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PHẦN I: MỞ ĐẦU  

I. TÊN ĐỒ ÁN 

“QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG  

KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, 

TỶ LỆ 1/500” 

II. LÝ DO LẬP QUY HOẠCH, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 

1. Lý do lập quy hoạch 

Khu công nghiệp Trần Đề nằm cặp tuyến Quốc lộ Nam sông Hậu, giáp 

sông Hậu và cảng cá Trần Đề, có luồng tàu biển đi Côn Đảo; có hệ thống đường 

điện cao thế, có trữ lượng nước ngầm lớn; có nguồn nguyên liệu thủy sản dồi 

dào (nuôi trồng và khai thác biển); có nguồn cung ứng lao động, thương mại và 

dịch vụ lớn do gần với thị trấn Trần Đề là trung tâm huyện lỵ. 

Những năm gần đây tỉnh Sóc Trăng đang chuyển mình phát triển kinh tế 

đặc biệt là về chuyển dịch kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nông 

nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là định hướng 

của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế. 

Ngày 12/6/2020 Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 828/QĐ-TTg về 

chủ trường đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp Trần Đề. Trong đó, giao cho Công ty cổ phần bê tông Hà Thanh đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề. 

Ngày 19/5/2021 văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng ra thông báo số 43/ TB-

VPUBND về Ý kiến kết luận của Phó  chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp, 

tại cuộc họp nghe báo báo liên quan đến Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp 

Trần Đề, huyện Trần Đề. Chấp thuận chủ chương Công ty cổ phần bê tông Hà 

Thanh tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Trần Đề. 

Nên việc lập quy hoạch chi tiết Xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng là bước đi cần thiết tiếp theo để có thể triển khai dự án 

khu công nghiệp Trần Đề. 

2. Mục tiêu 

Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề phải đảm bảo 

các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Làm cơ sở cho nhà đầu tư hạ tầng lập hồ sơ dự án đầu tư hạ tầng khu 

công nghiệp. Xác định khối lượng cơ bản cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu công nghiệp. Làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng và quản lý khu công 

nghiệp nhằm quảng bá, thu hút nhà đầu tư. 

- Xây dựng quy chế quản lý xây dựng trong khu công nghiệp theo Quyết 

định phê duyệt Đồ án quy hoạch được duyệt. 
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- Góp phần tạo lập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, 

dịch vụ và phân vùng sản xuất công nghiệp hợp lý nhằm bảo vệ, hạn chế sự khác 

biệt, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và việc làm trong các 

khu vực trên địa bàn huyện. 

- Tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch 

chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng 

trưởng kinh tế-xã hội trong khu vực và đất nước nói chung. 

3. Nhiệm vụ 

Phân tích, đáng giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực lập quy 

hoạch; 

- Xác định những định hướng không gian, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất 

xây dựng. 

- Lập cơ sở và đề xuất cụ thể về tính chất quy mô phát triển các khu chức 

năng và các công trình. 

- Lập sơ đồ cơ cấu và phân khu chức năng trong khu quy hoạch. 

- Lập quy hoạch sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chuẩn bị kỹ 

thuật, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh mội trường). 

- Lập sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. 

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường đô thị và cảnh quan. 

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phù hợp với từng khu vực. 

- Dự thảo quy chế quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết làm căn 

cứ để quản lý xây dựng. 

- Đánh giá tác động môi trường. 

III. CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH 

1. Các căn cứ pháp lý 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

- Luật 62 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây 

dựng; 

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 



THUYẾT MINH TỔNG HỢP: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN 

ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/500 

Trang | 3 

 

- Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và 

Khu kinh tế; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 

tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 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; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành theo 

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 423/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020; 

- Quyết định số 1024/QĐHC-CTUBND, ngày 09 tháng 10 năm 2012 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển công 

nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Trần 

Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và quyết định số 536/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 về việc phê chuẩn điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến 

năm 2030; 

- Quyết định 2798/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu 

xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

- Công văn số 02/BXD-HĐXD ngày 07/01/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc ý kiến thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

- Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề; 

- Thông báo số 153-TB/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng 

Thông báo kết luận của Thường trục Tỉnh Ủy về việc triển khai Khu Công 

nghiệp trần Đề; 

- Thông báo số 43/TB-VPUBND ngày 19/5/2021 của văn phòng UBND 

tỉnh về thông báo Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 
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Hoàng Nghiệp, tại cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến Quy hoạch chi tiết 

Khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề; 

- Công văn số 1167/UBND-KT ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Khu Công  nghiệp Trần 

Đề. 

Các tài liệu, số liệu: 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trần Đề; 

Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện Trần Đề. 

