 
1,5m+4,5m=6,Om. 

+ Mt c&t 4-4: L giOi 15,5m; Mt dung: 9,5m; He di.thng: 
3 ,0mx2=6,Om. 

+ Mt ct 5-5: L giâi 15,Om; Mt ththng: 7,Om; He duing: 
3 ,0mx2=6,0m. 

+ Mt ct 6-6: L gi&i 12,0m; Mt dix&ng: 6,0m; He dtx&ng: 
3 ,0mx26,Om. 

* Các thông s k thut ca bàn cüa ththng giao thông: 

-BánkInhbóvia:R=8,Om-11,Om. 

- D dic ngang mt dizäng: in = 2%. 

- D dc ngang trên he: inl,5%. 

* Chi giâi xây dmg, chi giâi &rng do: 
.;

) 
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- Chi gioi xay drng duçic xac dnh cho cac tuyen duông ni bç: Chi gitn 
xây drng cong trInh cao tang xây mâi tôi thiêu ?3m chi giói xây drng cong 
trInh thâp tang xây mâi là 3m, ngoài ra cOn phâi tuân thU tiêu chuân thiêt kê 
ngành cho tirng loi cong trInh. 

- Chi tit v chi giâi xây drng, chi giâi di.r&ng do &rçlc quy djnh ti bàn 
ye quy hoach giao thông. 

*Bâid xe: 

- B trI 02 bâi d xe dam báo yêu c&u v giao thông tinh cho khu quy 
hoach, tong din tIch cUa các bãi do xe là: 1.3 14,0m2. 

- Trong trng cOng trInh chirc nng, các khu djch v1i, cong cong khi 1p dir 
an can bô trI bAi d xe phiic v cho bàn than cong trInh và ngi.thi den lien h lam 
v1c. 

6.2. Quy hoach san nan: 

- Cao d thit k san nn cao nht: 56.O0m. Cao d thit k san nn thp 
nhât: 51.50m. 

- Khu quy hoach  có 1 h1.râng dc nn chU do, thit k san nn các 10 dt 
dam bâo thoát nuâc ra h thông cong thoát nixâc theo các tric du&ng và thoát 
dan ye phIa các lu'u vrc. 



6 

- Vt 1iu san nn sCr dicing dt go, di fru tiên san ld'p tgi cM,), h s dm 
chat KO,9. 

- Truâc khi tin hành san nn phái xüc bO lap dt h0u co d dam bâo ch.t 
hrqng nên xây drng. 

- Cao d thit k duang dng mac trng khu dt sau khi san nan, cac khu 
virc dào däp duçic the hin chi tiêt trén bàn ye QH-06. 

6.3. Quy hoach  thoát nixâc mi.ra: 
- Thit k xây drng h thng thoát nithc mi.ra di riêng h thng thoát nuâc 

thai. Các tuyên cong thoát nuâc mixa là cong tir chây, &rçlc bô trI trên co sa tn 
ditng tôi da d dôc cüa dja hInh. 

- Trên co s& quy hoach san nn, b trI mng luài cng thoát nithc mixa 
theo dng nhánh, chy d9c theo các lô dat quy hoch, thu gom nuóc rnt và tp 
trung chãy ye cac cra xà. Thu gom nithc mt trên dixang sr dung ho ga thäm 
nuOc mixa và ho ga thu kêt hçip thám rnthc mua. H thông thoát nuac sü dung 
mixcmg cong trOn be tong cot thép và Cong hp be tôn cot thép. bàn b khu 
quy hoch có 2 diem xâ ra song Cong. Do dôc dcc tuyên cong tOi thiêu là lID. 
H thông thoát rnrâc dam bào day dü, dông b tr tuyên thoát nixOc den giêng 
thu, giêng thäm phâi dam bâo các yêu câu k thut. 

- Toàn b nirOc misa, nuàc mt cüa khu vrc sê &rcic thu gom b&ng mng 
krOi cong trOn be tOng cot thép D300 vào h thông các ho ga, ho thu be tong cot 
thép D600, D800, D1000, mt so domn bô trI Cong hp be tong cot thép BxH 
2m, cong hp be tong cot thép dôi BxH 4rn chy dc theo các tuyên di.xang giao 
thOng. H thông thoát nuâc mua duçic thiêt kê trên he &r0ng, nuàc tir chày vào 
ga thu qua ho thu nuóc trrc tiêp. Các khu virc xung quanh din tIch quy hoch 
thrcic khôi phiic lai  dOng chây hoc to hithng thoát xuyên qua dr an bang vic 
bô trI các cira thu tai  vj trI ranh giói. 

- B trI các ging thäm, thu tai  vi trI thay di ti& din cng, chuyn hiràng 
công, ti diem xà các cong trInh dê no vet bão duöng djnh k' và saa chüa cong. 

6.4. Quy hoch cp nixâc: 
a. Tng nhu cu dung nithc: 1.123,62 (m3lng.d). 

b. Ngun nuàc: Ly tü h duang ng nuOc sach  Dl 10 dâ có cüa nhà may 
nuac Di Tr dang chy dcc &r&ng QL.37 di qua khu vijc l.p quy hoach. 

c. Giái pháp cp nuóc: 
- Mng luâi tuyn ng chInh dixçic t chirc theo mng vOng k& hçrp h.rai 

c1it d dam báo cap nixâc an toàn va lien tic. Tuyen ông chInh scr ding ôn 
HDPE Dl 10. Các di.r&n ông phân phôi vào cong trInh duçic to chac theo so do 
mng h.rOi ci1t, si'r ding ông nhra I-IDPE có du&ng kInh D63mm. 

- Các tuyn ng cp nuOc phân phi duqc b trI trên he, dam bão khoãng 
each an toàn dôi vói các cong trInh ngâm khác theo quy chuân quy djnh. D sâu 
chôn ông tôi thiêu cách mt dat khi & trên he yà khi di qua &r&ng tInh tü dinh 
ông den m.t dat dam bào theo qu,y chuan quy djnh. Tren các dis&ng Ong nhánh 
phân phOi nuOc vào các 10 dat bO trI te ch& có nut bjt de du ni vâi ng cp 
nu&c. 
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d. H thong cru hôa: H thng cp nuàc ciru hôa ducic thit k kt hcip 
vói h thng cp nuôc sinh hoat.  So dam cháy dông thtyi trong khu vi1c tInh toán 
02 dam cháy, lixu lixçing c.p rnlóc cha cháy tInh cho 01 dam cháy 1à15 us, thai 
gian dp tt dam cháy là 3 gi& lien tc. Trong khu quy hoach  duçic bô trI các tri 
ciiru hóa dt ni trên h thng ng Dli 0 & các vi trI gân ngã ba, ngâ ti.r thun tin 
cho xe ly nuâc cha cháy, ban kInh tôi da phc vi cüa trii là 150m. Dôi v&i các 
cong trInh cao tang, h th6ng cp nithc chUa cháy së thxqc thiêt ké riêng cho 
tüng cong trInh dam bào theo các quy chuân, tiêu chuân hin hành ye phông 
cháy chta cháy. 