2. Những tài liệu sử dụng và kham khảo 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Sóc Trăng đến 2020; 

Đề án phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng; 

Các số liệu hiện trạng kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến khu vực quy 

hoạch do Chủ đầu tư và các Sở, Ban ngành cung cấp; 

Tài liệu tham khảo: Quy hoạch quản lý và phát triển các Khu, Cụm công 

nghiệp - dịch vụ ở Việt Nam; 

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2030; 

Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Trần 

Đề, huyện Trần Đề, tỷ lệ 1/2000; 

Hồ sơ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

và nghiệm thu. 
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PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

I. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT  

- Vị trí: Khu vực lập quy hoạch có vị trí không thay đổi so với vị trí đã 

được phê duyệt trong đồ án quy hoạch Phân khu; thuộc địa phận thị trấn Trần 

Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

- Phạm vi ranh giới: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có phạm vi ranh 

giới cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc giáp kênh I; 

+ Phía Nam giáp đất của dân (cách kênh II khoảng 360m) và giáp Khu dịch 

vụ cảng cá Trần Đề (giai đoạn 2); 

+ Phía Đông giáp sông Hậu; 

+ Phía Tây giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu. 

Diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là 161,46ha. Trong đó, diện 

tích dự án Khu công nghiệp Trần Đề là 160ha và diện tích hành lang cây xanh 

bảo vệ kênh I là 1,46ha. 

II. CÁC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 

1. Địa hình, địa mạo 

Diện tích khu đất 160,00ha đã thu hồi, giải phóng mặt bằng làm khu công 

nghiệp nên là đất trống và mặt nước. Cao độ nền đất cao nhất là +1,33m và thấp 

nhất là -0,01m, cao độ trung bình khoảng +0,66m.  

Diện tích khu đất 1,46ha đất hành lang bờ kênh I. Có địa hình tương đối 

cao. 

2. Khí hậu và thủy văn 

a. Khí hậu 

Khí hậu mang tính chất chung của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong 

năm có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô: 

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, trùng với mùa gió Tây Nam. 

Lượng mưa lớn chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm. Tuy nhiên trong mùa mưa 

cũng có thời gian nắng kéo dài. 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa chiếm 

10% cả năm, bốc hơi lớn, độ ẩm nhỏ. 

 Nhiệt độ: 

Nhiệt độ trung bình trong năm 2002: 26,70C 
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Nhiệt độ cao nhất trong năm 2002: 28,20C 

Nhiệt độ thấp nhất trong năm 2002: 25,20C  

 Độ ẩm:  

Độ ẩm trung bình năm 2002: 86% 

Độ ẩm cao nhất trong năm 2002: 92%  

Độ ẩm thấp nhất trong năm 2002: 79% 

 Mưa:  

Lượng mưa các tháng trong năm 2002: 1.799,5mm 

Lượng mưa cao nhất trong năm 2002: 348,9mm  

 Nắng, sương mù: 

Tổng lượng bức xạ đạt 147,1 Kcal/cm2 

Tháng có giờ nắng ít nhất là tháng 9 đạt trung bình 6 giờ/ngày 

Tháng có giờ nắng nhiều nhất là tháng 2 đạt trung bình 9giờ/ngày 

Ít có sương mù, 98% số ngày trong năm có tầm nhìn xa đạt 10km 

 Lượng bốc hơi: 

Lượng bốc hơi bình quân năm: 1.224mm 

Tháng có lượng bốc hơi cao nhất là tháng 3: 164mm  

 Gió bão:  

Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và Tây Nam. Tốc độ gió trung bình 

là 2,3m/s; vận tốc gió lớn nhất đạt 31m/s. 

Do địa hình đồng bằng giáp biển nên tốc độ gió không ổn định, thường 

xuất hiện cơn giông vào mùa mưa. Hàng năm có từ 30 đến 60 cơn giông kèm 

theo gió giật và mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và nước dâng. 

b. Thuỷ văn: 

 Dòng chảy:  

Chế độ dòng chảy chịu ảnh hưởng của lũ và thuỷ triều của cửa Trần Đề. 

Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 11, thông thường lũ chỉ có 1 đỉnh, do đặc điểm 

địa hình ở hạ lưu sông Mê Kông nên thời gian duy trì đỉnh lũ kéo dài nhiều 

ngày; dòng chảy lớn nhất mùa lũ đạt 1,3m/s. 

Mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Dòng chảy mùa kiệt phụ thuộc 

vào chế độ thuỷ triều; dòng chảy lớn nhất mùa kiệt đạt 0,9m/s. 
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 Chế độ sóng:  

Vị trí xây dựng khu công nghiệp Trần Đề cách biển (cửa Trần Đề) hơn 

10km nên ít chịu ảnh hưởng của sóng. 

Tính toán sóng với tần suất 5%, ta có: 

Vận tốc gió cấp 7 (v =17m/s), chiều cao sóng: h = 1,4m. 

Vận tốc gió bão (theo hướng của Trần Đề) v = 21m/s, chiều cao sóng: 

h=1,9m.  

 Mực nước:  

Chế độ mực nước sông Hậu chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều 

thuần nhất không đều. 

Tính tương quan mực nước giữa trạm Đại Ngãi với vị trí Khu công nghiệp 

Trần Đề ta có : 

Mực nước cao nhất : +2,14m. 

3. Địa chất và nước ngầm 

a. Địa chất 

Hồ sơ khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng cảng do WACOSE 

thực hiện tháng 5/1994 và tháng 3/1996 bao gồm 29 lỗ khoan với chiều sâu mỗi 

lỗ từ 20m đến 35m. Cấu trúc địa tầng nền đất từ trên xuống bao gồm các lớp 

sau: 

Lớp 1: Bùn sét, xám xanh đến xám đen, trạng thái chảy. Chiều dày lớp từ 

5m đến 7m, cao trình đáy lớp ở vào khoảng 6m.  

Lớp 2: Bùn sét cát màu xám đen, trạng thái chảy. Chiều dày lớp từ 4m đến 

9m, cao trình đáy lớp ở vào khoảng từ -12m đến -14m.  

Lớp 3: Bùn sét xám nâu, trạng thái chảy. Chiều dày lớp thay đổi từ 4m đến 

10m, cao trình đáy lớp ở vào khoảng từ -18m đến -20m.  

Lớp 4: Sét dẻo cứng màu xám xanh, xám vàng lẫn trắng, trạng thái dẻo 

cứng. Chiều dày lớp từ 6m đến 8m, cao trình đáy lớp ở độ sâu -25m đến -27m. 

Lớp 5: Sét cát màu xám vàng, xám trắng, trạng thái nửa cứng. Chiều dày 

lớp khoảng 9m, cao trình đáy lớp ở độ sâu khoảng-32m. 

Lớp 6: Cát sét màu xám vàng, xám nâu, trạng thái nửa cứng. Chiều dày 

lớp chưa xác định. Lớp này nằm ở độ sâu khoảng 32m. 
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Bảng 2.1. Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất nền 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Lớp 

1 

Lớp 

2 

Lớp 

3 

Lớp 

4 

Lớp 

5 

Lớp 

6 

Độ ẩm tự nhiên % 57,1 39 52,2 27 22,7 24,4 

Dung trọng tự nhiên 

w 
g/cm3 1,58 1,74 1,58 1,89 1,95 1,90 

Dung trọng tự nhiên 

khô  k 
g/cm3 1,01 1,25 1,04 1,49 1,59 1,53 

Tỷ trọng   g/cm3 2,65 2,66 2,65 2,68 2,68 2,67 

Hệ số rỗng 0  1,64 1,13 1,55 0,80 0,69 0,75 

Độ sệt B  1,22 1,61 1,16 0,31 0,13 0,29 

Lực dính đơn vị C kg/cm3 0,14 0,18 0,15 0,38 0,37 0,17 

Góc nội ma sát  độ 4 11 5 16 21 28 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kg 0,168 0,094 0,160 0,023 0,029 0,017 

Hệ số nén lún a2-4 cm2/kg 0,087 0,052 0,081 0,019 0,018 0,009 

Khi xây dựng công trình trong Khu công nghiệp sẽ khảo sát địa chất theo 

quy định hiện hành. 

b. Nước ngầm 

Khảo sát địa chất thuỷ văn tại vị trí cảng cá Trần Đề thông qua lỗ khoan 

chiều sâu 117m, kết quả: 

Lưu lượng nước ngầm giếng khoan đường kính  = 114mm, chiều sâu 

117m có lưu lượng 15m3/h. 

Đánh giá trữ lượng nước ngầm cho phép khai thác là 1.000m3/ngày. 

Chất lượng nước tốt, đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. 

III. CÁC ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG 

1. Hiện trạng dân cư 
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Hiện trạng trong khu quy hoạch không có dân cư. Đất trong khu quy hoạch 

đã giao cho chủ đầu tư. 

2. Hiện trạng sử dụng đất 

Bảng 2.2 Bảng hiện trạng sử dụng đất 

STT LOẠI ĐẤT 
DIỆN TÍCH  

(m2) 

TỈ 

LỆ 

(%) 

1 Đất trống       1.579.542,7  97,83 

2 Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1             7.934,3  0,49 

3 Đất mặt nước           12.523,0  0,78 

4 Đất hành lanh bờ kênh I           14.600,0  0,90 

 

TỔNG 1.614.600,0 100 

* Đánh giá quỹ đất xây dựng : 

Khu đất quy hoạch được xác định nằm phía Bắc trong quy hoạch chung thị 

trấn Trần Đề, quy mô đất khu công nghiệp được xác định đủ theo nhu cầu phát 

triển, phù hợp điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực. 

Nhìn chung khu đất quy hoạch có địa hình bằng phẳng thuận lợi công tác 

san lấp mặt bằng và xây dựng khu công nghiệp. Địa hình nghiêng từ Tây sang 

Đông, từ Bắc xuống Nam, diện tích khu đất là đất trống và mặt nước; có cao độ 

mặt đất từ -0,06m  đến +1,82m. 

3. Hiện trạng công trình kiến trúc 

Trong khu vực lập quy hoạch đang xây dựng khu nhà máy xử lý nước thải 

với quy mô 0,79ha. Ngoài ra không có các công trình công cộng cũng như nhà 

dân.  

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

a.  Hiện trạng giao thông 

 Giao thông đối ngoại:  

Khu vực lập quy hoạch có 02 tuyến giao thông đối ngoại quan trọng: 

- Giáp ranh giới phía Tây khu công nghiệp là Quốc lộ Nam Sông Hậu hiện 

trạng có lộ giới 15m và quy hoạch nâng cấp mở rộng với quy mô lộ giới đoạn 

trong đô thị là 46m và đoạn ngoài đô thị là 66m. Đây là một trong những trục 

giao thông – kinh tế trọng yếu tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế biển và ven 

biển. 