6.5. Quy hoach  cp din: 

a. Tong cong suit cp din: S=1.377,OKVA. 

b. Ngun din: LAy t1r ngun din 22KV di qua khu quy hoach. 

c. Lu&i din: 

- Tram bin áp: Khu quy hoach  b trI 05 tram  bin áp tr ngun dAu ni 
22KV d cAp cho toàn khu. Tng cong suât là 1 .55OKVA (gom các tram: 
3x250KVA và 2x400KVA). Khu trung tam thng mai,  khu djch vi thixng mai 
s duçic 1p dt tram  biên áp riêng trong qua trInh thiêt kê cii the cho cong trInh. 

- Lii&i din trung th& Tuyn din trung th 22KV di qua khu quy hoach 
dixqc nn tuyên, ha ngâm và dugc luôn trong ông xoan HDPE chôn trrc tiêp 
trong rãnh cap d9c theo triic diiäng giao thông. 

- Lithi din ha áp: Gm các tuyn cap ngAm 0,4/1KV xuAt phát tr cac i 
ra ha the cüa các tram  biên áp den tCi din tong cüa các khu nhà thâp tang và den 
các tu din tng cUa khu vrc dê phân phôi din cho các nhà lien ké. Toàn b kr&i 
ha áp dung cap dOng Cu/XLPE/PVC/DSTAIPVC-0,4/1KV dzçic luôn trong ông 
xon HIDPE dt tr%rc tiêp trong dat & d sâu tôi thiêu 0,7m so vOi cot via he. 
Nhtthg doan cap qua dix&ng, cap duçic lun trong ng bão v bang nhira xon 
HDPE và lng trong ông thép. 

d. CAp din chiu sang: 

- Ngun din chiu sang cho den dtrqc lAy tir các l ra ha ap cüa tram  bin 
áp gãn nhât. DO chói tôi thiêu trên duông chInh khu virc là 1 cdlm2, &r&ng nOi bO 
là 0,6cd/m2. 

- Ngun sang: Dung den LED cao áp d chiu sang diiang giao thOng, den 
san vix&n bong compact de chiêu sang trang trI. Den chiêu sang di.rang giao 
thông triic chInh duçic bô trI 2 ben via he dôi vâi chi&u rng lông du&ng ~iOm 
và bô trI i ben via he dOi vâi chieu rng lông dithng <lOm, khoãng cách cOt 
trung bInh 40m. Toàn bO &i&ng day chiêu sang dung cap cách din 
Cu/XLPE/PVC/DSTAIPVC-0,4/1KV luôn trong ông xoAn HDPE chôn ngm 
duâi dat. Doan di dcc theo via he cap d.rqc chôn trirc tiêp du&i dAt & dO sâu 
0,7m; doan di qua du&ng, cap &rgc luôn trong ng nhiia HDPE và lng trong 
ông thép bào v di & dO sâu 1 m. 
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6.6. Quy hoach Thông tin lien lac: 

- Xây d%rng mt tng dài tai  trung tam khu quy hoach khoàng 605,0 so 
dam bâo yêu cau phát triên h thông thông tin lien lac  cüng nhu tao  diêu kin 
ma rng các loai hInh djch vi nhu truyên hInh cap, internet bang thông rng. 

- H thng mng thông tin và các djch vi cUa khu quy hoach duqc du 
ni v&i mng lithi thông tin chung cüa toàn tinh. 

- Toàn b h thng cap thông tin lien lac  cho các khu virc quy hoach  disçic 
b trI di trong ng xo&n HDPE xây drng dcc theo hành lang các tuyn giao 
thông chInh trong toàn khu. 

6.7. Quy hoach thoát nithc thai và v sinh môi tru&ng: 

a. Quy hoach thoát nithc thai: 

- Tng cong suit thu gom niiOc thai toàn khu quy hoach: 3 15,3 1m3/ng.d. 

- Giâi pháp thoát nixâc thai: 

+ H thng thoát nu&c thai cho khu virc quy hoach dixçic thit ke riêng 
hoân toãn vOi h thông thoát niróc mua. H thông nuàc thai duqc thu gom ye 
tram xcr l nirâc thai tp trung näm trong khu vrc quy hoach. Sau khi xfr 1 dat 
tiêu chuân theo QCVN 14:20081BTNMT Quy chuân k5 thut quôc gia ye nuOc 
thai sinh hoat  diicic thoát chung theo h thông thoát nuâc mtra quy hoach và 
QC\TN 40:20 11/BTNMT Quy chuân k5' thut quôc gia ye nuâc thai cong 
nghip. 

+ Các tuyn cng thoát nuâc thai thrcrc b trI dc theo các tuyn dixang. 
Dung cong thoát nuâc tr chãy có kich thrâc D300. Xây drng h thông ho ga 
thoát nixàc tai  nht1ng vi trI chuyên hiiàng thoát ntthc, thay dôi di.thng kInh cong 
và dê thun lqi cho cOng tác quân l, thau raa. Các h ga duçc bô trI vài khoãng 
cách trung blnh 20m - 30m1ga. 

b. V sinh môi tru&ng: 

- Tng krçng rác thai: 2.600,Okglng.d. Rác thai &rçic phân loai và thu 
gom theo các diem tp k& den tram  trung chuyên, sau do duc vn chuyên bang 
xe rác den khu xü 1 chat thai tp trung cüa khu vrc. 

- B trI các dim thu gom rác thai: Khu vrc Cong cong,  trtic &r?ng khu 
virc, ththng nhánh, vix0n hoa, khu cay xanh s dt các thüng rae nhO & nhttng vi 
trI thun tin vâi khoâng cach lOOm/i thUng. Cuôi ngày sê có xe thu gom và vn 
chuyên den bäi rac theo quy djnh. 

7. Quy djnh quan l theo c1 an quy hoach:  Dixçic ban hãnh kern theo 
Quyêt djnh nay. 

Diu 2. Giao PhOng Kinh t vã Ha tang ph6i hçip vài các cci quan lien 
quan to chüc cong bO quy hoach phô bien rng rãi trong nhân dan. T chrc, 
quân l vic thrc hin cac dir an thành phan theo quy hoach diiçic duyt và theo 
quy djnh hin hành. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
; U T!CH 

I ZI 

Noin1,in: 
- Nhu ctiu 3 (TH); 
- Lxu VT, VP. 
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Diu 3. Chánh van phông HDND&UBND huyn; Trrnng phông Kinh t 
và H tang huyn; Tnr&ng phông Tài nguyen và Môi tru&ng huyn; Trii&ng 
phông Tài chInh - Ké hoach;  Giám dôc Kho bc Nhà nx&c Di Tü; Chü tjch 
UBND thj trân Hung Son và các don vj lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. __=- 

uang Anh 
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Uc BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAI T1'J' Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

QUY D!Nll  QUAN LY 
Theo an Diu chinh ting th quy hoich chi titxãy diyng Khu do thi An 

Long, th! tran Hung Son, huyçn Di Tir, tinh Thai Nguyen 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh s ,(t299 /QD-UBND ngày4thang 3 nárn 2021 
cüa UBND huyn Dgi Ti'r) 

Chiro'ng I 
QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Di tlrçYng áp dung, phân cong quân l. 
1. Bàn quy djnh quân l nay huâng dn vic quãn l sr diing dat, xây 

dmg co sâ h. tang k5 thu.t, bâo dam cành quan kiên tthc và bâo v môi tru&ng 
trong xây dmg và khai thác sà diing các cong trInh theo dung do an Diêu chinh 
tOng the quy hoach chi tiêt xây drng Khu do thj An Long, thj trân Hung Son, 
huyn Dai  Tü. 