- Đấu nối trực tiếp vào trục chính khu công nghiệp là đường tỉnh 934B. 

Đây là đoạn đường đấu nối trực tiếp thị trấn Trần Đề với thành phố Sóc Trăng, 

tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.  

- Phía Đông Bắc khu công nghiệp là sông Hậu, có bề rộng tiếp giáp sông là 

hơn 1000m, độ sâu chưa nạo vét từ 7m-10m đây được coi là tuyến giao thông 
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đường thủy quan trọng của khu vực dự án, định hướng quy hoạch sẽ xây dựng 

một cầu cảng phục vụ nhu cầu xuất nhập hàng của khu công nghiệp. 

 Giao thông nội bộ: 

Khu công nghiệp chưa có tuyến giao thông đối nội, trong khu vực lập quy 

hoạch chỉ có tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp và đường bờ ruộng. 

b. Hiện trạng cấp nước 

Hiện trạng trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và tuyến đường dale dân 

sinh đã có hệ thông cấp nước. 

c. Hiện trạng thoát nước 

- Nước mưa một phần tự thấm vào đất một phần chảy tự nhiên theo bề mặt 

địa hình ra hướng sông Hậu, kênh I và các tuyến kênh mương hiện trạng, trên 

toàn bộ khu vực hiện chưa có hệ thống thoát nước mưa. 

d. Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc 

Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện từ trạm 110Kv Trần Đề nằm trên tuyến 

Quốc lộ Nam Sông Hậu cách khu công nghiệp về phía Tây Nam khoảng 700m. 

Hiện trạng trên cập tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu có tuyến đường dây 

trung thế 22Kv và một số tuyến điện hạ thế phục vụ dân sinh. 

Thông tin liên lạc: có thệ thống thông tin liên lạc đầy đủ. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VÀ ƯU THẾ PHÁT TRIỂN 

1. Thuận lợi 

- Địa điểm quy hoạch giáp ranh Cảng cá Trần Đề giai đoạn 2 và cách Cảng 

Cá hiện hữu khoảng 1,2km theo tuyến sông Hậu; giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu; 

đấu nối trực tiếp vào đường Tỉnh 934B đấu nối với thành phố Sóc Trăng, có vị 

trí gần các đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng nhất của tỉnh, vừa gần nguồn 

cung cấp thủy hải sản. 

- Cảng khu công nghiệp Trần Đề đã được UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị 

Cục hảng hải Việt Nam cập nhật vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển 

Viêt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Khu vực quy hoạch không có các công trình công cộng, di tích, tín 

ngưỡng hay nhà dân. Do vậy, thuận lợi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; 

thuận lợi để đầu tư xây dựng mới, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp. 

2. Khó khăn 

- Là khu vực trũng thấp nên khối lượng san nền cao. 
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- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gần như chưa có (chỉ có giao thông đối ngoại là 

tuyến Quốc Lộ Nam Sông Hậu và đường Tỉnh 934B). 

- Nguồn nhân lực tại chỗ mà đặc biệt là lao động có tay nghề cao chưa đáp 

ứng đủ kể cả về số lượng và chất lượng. Đây là một khó khăn lớn cho thu hút 

đầu tư. 

3. Những vấn đề cần giải quyết của đồ án quy hoạch 

- Điều tra, tổng hợp và phân tích đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, 

xã hội trong khu vực lập quy hoạch nhằm đưa ra giải pháp quy hoạch hợp lý. 

- Kế thừa đồ quy hoạch đã được phê duyệt.   

- Xác định chức năng các ô đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật cho từng ô đất xây dựng trong phạm vi quy hoạch.  

- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho khu đất xây 

dựng trên cơ sở gắn kết hài hòa với cảnh quan chung của khu vực. 

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực nghiên cứu 

dự án và đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Đảm bảo đấu 

nối hạ tầng hợp lý, hiệu quả. 

- Đánh giá môi trường chiến lược của khu vực quy hoạch. 

- Đảm bảo thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 
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PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

I. TÍNH CHẤT  

Là khu công nghiệp tập trung đa ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong 

điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế với những định hướng thu hút các dự án đầu 

tư vào các lĩnh vực sau: 

- Chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm 

và nuôi trồng thủy sản; 

- Sửa chữa, đóng tàu thuyền khai thác biển, chế tạo máy móc, động cơ phục 

vụ nuôi trồng, khai thác biển và các ngành kinh tế biển khác... 

- Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, thiết bị nội thất; 

- Sản xuất bao bì các loại và một số lĩnh vực tiềm năng khác. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Quy mô xây dựng 

Diện tích khu đất lập quy hoạch là 161,46ha.Trong đó, diện tích Khu công 

nghiệp Trần Đề là 160,00ha và đất hành lang cây xanh bảo vệ bờ kênh I là 

1,46ha . 

Bình quân 80-100 lao động/ha đất công nghiệp1. Quy mộ đất công nghiệp 

của Khu công nghiệp Trần Đề là khoảng 112ha. Do đó, quy mô lao động dự 

kiến của toàn khu khoảng 8.960-11.200 lao động. 

2. Các khu chức năng 

Mặt bằng tổng thể được chia thành các phân khu rõ ràng, các nhóm ngành 

công nghiệp có cùng tính chất được sắp xếp thành nhóm. Toàn khu chia thành 

các khu chức năng cụ thể như sau: 

- Khu xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi. 

- Khu cây xanh, cây xanh cách ly. 

- Khu các công trình đầu mối kỹ thuật. 

- Khu trung tâm hành chính - dịch vụ. 

3. Chỉ tiêu đối với khu công nghiệp 

 

 

 

 

                                           
1 Số liệu theo thống kê số lao động thực tế trên các khu vưc lân cận có tính chất tương tự đã đi vào hoạt động. 
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Bảng 3.1 Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp 

Loại đất Tỷ lệ (% diện tích toàn 

khu) 

Các khu kỹ thuật 1 

Giao thông  10 

Cây xanh 10 

4. Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật 

 - Giao thông: 

+ Độ dốc dọc imax= 6%, bán kính bó vỉa (đối với khu công nghiệp) tối 

thiểu Rmin=15,0m. 

+ Chiều rộng 1 làn xe từ 3,0 và 3,75m tùy theo chức năng của tuyến 

đường, toàn bộ kết cấu mặt đường được định hướng bê tông nhựa và theo tiêu 

chuẩn thiết kế đường đô thị.  

 - Cấp điện: 

  + Cấp điện hành chính dịch vụ:    30 W/m2 sàn; 

+ Cấp điện công nghiệp:     250 kW/ha 

 - Cấp nước:  

  + Nước công trình công cộng và dịch vụ:  ≥2 lít/m2 sàn-ngđ. 

  + Nước tưới vườn hoa, công viên:   ≥ 3 lít/m2 – ngđ. 

  + Nước rửa đường:     ≥ 0,5 lít/m2 – ngđ. 

  + Lưu lượng nước phục vụ chữa cháy:   ≥15 lít/giây, số lượng 

đám cháy đồng thời 02 đám cháy. 

  + Khu công nghiệp: ≥40m3/ha-ngđ cho tối thiểu 60% diện tích. 

+ Nước dự phòng, rò rỉ:    ≤15% tổng lượng nước. 

 - Thoát nước: Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa và thải riêng biệt 

để thoát nước triệt để. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt tối thiểu 80% tiêu 

chuẩn cấp nước sinh hoạt.  

 - Vệ sinh môi trường: Khu công nghiệp:  0,3 tấn/ha – ngày; 
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PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH 

I. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH 

Trong mặt bằng tổng thể của đồ án Quy hoạch được tổ chức thành các khu 

vực chức năng như sau:  

- Khu xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi. 

- Khu cây xanh, cây xanh cách ly. 

- Khu các công trình đầu mối kỹ thuật. 

- Khu trung tâm hành chính - dịch vụ. 

1. Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi 

Là khu công nghiệp tập trung đa ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong 

điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế với những định hướng thu hút các dự án 

đầu tư vào các lĩnh vực sau: 

- Chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm 

và nuôi trồng thủy sản; 

- Sửa chữa, đóng tàu thuyền khai thác biển, chế tạo máy móc, động cơ phục 

vụ nuôi trồng, khai thác biển và các ngành kinh tế biển khác... 

- Sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất đồ gỗ, thiết bị nội thất; 

- Sản xuất bao bì các loại và một số lĩnh vực tiềm năng khác. 

2. Khu hành chính, dịch vụ 

Bao gồm các công trình chủ yếu như sau: 

- Khu điều hành, quản lý; 

- Khu dịch vụ hậu cần phục vụ khu công nghiệp; 

- Khu thương mại, dịch vụ,…. 

3. Khu các công trình đầu mối kỹ thuật 

Bao gồm các công trình như sau: 

- Nhà máy cấp nước, cấp điện. 

- Trạm xử lý nước thải. 

4. Khu cây xanh và cây xanh cách ly 

Dọc theo ranh đất quy hoạch khu công nghiệp sẽ được trồng hệ thống cây 

xanh nhầm đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như giảm thiểu tiến ồn cho khu 

vực xung quanh theo quy định. 

II. TỔ CHỨC PHÂN KHU CHỨC NĂNG 
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1. Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi 

Các lô đất công nghiệp được bố trí hợp lý, nằm dọc theo các tuyến giao 

thông, với quy mô 1.123.962,3m2 chiếm tỉ lệ 70,25%. 

Kích thước lô đất được chia thành các lô có diện tích từ 10.000m2 đến 

20.000m2 với chiều rộng từ 75m đến 85m, chiều dài từ 130m đến 280m tùy từng 

lô đất. Khi khu công nghiệp đi vào hoạt động tùy theo nhu cầu sử dụng đất của 

doanh nghiệp mà có thể thuê nhiều lô đất để gọp thành một lô lớn hơn để có 

kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp.  

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp, bến bãi tối đa 70%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng.  