2. Ngoài nhUng quy djnh trong bàn quy djnh quãn l nay, vic quàn l 
xây dung t?i  khu vrc quy hoach  con phái tuãn theo các quy djnh pháp lust cüa 
Nhà nixâc khác có lien quan. 

3. Các cá nhân, th chi'rc có lien quan khi thrc hin dâu tii xây dmg trong 
khu quy hoach dêu phài tuân thu các quy djnh trong bàn quy djnh quãn 1 nay. 

4. Can cr vào h so Diu chinh tng th quy hoach chi ti& xây drng Khu 
do thj An Long, thj trân Hi.ng Son, huyn Dai  Tü duçic duyt và các quy djnh tai 
ban quy djnh quàn l' nay, PhOng Kinh te và Ha tang huyn Dai  Tir là co quan 
dâu môi giüp UBND huyn thxc hin vic quán l quy hoach, PhOng Tài nguyen 
và MOi tnrng, TJBND thj trân Hung Son là co quan phOi hqp thirc hin; Cé.0 
Chü dâu tii dir an trong khu quy hoach là co quan thrc hin vic dâu tu xây 
dirng các cOng trinh xây dirng theo dung quy hoach ducic phê duyt và quy djnh 
cüa pháp lut. 

5. Vic diêu chinh, bô sung hoc thay di nMng quy djnh t?i  bàn quy 
djnh quân l nay phài &rçlc cap có thâm quyên phê duyt do an cho phép. 

Diu 2. Quy djnh v pham vi ranh giâi, quy mO din tIch, dan s& 
1. Phm vi ranh gii: Khu dt thuc t dan ph An Long, thj trn HOng 

Son, có ranh giâi cii the nhtr sau: 
- PhIa Bc: Giáp Hat  kim lam Dai  Tir, dt dir an Bn xe Dai  Tü và khu 

dan eli hin có d9c QL.37. 
- PhIa Nam: Giáp dat nông nghip và tuyên du&ng DT.270. 
- PhIa DOng: Giáp dat lam nghip và khu dan cu hin có barn dcc DT.270. 
- PhIa Tây: Giáp hành lang song COng. 
2. Quy mO din tIch: 
- Tng din tIch 1p quy hoach: 1 8,705ha. 
- Dan s: Khoãng 2.000 nguYi. 
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Diu 3. Quy djnh v si:r dung dt và nguyen t&c kim soát không gian kin 
trüc cành quan. 

1. Can bàn sü dune dat: 
STT Chtrc nang sir diing dat • A 2 Diçn tich (m) 9 A o Ty lç (/o) 

1 Dat ö 50.552,0 27,03 
2 Dtsüdinghnhçip 4.714,0 2,52 
3 DâtCôngcng 6.253,0 3,34 
4 Dat cay xanh 3 4.424,0 18,40 
5 Dat htângkthut 1.900,0 1,02 
6 Dat giao thông 89.207,0 47,69 

Ting din tIch quy hoich 187.050,0 100,00 

2. Can bang sü ding dt tnróc và sau diêu chinh: 

STT Chfrc náng sfr diing dt 

Theo quy hoich 
diroc duyêt (Quyt 
djnh s 1040/QO- 

UBND ngày 
19/3/2020) 

. A Saukhidieu 

Din tIch 
(m2) 

T 1 
(%) 

Din tIch 
(m2) 

T 1 
(%) 

27,03 1 Dt a 52.355,5 29,98 50.552,0 
2 Dtsüdiinghnhçip 5.350,0 3,06 4.714,0 2,52 
3 D.t Cong cong 9.836,5 5,63 6.253,0 3,34 
4 Dat cay xanh 28.838,0 16,52 34.424,0 18,40 
5 Dt ha tang k thut 3.436,0 1,97 1.900,0 1,02 
6 Dat giao thông 74.794,0 42,84 89.207,0 47,69 

Tng din tIch quy hoich 174.610,0 100,00 187.050,0 100,00 
3. Quy djnh ye nuyên täc kiêm soát không gian kiên tthc cânh quan: 
- Không gian, kiên true cânh quan tron khu virc quy hoach phâi tuân thu 

theo dung djnh huâng to chüc không gian kiên trüc cânh quan trong do an quy 
hoach &rcic UBND huyn Dai  Tr phê duyt. 

- Kiên true cành quan khu v1rc phãi mang tInh hài hOa gita Cu vâ mâi, 
giIa các không gian cânh quan vai nhau. 

- Dôi vâi các cong trInh lang xóm Cu câi tao  theo huàng tang cix&ng h 
thông ha tang k5' thut, giao thông, cay xanh, ha tang xã hi, gi duc câu tthc 
lang xorn cü, mt d xây dirng thâp, nhiêu san vr&n, hInh thirc cong trInh kiên 
triic truyên thông. 

- HInh th.'rc kiên true các cong trInh Cong cong,  hn hq theo hi.rang hin 
dai, hài hôa vâi cânh quan khu vrc, dông thai tao  diem nhân ye khOng gian. 

- San vuôn, dixang dao  can dixçic to chuc hqp 1, tránh gay can tr& giao 
thông và dáp lrng tot nhu câu d xe cho khu vijc, có the két hqp các cong trInh 
phic vii k5 thut ha tang do thj và phâi dam bão phOng chông cháy no theo quy 
djnh. 

- Các diem d xe Co dang sinh thai, nen các bäi d xe dixçic lát gach có 1 
thoáng trông có, thâm thâu nuOc tr nhien, bô trI cay xanh trong các bâi do Xe. 
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- Các 4 th kin trüc có ânh hu&ng den không gian, kin true, cành quan 
do thj phâi có trách thim bâo v, duy trI trong qua trInh khai thác, si'r diving bâo 
dam m5' quan, an toàn, hài hôa vâi không gian xung quanh. 

- Vic xay mài, cái tao,  ehinh trang, sra chtta và phá bO vt the kiên tthc, 
cay xanh trong khu virc cong cong, khuôn viên cong trInh và nhà & có ành 
huâng den không gian, kiên true, cãnh quan phâi xin phép ca quan quân l có 
thâm quyên. 

Diu 4. Các quy djnh chü yêu ye ha tang k5' thut kêt nôi vâi h thông ha 
tang k5 thut khu vrc. 

1. San nên: Phâi dam bâo kh&p nOi dông b gitta khu virc xay drng mâi 
và khu dan cu hin có. Vic san nên không ânh hithng den khu vrc xung quanh. 