+ Chiều cao tầng tùy theo đặc thù loại hình nhà máy cũng như công nghệ 

áp dụng. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần. 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi: 

 Đối với nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi, công trình hành chính: 

khoảng lùi 16m đối với đường D1, 10m với các tuyến đường còn lại, 4m đối với 

ranh khu đất (để đảm bảo PCCC, trường hợp gộp nhiều lô nhỏ thành một lô đất 

lớn thì tính ranh khu đất là ranh khu đất lớn). 

 Đối với các công trình phụ trợ 6m đối với đường D1, 0m với các tuyến 

đường còn lại. 

+ Tỷ lệ cây xanh tối thiểu trong từng nhà máy, xưởng dịch vụ đạt tối thiểu 

20%. 

+ Riêng đối với các công trình hành chính, nhà điều hành, nhà bảo vệ (nếu 

có): 

* Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

2. Khu hành chính, dịch vụ 

Khu hành chính, dịch vụ được bố trí ngay lối vào trục chính của khu công 

nghiệp. Tổng diện tích là 35.022,7m2 (chiếm tỷ lệ 2,19%). 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 

a. Đối với lô HCDV-01 và HCDV-04  



THUYẾT MINH TỔNG HỢP: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN 

ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/500 

Trang | 16 

 

+ Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 2 lần 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi công trình là 06m đối với tuyến đường D1 và 0m đối với 

các tuyến đường còn lại. 

+ Từng dãy nhà phải được xây dựng thống nhất về kiến trúc, màu sắc, 

khoảng lúi và tầng cao. 

b. Đối với lô HCDV-02, HCDV-03, HCDV-05.  

+ Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi công trình là 06m đối với tuyến đường D1 và 0m đối với 

các tuyến đường còn lại. 

+ Từng dãy nhà phải được xây dựng thống nhất về kiến trúc, màu sắc, 

khoảng lúi và tầng cao. 

3. Khu các công trình đầu mối kỹ thuật 

Khu các công trình đầu mối kỹ thuật được bố trí nằm trên trục đường N2, 

N3 và một mặt giáp kênh I. Tổng diện tích 46.799,1m2 (chiếm tỷ lệ 2,92%).  

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng tối đa là 60%. 

+ Tầng cao tối đa là 2 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 1,2 lần. 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi công trình là 5m. 

4. Khu cây xanh và cây xanh cách ly 
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Khu cây xanh và cây xanh cách ly được bố trí cập ranh khu công nghiệp, 

tạo thành một hàng rào cây xanh bao quanh toàn khu công nghiệp giúp giảm 

thiểu tiếng ồn cũng như khói bụi ảnh hướng đến các hộ dân sinh sống xung 

quanh khu công nghiệp. Tổng diện tích là 191.292,5m2 (chiếm tỷ lệ 11,96%). 

Trong khu vực cây xanh cách ly chỉ được xây dựng các công trình đường 

giao thông, bãi đổ xe, công trình cấp điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm 

nước thải, không được phép xây dựng các công trình dân dụng. 

III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

1. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu 

- Tổ chức không gian khu vực trên ý tưởng tạo lập nên một khu phát triển 

toàn diện theo mô hình một khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp. Khu vực quy 

hoạch có tổ chức không gian linh hoạt tạo nên sự giao thoa giữa các khu chức 

năng trong và ngoài khu công nghiệp . 

- Tổ chức không gian công nghiệp thuận tiện cho mọi hoạt động trước mắt 

cũng như lâu dài và bảo vệ môi trường, cảnh quan chung. 

- Quy hoạch cảnh quan khu công nghiệp lấy trục đường chính D1 làm trục 

tổ hợp. Trục tổ hợp này sẽ tạo ra các không gian mở theo dạng tuyến vuông góc 

với trục không gian chính. 

- Tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các lô đất xí nghiệp công nghiệp, cần 

có các đề xuất giải pháp và quy định kiểm soát cho từng lô đất xí nghiệp công 

nghiệp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu về kiến trúc cảnh 

quan chung. 

2. Các trục không gian chính của khu công nghiệp 

- Trục đường đôi D1 là trục đường trung tâm xuyên suốt toàn bộ khu công 

nghiệp theo hướng Tây Nam - Đông Bắc với hệ thống cây xanh kết hợp mương 

hở phân cách 11m. Hệ thống mương hở này kết hợp với dải cây xanh hai bên hè 

đường được thiết kế có tính thẩm mỹ cao với hệ thống điện chiếu sáng hiện đại 

tạo bộ mặt khang trang cho khu công nghiệp. Đây là trục chính phục vụ đưa đón 

cán bộ công nhân viên, việc tạo trục cây xanh cảnh quan khang trang sẽ có tác 

dụng tốt đến cảm nhận của khách hàng đến với khu công nghiệp cũng như tâm 

lý thư giãn cho cán bộ, nhân viên trước và sau giờ làm việc. 

- Kết hợp với trục cảnh quan chính theo hướng Tây Nam - Đông Bắc là các 

trục cây xanh cảnh quan dọc theo các trục đường, kết hợp cây xanh cách ly dọc 

theo ranh giới khu công nghiệp tạo nên mô khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp.   