2. Giao thông: 
- Tuân thu l giâi, cao d tim du&ng theo do an quy hoach dä &rçic phê 

duyt. Quy hoach mng hrâi &thng ni b hài hôa theo timg chüc näng trong 
khu quy hoach. 

- Thiêt kê giao thông trong khu quy hoach dam bâo hxu thôn nhanh 
chóng, tin lçri và an toàn gifla cáe chüc näng, lien h thun lçii v&i h thông giao 
thông dOi ngoi. 

3. Cap din: Bô trI các tram  biên áp cho toàn b khu quy hoach. Các tôa 
nhà, khu vrc nhà vun, bitthr, tru&ng hçc, nhà trè, chiêu sang dung giao 
thông sü diing din t1r tram  biên áp cOng cong. 

4. Cap nuâc: Si:r ding ngun nithc tr h thng chung cüa thj trân Hung 
San, trên ca s& tuyên ông hin hru Dl 10 trên du&ng QL.37. Mang hthi tuyên 
ông chInh duçc tO chuc theo mang vèng két hçip hthi cit. 

5. Thoát nithc mua: 
- Khi thiêt ke mng lixài thoát nuóc dam báo sir tiêu thoát ni.râc nhanh, 

khOng ngp 1t trong qua trInh si'r dicing. 
- Dam bão sr thông nhât cüa h thông thoát nuc mua trong khu virc 

nghiên cru vâi các khu v1rc dã 1p quy hoach, không lam ánh hu&ng den thoát 
nixic hin Co cüa khu vljc lan can. 

- Thiêt kê xây drng h thông thoát nuOc mi.ra di riêng h thông thoát ni.rOc 
thai. Các tuyên cOng thoát nuâc mua là cOng tii chày, duqc bO trI trên co s& tn 
d%lng tôi da d dôc cUa dja hInh. 

6. Thoát nithc thai và v sinh mOi tnr&ng: 
- Thoát nuic thai: 
+ Xây dimg h thông thoát nirâc thai cho khu vçrc quy hoach riêng hoàn 

toàn vói h thOn thoát nithc mua. 
+ Các tuyên cOng thoát ni.râc thai sê duçc bO trI d9c theo các tuyên du&ng. 

Xây drng h thong ho ga thoát nuâc tai  nhüng vi trI chuyen h.rOng thoát nuc, 
thay dôi du&ng kInh cOng dê thun lqi cho cong tác quân l, thau rua. Các ho ga 
dtrçic bô trI vài khoàng each trung bInh 20m-3Omlga. 

- Xir l chat thai ran: 
+ Rae thai &rc phân Ioai  và thu om10O% theo các diem tp két den 

tram trung chuyên, sau do duçic 4n chuyén bang xe rae den khu x& l chat thai 
tp trung cüa huyn. 

+ Nghiêm cam vic xà rae bira bAi không dung vâi quy djnh gay ânh 
hiRing m quan dO thj và mOi triRing. 
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Diu 5. Quàn 1 trin khai các dir an du ti.r xây dirng.
* 

1.Kiêm Ira khâp nôi các dr an khác trong khu virc, dam bâo không chông 
lan và dôn b ye ha tang k thut.

* 

2. Bô sung kiên cüa ca quan quãn 1 chuyên ngành dê có thôa thun ye 
yêu cau, bin háp bâo v an toàn hoc di chuyên theo quy hoach dôi vài các 
cong trInh ha tang k5 thut trong khu vrc: Diräng giao thông, kênh, milo'ng thüy 
lcii, tuyên din cao the, cong trInh an ninh, quôc phOng, ton giao tin nguO!ng,... 
(neu co) theo quy djnh hin hành.

* 

3. Trong qua trInh triên khai các dir an dâu tix xây d%mg, can kiêrn tra 
khàp nôi giüa h thông ha tang k thut cüa khu vrc ('giao thông, cao d nén Va 
thoát nithc mwa, cap nuàc, náng lu'ng, chiêu sang, thoát nu'óv thai, thông tin 
lien lgc, xi l chat thai ran,.. .9 vâih thông ha tang k thut chung cüa dO thj, 
dam bão dông bO và không chOng lan. 

* 

4. Xây dimg dông b h thông ha tang k thut, không lam ãnh hi.râng den 
môi trtr&ng dat, môi tnr&ng nithc ngâm, nithc mt và môi trung không khi. 

5. Quán l xây dimg cong trInh ngâm, không gian ngâm do thj theo quy 
djnh hin hãnh. 

Chirongli 
QUY DNH CU THE 

Diu 6. Các chi tiêu quy hoach  sr ding dat. 
1. Dat cong trInh cOng cong,  djch vii: k hiu lô dat CC-03, CC-04. 
- Chüc näng: Xây dirng cong trInh di quân l thj trtthng so 5, tri sâ CG 

quan Hat  kiêm lam. 
- Mt dO xây dirng: 60%; tng cao 1±5 tang; cot xây drng tôi thiêu cao 

hcin cao dO he &räng 0,45m; chiêu cao tang 1?3,6m; chiêu cao các tang khác 
3±3 ,6m. 

- Thit k cUa các cOng trInh phâi diçic th.m djnh theo quy djnh d dam 
bão hInh thrc kiên trüc hài hôa vOi cãnh quan xung quanh, dóng gop vào cánh 
quan khu vrc, kiên trüc Cong trinh dOc  dáo, mang tInh biêu t1xçlng cao, tao  diem 
nhân cho toàn khu quy hoach và tao  sir hap dan, djnh hx&ng kiên trüc cho toàn 
khu. Cay xanh, san vithn, dung nOi bO và bäi d xe diiçic to chrc phü hqp vâi 
các cong trInh và phü hqp vsi quy chuân, tiêu chuân xây dirng. 

2. Dat cong trInh cOng cong: K hiu lô dat CC-0 1, CC-02. 
- Chirc näng: Xay djng cong trInh phiic vii cong dng dan cu nhiz nhâ van 

hóa sinh hoat cong dOng, tnthng hçc. 
- Mt dO xay dimg: 40%; tang caol±5 tang; cot xây dirng tôi thiêu cao 

hcin cao dO he du&ng 0,45m; chiêu cao tang 1~3,6m; chiêu cao các tang khác 
3±3,6m. 

- Thiêt k cüa các Cong trInh phai dugc thm djnh theo quy djnh d dam 
bâo hInh thüc kiên trüc hài hôa vói canh quan xung quanh, dóng gop vao canh 
quan khu virc, kiên tthc cong trinh dOe  dáo, mang tInh biëu tuqng cao, tao  dim 
nhân cho toân khu quy hoach  và  tao  sr hap dan, djnh huâng kiên true cho toàn 
khu. Cay xanh, san vu&n, du&ng nOi bO và bâi d xe duqc to chüc phü hqp vOi 
các Cong trInh và phü hçip vâi quy chuân, tiêu chuân xây dirng. 
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3. Dt sr dicing hn hqp: K hiu to dt DHI-I-01, DI-IH-02. 
- Chirc näng: Xây drng các cong trInh trung tam thuong mai,  djch v kêt 

hçip van phông cho thuê, nhà hang, khách san. 
- Mt d xây drng: 70%; tang cao 3±10 tang; cOt xay dirng tôi thiêu cao 

han cao dO via he 0,45m; chiêu cao tang 1~3,9m; chiêu cao các tang khác 
3±3,9m. 