- Công trình điểm nhấn chính trong khu vực là khu hành chính dịch vụ nằm 

hai bên đường D1, nằm ngay cửa ngõ vào khu công nghiệp theo hướng Tây 

Nam - Đông Bắc, với quy mô tối đa 05 tầng, hình thức kiến trúc hiện đại, màu 

sắc năng động. 

3.  Khu hành chính, dịch vụ của khu công nghiệp 



THUYẾT MINH TỔNG HỢP: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN 

ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/500 

Trang | 18 

 

Khu hành chính, dịch vụ nằm cập quốc lộ Nam Sông Hậu. Là trung tâm 

điều hành quản lý, dịch vụ của toàn khu công nghiệp, đây chính là điểm nhấn 

nổi bật cho toàn bộ khu vực. Không gian được tạo lập từ các tòa nhà văn phòng, 

trung tâm thương mại, tài chính, cửa hàng trưng bày sản phẩm hay trưng bày về 

công nghệ...  

Khu trung tâm hành chính, dịch vụ được bố trí với thành năm lô đất nằm 

trong khu vực được hệ thống cây xanh bao quanh tạo nên không gian làm việc lý 

tưởng. 

- Hai lô đất HCDV-01 và HCDV-04 là hai khu hành chính tạo điểm nhất 

cho khu công nghiệp, được bố trí nằm ngay cổng chính khu công nghiệp. Với 

quy hoạch tầng cao tối đa là 05 tầng, thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại. 

Đây là nơi đặt văn phòng điều hành chung cho toàn bộ khu công nghiệp. 

- Ba lô đất còn lại là HCDV-02, HCDV-03, HCDV-05 được bố trí thành 

các khối văn phòng cho thuê, nằm trên các trục giao thông nội bộ như đường 

Y1, Y2, X1, X2, X3 và đường Y1, Y3, X4, X5. Các khu văn phòng này được 

cách ly bởi hệ thống cây xanh với khu nhà máy tạo nên không gian làm việc lý 

tưởng cho các văn phòng làm việc. Đây là nơi cho phép các công ty đặt các văn 

phòng đại diện, cửa hàng trưng bày sản phẩm hay trưng bày về công nghệ...của 

các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp.  

4. Khu sản xuất công nghiệp 

- Các ngành công nghiệp được bố trí trong khu công nghiệp phân theo mức 

độ khả năng gây ô nhiễm, cần tổ chức các giải cây xanh cách ly để đảm bảo vệ 

sinh môi trường và tôn tạo cảnh quan. 

- Các công trình sản xuất được tổ chức xây dựng trên cơ sở các khu đất xây 

dựng nhà máy đã hoạch định. Hình thức kiến trúc tùy thuộc dây chuyền công 

nghệ nhưng cần kết hợp cây xanh sân vườn nội bộ để tạo cảnh quan và cải thiện 

vi khí hậu.  

- Đối với các công trình hành chính và cổng nhà máy khuyến khích sử dụng 

các mô tuýp kiến trúc hiện đại. 

- Hàng rào giữa các nhà máy yêu cầu dùng hàng rào thoáng, thiết kế đẹp. 

5. Các yêu cầu về hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật 

liệu chủ đạo xây dựng của công trình 

 - Các công trình cần được xây dựng với hình thái kiến trúc đơn giản, hiện 

đại, phù hợp với công năng sử dụng, thân thiện với môi trường. 

- Màu sắc và vật liệu các công trình đồng nhất, hài hòa với không gian cảnh 

quan xung quanh, sử dụng tối đa vật liệu địa phương: 

+ Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng 

(như đỏ, đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn bộ mặt công trình. 
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+ Không sử dụng gạch lát màu tối, có độ bóng cao để phủ trên toàn bộ 

mặt tiền công trình.  

  + Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt 

tiền công trình. 

        - Đối với tường rào công trình: Tường rào phải có hình thức kiến trúc 

thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ 

yêu cầu sau: 

+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,6m. 

  + Phần tường rào trông ra đường phố và hẻm từ độ cao 0,6m trở lên phải 

thiết kế trống, thoáng. Phần trống, thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt 

phẳng đứng của tường rào. 

6. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan 

Để phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không 

làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu vực đã được đề ra nhằm 

đạt các mục tiêu về một khu công nghiệp chất lượng cao; quá trình tổ chức cảnh 

quan và bảo vệ cảnh quan sau khi công trình đi vào sử dụng cần đảm bảo một số 

yêu cầu cơ bản sau: 

- Về tổ chức các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo 

theo đúng các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đã đề ra nhằm đảm bảo các yếu 

tố cảnh quan trong bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc của đồ án. 

- Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình kiến trúc hài hòa với 

nhau trong tổng thể khu công nghiệp theo hồ sơ định hướng kiến trúc cảnh quan. 

- Tổ chức chăm sóc tất cả các loại cây xanh công cộng trên các tuyến 

đường, đảm bảo khu công nghiệp xanh và sạch, đẹp. 

- Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và 

mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác và xử 

lý phải được tổ chức tốt. (Xem thêm phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật). 