- Thit k cong trInh phãi dam báo hInh thüc kin true hài hôa vâi cãnh 
quan xung quanh, dóng gop vào cânh quan khu vrc, kiên true cOng trInh mang 
sac thai vüng mien. 

4.Dâtkhuâ: 
- Dat nba a bit thir và bit thir song lip: K hiu lô dat BT-01±BT-08. 
+Chüc näng: Xây drng nhà a dng bit thir và bit thr song lip. 
+ Mt dO xây dirng: 80%; t.ng cao 2±5 tang; cOt xây dimg tOi thiêu cao 

han cao dO he &rang 0,45m; chiêu eao tang 1 tr 3,3m±3,9m; chiêu cao các tang 
kháe 3±3,9rn. 

+ Thiêt ke cOng trInh phãi dam báo hInh thrc kiên true hài hôa vói cánh 
quan xung quanh, dóng gop vào cânh quan khu virc, kiên true cong trInh mang 
sac thai vüng mien. 

- Dat a lien kê: K hiêu lô dat OLK-01±OLK-12; OLK-14—OLK21. 
+ Chirc näng: Xây dirng nhà a lien kêlà 1oi nhà a riêng gOrn các can hO 

xây drng sat nhau thành dày trong to dat nãm lien nhau và có chiêu rng nhO 
han nhiêu so vâi chiêu dài cüa can nhà. 

+ M.t dO xay drng: 80%; tang cao 2±5 tang; cot xây dxng tôi thiêu cao 
han cao dO he &thng 0,45m; chiêu cao tang 1 tir 3,3m±3,9m; chiêu cao các tang 
khác 3±3,9m. 

+ Thiêt kê cong trInh phâi dam bào hInh thirc kiên triic hài hôa vói cãnh 
quan xung quanh, dóng gop vào cânh quan khu vrc, kiên tthc cOng trInh mang 
sac thai vüng mien. 

- Dat a lien kê (dir kiên tái dinh cu): K hiu lô dat OLK-13. 
+ Chirc näng: Xây drng nhà & tái djnh cu cho các hO gia dInh mat dat và 

tài san trên dat. 
+ Mt dO xay dirng: 80%; tang cao 2±5 tang; cot xây dimg tôi thiêu cao 

han cao dO via he 0,45m; chiêu cao tang 1 t1r 3,3m±3,9m; chiêu cao các tang 
khác 3±3,9m. 

+ Thiêt kê cOng trInh phái dam bão hInh thirc kiên tthc hài hôa vai cãnh 
quan xung quanh, dóng gop vào cãnh quan khu virc, kiên tthc cOng trInh mang 
sac thai vüng mien. 

5. Dat cay xanh: K hiu 10 dat CX-01 den CX-07. 
- Chüc näng: Xây dmg các khu yuan hoa, cOng viên, cong viên vui chai 

giãi trI, khu the dic the thao, khu v1rc trOng cay xanh cânb quan, khu vrc trOng 
cay xanh tuo hành lang sOng Cong. 

- Các cOng vien phai Co It that 3 cOng vào t1 các tuyen dumg khác nhau. 
- Các cvm  cong trInh kiên true nàm trong cong vien là nbUng cOng trInh 

nhO, dOe  1p có không gian san v1z?m xung quanh. Mt dO xay dimg tOi da 5% 
dôi vai cOng viên. 
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- Thy &ng yêu cu cii th có th sir ding tt cã các loai cay Co dc tInh 
khác nhau nhtr: Cay bong mat, cay cô cay lá kim, cay leo. Vic trông cay 
xanh phâi theo nguyen täc bô trçi cho kiên trüc cánh quan, không gay ô nhim 
môi tru0ng, không ânh huâng den các cong trInh h. tang k5 thut và sinh hoat 
do thj nói chung. 

- Cay xanh do thj can có h thông tixOi tiêu tir dng và ducic chäm soc 
thi.thng xuyên. 

- Khu cay xanh tp trung: Bô tn dat trông cay xanh, thãm Co kêt hcip san 
chai, san the dc the thao. Thy tirng khu virc có the bô trI các ti.rçing dài, be cânh, 
dài phun nuOc dam bào không ành huâng t&i src khOe con ngithi, màu sac 
phong phü, tao  diem nhân cho khu virc. 

- Khu vrc có kênh mng thüy lcri, rnt ntràc cânh quan phái ducic duy trI 
dam bão phông cháy chUa cháy khi có sir cO. 

- Din tIch bäi d xe phãi dam bão dáp irng nhu câu, Co lôi ra vào thun 
tin, không si'r ding lông du?ng, he dis?ng dê do Xe. Vic triên khai xây drng 
cong trInh ngâm tuân thu theo quy djnh hin hành. 

- Dam bâo tuân thu ye chi gi&i du&ng do, cot cao d san nên, hiiOng thoát 
nrncc vâ các yêu câu ye x1r l nuác thai cüng vOi h thông chiêu sang và &thng 
dto. 

6. Dt giao thông, h t.ng k5' thut: K)2 hiu lô d.t HTKT, HT; P-O 1, P-02. 
- Chüc näng: Xây dirng các cOng trInh dâu môi ha tang k thut cap din, 

cap nuOc, thoát ntr&c, v sinh môi tru&ng, bãi do e. 
- Các cOng trInh phâi cO hang lang bão v, hành lang each ly theo dung 

Quy chuân xây drng Vit Narn. 
- Các cong trInh dâu môi ha tang k thut khác, tram  biên áp sê duqc bô 

trI xen k trên các khu cay xanh và hânh lang giao thông tai  vi trI thun tin, It 
ánh hithng tâi cãnh quan rnôi truing và hoat dng cüa khu do thj. 

Diu 7. Quy djnh ye chi giài du?mg do, chi giói xây dimg và yêu câu k9 
thu.t dôi vâi các tuyên &r?mg. 

1. Quy djnh chi giâi du&ng dO: Chi giói diiäng do duqc quy djnh cii the 
trong ban ye "Ban dO quy hoach giao thOng, chi gii dtr&ng do, chi gith xây 
drng, k hiu QH-05". 

KIch thixóc chi tiêt các di.thng trong khu quy hoach, ci the: 

STT B rng 1 
giri (m) 

K hiu, mt 
cat 

-.i A hieu rçng (m) 
Mt 

duong 
He dtrO'ng Taluy, dãi 

phân cách 
1 B=32,0 1-1 19,0 5,0x2 3,0 
2 B=32,0 lA-lA 22,0 5,0x2 0,0 
3 B=25,0 lB-lB 15,0 5,0X2 0,0 
4 B=43,0 2-2 (DT.270) 15,0 4,5x2+2,0X2 4±15 
5 B=16,5 3-3 10,5 4,5+4,5 0,0 
6 B15,5 4-4 9,5 3,0x2 0,0 
7 B=15,0 5-5 7,0 4,0x2 0,0 
8 B12,0 6-6 6,0 3,0x2 0,0 
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2. Khoãng lüi cong trinh, chi giâi xây dirng: Duqc quy djnh ci the trong 
bàn ye "Bàn do quy hoch giao thOng, chi giOi di.r&ng dO, chi giài xây drng, k 
hiu QH-05". 

- Duing cómt ct 1-1, lA-lA: Chi giâi xây ding lüi so vâi chi gii 
dung dO 3,Om. Dôi vài các cong trInh cong cong,  chi giOi xây drng tôi thiêu là 
3m, dOi vài nhà ô lien kê lüi tôi thiêu là 3,Om so vài chi giâi dtthng dO và phâi 
dam bão mt dO xây dirng theo chi tiêu sir diing dat. 

- Dixing có mt ct 1B-1B: Chi giói xây drng lüi so vâi chi giâi &thng dO 
là 7,Om và phài dam báo mt dO xây dimg theo chi tiêu sir diing dat. 

- Du&ng cO mt ct 2-2; 3-3; 4-4; 5-5 và 6-6: Chi giâi xây drng lüi so vói 
chi gi&i dx&ng dO là 3,Om. Dôi vâi các cOng trInh cong cong, chi giâi xây dirng 
tôi thiêu là 3m, dôi vài nhà & lien kê lüi tôi thiêu là 3,Om so vói chi giâi &r&ng 
dO và phái dam bâo mt dO xây dijng theo chi tiêu sr diing dat. 

3. Yêu cu k thut di vOi các tuyn du&ng giao thông: 

- Ban kInh bó via: R = 8,Om ~ 11 ,Om. 

- DO dc ngang m.t dtthng: in = 2%. 

- DO dc ngang trên he: inl,5%. 
- He dii&ng lát b&ng gch Terrazzo; bó via sü dung loai bóvia vat, vt lieu 

bang be tong xi màng hoc v.t lieu  dá dOi vâi khu virc có yêu câu m5 quan cao 
ye kiên trüc. 

Diu 8. Yêu cu h t.ng k5 thun khu quy hoach. 

1. Giao thông: 

- Ban kInh bó via thi thiu là 8m, canh  vat góc lô dt ti thiu theo quy 
djnh ye vat góc. 

- Kt cu áo thr&ng toàn bO các tuyn dithng trong dim dan cii di.rcic thit 
ke theo djnh hiiâng khu do thj là kêt câu áo di.r&ng c1rng dê tang nguôn 4t Iiu 
sn có trong tinh bao gôm cac lap tü dixâi len trên: Dat nên dam chat K=0,98 
(dày 50cm), l&p móng cap phôi dá dam loai 2 dày 25cm, lap móng cap phOi dá 
dam loai 1 dày 18cm, mt dix&ng be tong nhra hat  trung dày 7cm, be tOng nhira 
hat mjn dày 5cm. 

- Di.r&ng giao thông khu quy hoach duçic quy djnh cit th trong "Bàn d 
quy hoach  giao thOng, chi giOi du&ng dO, chi giâi xây dmg, k2 hiu QH-05". 

- Bó via dung bó via vat BT mac 300 düc sn có chiu dài im, các vi trI 
bó via uôn cong bó via có chiêu dài 40 den 5 0cm. 

- Dan rãnh dung be tong xi mãng mac 300 düc san, dng 1p ghép ben 
canh bó via và mt dis&ng. 

- B mt he ph dixçc lát gch Terrazzo toàn bO trü nhthig phn din tIch 
do bó via, bó he chiem chô và các ho trông cay. 

- Trén he di.r&ng các tuyn dithng he có chiu rng t& 3,0m tr& len bô trI 
trông cay xanh. Các cay xanh d.rc trông có khoáng cách thiêt k có the thay di 
tr Sm den 10 m de dam bão cho các cong trInh phIa duâi. 

- H trng cay duqc dung có kIch thi.râc 1 ,2m x 1 ,2m và lông trong cüa h 
làlmxlm. 
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- Cay duge trng là loai cay có chiu cao k.hi trithng thành khoàng tir 6m 
den 8m, r an sâu và các 1oi cay có hoa dçp, uu tiên trông theo vi trI gita ranh 
giài các lô dat. 

2. San nn: 

- Dün phircing pháp dixing dng mirc thi& k d to m.t phng thit k, 
xay dirng cot không chê chiêu cao cho các vj trI giao nhau cüa thr&ng giao 
thông. D doe san nên dam báo cho vic thoát niiâc mat, d doe san nên trong 
các lô dat xây dmg cong trInh là 1%, ti nhting vj trI khu dat cay xanh khoãng 
4%. Ton tr9ng dja hInh hin trng và không can thip gay xáo trn và mat on 
djnh dja hInh, dja chat ti các khu virc có dan cu hin ht1u. 

- Cao d nn các lô dt xây drng duçic thit k dam bâo d dc nn ti 
thiêu 0,44% dé dam bào thoát nuc mat. 

- Cao d thit k san nn cao nht: 56.00m. Cao d thit k san nn thp 
nhât: 51.50m. 

3. Thoát ni.rOc mat: 

- Giái pháp thoát nis&c: 5ir d%lng mng luOi thoát nuâc riêng cho thoát 
nu&c thai và nuóc mat. Xây dirng di.rô'ng cong thoát nuâc ngâm trên các tuyên 
giao thông dir kiên nhàm dam bâo thoát ntrOc cho khu v1rc. 

- Mng hthi cng thoát nix&c theo dng nhánh, chy dcc theo các lô 4t \  
quy hoch, thu gom rnthc mt và t.p trung chây ye ,các ci.'ra xâ. Thu gom nu 
mt trên du&ng sir diing ho ga thäm nuâc mua và ho ga thu kêt hqp thäm ni.r4 
mua. H thông thoát nithc sr dung muo'ng cong trôn be tong cot thép kêt h/ 
cong hp be tong cot thép. Toàn bkhu quy hoch có 2 diem xã thoát ra sôrg 
COng. D dôc dc tuyên cong tOi thiêu là lID. Hthông thoát nuàc dam bào day 
dü, dông b tr tuyên thoát rnrâc den giêng thu, giêng thäm phái dam bào các yêu 
câu k5 thut. 

4. Cp nuâc: 

- Ngun nuâc: Sü diing ngun cp nuâc may chung cüa thj tr.n Hung 
Sm, dra vào dtrng trtic DuO trên du&ng QL.37 (giáp phIa Bäc cüa khu quy 
hocich). 

- Mng lithi tuyn ng chInh duçc th chüc theo mng vông kt hçip luOi 
cVt theo nguyen tac cap trrc tiêp ti'r các tuyên ông phân phôi Dl 10 Va djch vv có 
du&ng kInh D63; du?mg ông phân phôi lay nurc ti'r mng lu&i cap. Các tuyên 
ông cap nuâc phân phôi disçic bô trI trên he dithng, dam bão khoãng cách ly an 
toàn dôi vi các cong trInh ngâm khác theo quy chuân quy djnh. 

- C.p nuâc chUa cháy: Các tri chQa cháy duçic dt trên du?ing ng Dli 0. 
Ntrc chüa cháy duçic lay tir các hong ciru hôa thông qua các trii ciru hOa. Dôi 
vâi các cOng trInh cao tang, h thông cap nuOc chtta cháy së duc thiêt kë riêng 
cho trng cong trInh dam bào theo các quy chuân, tiêu chuân hin hành ye phông 
cháy chüa cháy. Khoãng cách giuIa các hçng cüu hôa trên mng li.rOi theo quy 
chuân hin hành, dam bão thu.n lçii cho Cong tác phông cháy, chtra cháy. 



18 

5. Thoát rnthc thai: 

- Lixu vijc thoát nir&c thai: H thng thoát nithc thai bao grn tt câ các 
thit bj thu gom, mang hthi du&ng cong thu nixâc thai, hu&ng thoát ye khu xir 1 
mrOc thai. Sau khi xi:r l rnthc thai dat  tiêu chuân môi tru&ng sau do thai ra h 
thông cong thoát nuâc mlla, thoát ra các vi trI càa xá. 

- Giái pháp thoát rnthc thai: Nuâc thai sinh hot bt buc phâi qua b tir 
hoai trong timg Cong trInh rôi mâi dirçic thoát ra h thông xir 1 nithc thai chung 
cüa toàn khu virc quy hoach. Trong khu quy hoach bô trI 01 tram xir 1 ni.rOc 
thai. Tuyên cong có kIch thu&c D300, D400 dixqc bô trI 2 ben he dii&ng cüa h 
thông tuyên dung giao thông chính cüa khu quy hoach. Các tuyên cong nay CO 
chirc näng thu gom và 4n chuyên rnxâc thai ye tram  xir l näm trong khu quy 
hoach. 

6. C.p din: 

- B trI 05 tram  bin áp xây mOi cho toân b 0 dAt cüa khu quy hoach. 
Các tOa nhâ, khu v1rc nhà v1In, bit thir, trl.r&ng h9c, nhà tré, chiêu sang &rng 
giao thông s1r ding din tü tram biên áp cong cong. 

- Chiu sang cho h thng dithng giao thông ni b: Sir diing ct thép thi 
can cao tü 9m den 11 m và den LED 110W. Móng ct be tong mac 150, khung 
móng bulông M24mm. Mi móng cO tiêp dja gôrn 1 ccc thépL63x63x6. H 
thông tiêp dja nOi gifla các ct vOi nhau bang cap tiêp dja dông trân Mb. 

- Cap din cAp ngun cho h thng ct den chiu sángdüng cap dng ngAm, 
sü diing cap Cu/XLPE/PVCIDSTAIPVC-4x6, 4x16mm2, luôn trong ông FIDPE di 
trong rânh cap chôn trirc tiêp trong dat. 

- Các yêu cAu v cAp din và chng set cho cong trInh: Hthng cAp din 
phâi tuân thu theo quy hoach  và quy djnh chuyên ngânh. Khi dâu nOi cap din 
phâi duçic sir thOa thu.n cüa các Co quan quan 1 chuyên ngành. 

7. Thông tin lien lac: 

- Xây drng mt tng dài tai  trung tam khu quy hoach  dam bão yêu cAu 
phát triên h thông thông tin lien lac  cüng nhu tao  diêu kin ma rng các 1oi 
hInh djch vii nhr truyên hInh cap, internet bang thông rng. 

- H thng mang thông tin yà các djch vi cüa khu quy hoach duqc dAu 
nôi yOj mng lithi thông tin chung cUa toàn tinh. 

- Toàn bO h thng cap thông tin lien lac  cho các khu vrc quy hoach &rcic 
bô trI trong các hào k9 thut xây drng dcc theo hanh lang các tuyen giao thông 
chInh trong toàn khu. 

8. Quy hoach quãn 1 rác thai, chAt thai rAn: 

- Các phixong thxc thu gom rác thai, phân loai rác thai nhi.r sau: 

+ Kim vrc cong cong, triic dithng kim yi.rc, du&ng nhánh, vu'yn hoa, khu 
cay xanh sê dt các thüng rác nhO & nhUng vj trI thun tin vâi khoãng each 
lOOm/i thüng. 

+ Dj yc9j các trung tam thuong rnai,  djch vii, các cOng trinh cOng cong 
ngoai vic dt các thüng rae cong cong can bO trI các nhà v sinh cong cong cho 
khách yang lai. 
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+ Di vài khu virc xây drng nhà & thp tAng, rae duçic giâi quyt theo các 
phxmg thi.'rc: Dt các thüng rae ti các khu vçrc dat trông, xe ô to có the ra vào 
châ di v&i ban kInh phic viii không qua 1 OOm dé thun tin cho dan tr mang rác 
ra do. Xe ch& rae cüa BQL v sinh môi tru&ng do thj thu gom theo gi cO djnh. 

- Rae cüa các cong trInh côn cong  và các ca quan duqc thu gom vn 
chuyên di thông qua hçip dông trirc tiêpv&i BQL v sinh môi trithng do thj. 

- Trong khu quy hoch Co dir kiên mt sO vj trI tp két rae thun tin cho 
xc chuyên ding 4n chuyên rae den bài rác cüa huyn. 

Diu9. Quy djnh ye hInh thüc kiên true cong trInh, tu&ng rào và hang rào. 
1. Dôi vâi cong trInh cong cong: 
- DOi vài cOng trInh giáo diic: Phãi dam bâo các chi tiêu thiêt kê k thut 

theo tiêu chuân ngânh; hInh thüc kiên tric hin dai,  ben vt'rng than thin v&i môi 
tnr&ng; màu sac cOng trInh hài hOa, tránh các màu manh,  sc s; không gian 
kiên true cánh quan ngoài cong trInh to churc hoàn thin, có san chcii, cay xanh, 
vithn hoa dé ton cOng trInh dông th&i dê tao  sir hài hOa v&i tôn the không gian 
kiên true cüa toàn claim cong trInh; tu&ng rào bao quanh khu dat xây drng phãi 
dam báo tam nhIn giao thông và tam nhIn cho cOng trInh. 

- DOi v&i cOng trInh nhà van hóa, sinh hoat cong dông: Kiên true phái dam 
báo tInh dan tc két hçxp vâi kiên tthc hin dai  vá phái hOa nhp vói khung cãnh 
chung, khuyen khIch các cong trInh mái dOe lqp ngói; kêt hcrp không gian ion và 
không gian nhO tao  sir phong phü trong to chüc không gian ciim cOng trInh, mt 
bang linh hoat thay dOi dê dàng phü hqp v&i cong nàng s& diing cOng trInh; màu 
sac cong trInh dung gam màu sang t 1 phôi kêt sac d hçp 1 tao ye dçp cOn 
trInh; to chic không gian san kêt hp vâi vu&n, bôn hoa tnrâc mt cong trInh dê 
tao tOng the khOng gian hài hOa; bao quanh khu dat xây dmg là h thông tu&ng 
rào mêm, thoáng, dam bão tam nhIn giao thông và tam nhIn cho cOng trInh. 

- DOi vói cOng trInh cOng cong, djch v1j: HInh thurc kiên tthc hin dai,  sCr 
ding vt iiu hin di, than thin vâi môi tru&ng, dix&ng net hInh khôi dcin giãn 
phü hqp vài tInh chat và churc näng si'r ding cong trInh, sur ding gam màu sang; 
ttr&ng rào bao quanh khu dat xây dmg phái dam bâo tam nhIn giao thông và tam 
nhIn cho cong trInh. 

- DOi vói cOng trInh djch vi hon hçip: HInh thuc kiên true hin dai,  s& 
diing vt 1iu hin di, than thin vâi mOi tru&ng, du&ng net hInh khOi dn gián 
phü hap vói tInh chat yà chtrc näng sü diing cOng trInh, sü dicing gam màu sang; 
tx&ng rào bao quanh khu dat xây drng phâi dam bâo tam nhIn giao thông yà tam 
nhIn cho cong trInh. 

2. DOi vOi cOng trInh nhà a: çac day nhà xây dimg phâi dam bão chi giâi 
xây drng; duy trI net kiên true truyên thOng, khuyên khIch s& diingmái dOe, có 
các khoâng san tn.ràc và san sau. Tao  nhCing khoãng trOng ion dê bô trI các khu 
cay xanh, san chai phiic v1i cho t1rng c%Im nba; màu sac cOng trInh: Sur diing các 
màu sac hài hOa vâi thiên nhiên nhx: màu trang, màu yang nhat, rnàu xanh nhat; 
khuyen khIch sü dicing vt 1iu dja phuang nhu mái ngói, c&a gO; vâi các khu 
nhà theo phong each hin dai  sü diing c&a khung nhOm kInh, mt tiiang op gch, 
dá. BO cue san vu&n hài hOa yâj sir lien két hap 1 iUa san tx&n ben trong cOng 
trInh và cánh quan chung cüa khu virc; hang rào mém bang cay xanh cat xén kêt 
hap vài cay bong mat phIa trong; tlr&ng rào bao quanh cOng trInh khOng dirge 
xây dc cao qua 1 ,2m lam can tr& tam nhIn. 
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Diu 10. Quy djnh v bin báo, bin quàn cáo, hInh thirc chiu sang trên 
tuyên phô, cong trInh. 

1. Bin báo: Tt Ca CC bin báo dung trong khu dan cu phài scm ho.c 
dan màng phãn quang dê thây rö cà ban ngày và ban dém; ct biên báo phài lam 
chäc chän bang ông thép có dung kInh tôi thiêu là 8cm. Ctbiên phái duqc son 
trng doan  tràng, do xen k và song song vâi mt phäng nàm ngang hoc son 
vach chéo 30 d so vói m.t phang näm ngang. Be rng môi vt son là 25cm ± 
30 cm, phân màu tràng và phân màu do bang nhau. 

2. Bin quáng cao, chi dan, k hiu: Phái dam bão không ânh hithng tâi 
an toàn giao thông, không gay khó khän cho các hoat dng phông chông cháy, 
không lam ánh huO'ng cac cong trInh kiên trüc và cãnh quan do thj. 

3. Hmnh thüc chiêu sang trên các tuyên phô và cong trInh: H thông ct 
din cao the, ct din ha the 5ir ding cac h thông din chiêu sang cong cong 
thông minh, tiêt kim näng luçing, anh sang phãi dat  các tiêu chuân chuyên 
ngành phü hçip vâi vic giao thông trén các tuyên phô vào ban dém, ké cã khi 
thai tiêt dçp và khi thai tiêt mua, bâo hay silong mu. 

Diu 11. Quy djnh v t chüc cay xanh, mt nuac, không gian m&. 
1. Darn bão t.m nhIn cho các tuyn du&ng, khai thác cãnh quan mt cách 

tôi da, tao  tam nhIn dçp tir các khu dan cu và tao  diem nhân kiên trüc cho các 
tuyên duang. 

2. K& hçp v&i mt nuâc, các tuyn diiO'ng dao,  cay cãnh, cay cat xén, mt 
lát và các kiên tr1ic nhO phiic vi nhu câu nghi ngoi cüa dan cu khu a. 

3. Các loai cay xanh s1r diing trong khu quy hoach  phãi tuân thu theo tiêu 
chuân hin hành cho tfxng l°ai  hInh churc näng (Tru'àng hQc, the dye the thao, 
khu o,...) ye cay xanh cong cong trong khu dan cu nông thôn (hInh dáng, ching 
logi, tInh chat,), dam báo 5ir phôi hqp giüa các lOai  cay, hoa có tInh h thông tur 
nhiên. 

4. Trong giai doan  1p dur an du tu xây durng phái b trI ch d xc ô to và 
các diem bô trI ha tang k thut ('din, tçp kêt xe rác,). 

5. Các cong trInh kin trüc trong khu cay xanh hay các san choi du.rc xây 
drng vâi quy rnô nhO 1 tang, mt d xây dung trên toân 10 dat cay xanh tôi da là 
5% vói tInh chat to diem cho cánh quan môi tnrang và phiic v11 các tin Ich xã 
hi cho con ngulôi. 

6. Cam mi hoat dng xâm hai  hoc lam biên dng cãnh quan, thay dôi 
din mao  tir nhiên. Han  chê tôi da vic san lap và thay dôi các dc diem dja hInh 
tir nhiên cüa do thj nhu ht5, sOng, suôi, kênh, dôi. 

Chirong III 
TO CH1YC THVC HIN 

Diu 12. Các co quan cO trách nhim quãn l quy hoach  xây dçmg, dt dai 
các cap can cir quy hoach  di.rc duyt và quy djnh nay dê to chac, huàng dan 
thrc hin quãn 1 quy hotch và dâu tix xây drng theo dung do an Diêu chinh 
tong the quy hoach  chi tiêt xây drng Khu do thj An Long, thj trân Hung Son, 
huyn Dai  Tü. 
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Diu 13. M9i hânh vi vi phm các diu khoân trong quy djnh nay, thy 
theo hInh thüc và müc d vi phm sê bj xir 1 vi phm hành chInh hoc truy ciru 
trách nhim hInh s1r theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Diu 14. Quy djnh quân 1 theo dung d an Diu chinh tng th quy 
hoch chi tiêt xây dirng Khu do thj An Long, thj trân Hung Sen, huyn Dai  Tr 
thrçic ban hânh vâ luu trft ti các co quan dithi day dê các to chirc, co quan và 
nhân dan biêt, kiêm tra, giám sat và thirc hin: 

- UBND huyn Di Ti'r; 

- Phông Kinh th & Ha tang huyn Dai  Tu; 

- Phông Tài chInh - K hoach huyn Dai  Tü; 

- Phông Tài nguyen và Môi tru?mg huyn Dai  Tu; 

- UBND thj trn Hung Sn huyn Dai  Tü./. 
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