Bảng 4.2. Bảng thống cơ cấu sử dụng đất 

ST

T 
LOẠI ĐẤT KÝ HIỆU 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

TỈ LỆ 

(%) 

A ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP   1.600.000  100,00 

I Đất công nghiệp CN 1.123.962,3  70,25 

1 Đất công nghiệp A1 163.437,3  10,21 

2 Đất công nghiệp A2 108.320,4  6,77 

3 Đất công nghiệp B1 139.867,4  8,74 
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ST

T 
LOẠI ĐẤT KÝ HIỆU 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

TỈ LỆ 

(%) 

4 Đất công nghiệp B2 144.076,3  9,00 

5 Đất công nghiệp C1 99.809,5  6,24 

6 Đất công nghiệp C2 161.052,3  10,07 

7 Đất công nghiệp D1 155.707,0  9,73 

8 Đất công nghiệp D2 113.067,1  7,07 

9 Đất bến bãi BB 38.625,0  2,41 

II Đất hành chính, dịch vụ HC-DV… 35.022,7  2,19 

1 Đất hành chính, dịch vụ HC-DV 01 5.128,9  0,32 

2 Đất hành chính, dịch vụ HC-DV 02 8.099,0  0,51 

3 Đất hành chính, dịch vụ HC-DV 03 8.099,0  0,51 

4 Đất hành chính, dịch vụ HC-DV 04 4.821,3  0,30 

5 Đất hành chính, dịch vụ HC-DV 05 8.874,5  0,55 

IV Đất đầu mối hạ tầng HT… 46.799,1  2,92 

1 Đất đầu mối hạ tầng (xử lý nước thải) HT1 22.799,5  1,42 

2 Đất đầu mối hạ tầng (cấp nước) HT2 19.199,6  1,20 

3 Đất đầu mối hạ tầng (cấp điện) HT3 4.800,0  0,30 

V Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL… 191.292,5  11,96 

1 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-01 4.643,5  0,29 

2 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-02 8.758,8  0,55 

3 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-03 11.280,1  0,71 

4 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-04 1.832,6  0,11 

5 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-05 1.807,8  0,11 

6 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-06 1.944,0  0,12 

7 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-07 1.944,0  0,12 

8 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-08 1.644,0  0,10 

9 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-09 1.644,0  0,10 

10 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-10 1.698,9  0,11 

11 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-11   876,0  0,05 

12 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-12 2.545,9  0,16 

13 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-13 3.178,1  0,20 

14 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-14 46.974,7  2,94 

15 Đất cây xanh, cây xanh cách ly CXCL-15 100.520,1  6,28 

VI Đất giao thông GT 202.923,4  12,68 
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ST

T 
LOẠI ĐẤT KÝ HIỆU 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

TỈ LỆ 

(%) 

B 
ĐẤT CÂY XANH BẢO VỆ HÀNH 

LANG KÊNH I 
CXHL 14.600,0    

  TỔNG   1.614.600,0    
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PHẦN V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG  

HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

I. QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG 

1. Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới giao thông 

Nghiên cứu đầy đủ hệ thống giao thông đối ngoại, công trình đầu mối, đấu 

nối với các khu vực xung quanh. 

Đảm bảo phân khu chức năng hợp lý và thuận lợi trong chia modul nhà 

máy xí nghiệp. 

Đảm bảo tính liên hoàn và không chồng chéo giữa các nhu cầu giao thông: 

vận chuyễn hàng hóa ra vào, đi lại của lao động, di chuyển chất thải, v.v… 

Mạng lưới đường trong khu công nghiệp phải được thiết kế sao cho khả 

năng khai thác hiệu quả, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng nhất, kết nối thuận 

lợi với đường giao thông đối ngoại song không làm ảnh hưởng tới khả năng 

thông xe và an toàn của các phương tiện lưu thông. 

Đồng thời mạng lưới đường được thiết kế để việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) thuận lợi và kinh phí đầu tư xây dựng 

thấp nhất. 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng lưới đường được thiết kế đảm bảo 

theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành. 

2. Tiêu chuẩn thiết kế và một số chỉ tiêu đạt được 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn 

TCVN 4449-1987, TCVN 4054-2005, TCXDVN 104 - 2007. 

- Độ dốc dọc imax= 6%, bán kính bó vỉa (khu công nghiệp) tối thiểu  

Rmin=15,0m. 

- Chiều rộng 1 làn xe từ 3,0m đến 3,75m tùy theo chức năng của tuyến 

đường, toàn bộ kết cấu mặt đường được định hướng bê tông nhựa và theo tiêu 

chuẩn thiết kế đường đô thị.  

- Tốc độ thiết kế: Đường chính trong khu công nghiệp 40-60km/h, 20-

40km/h đối với đường đến từng công trình.   

 - Cao độ xây dựng hoàn thiện mặt đường trung bình khoảng: +3,00m (cao 

độ VN 2000). 

- Cao độ xây dựng hoàn thiện vỉa hè trung bình:+3,2m (cao độ VN 2000). 

3. Đường giao thông đối ngoại 

- Đường bộ: Tuyến đường D1 là tuyến đường chính, đảm bảo nhiệm vụ kết 

nối khu công nghiệp với hệ thống giao thông trong khu vực. Lộ giới 48m (Mặt  
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cắt 1-1) trong đó phần xe chạy rộng 7,5x2= 15m, vỉa hè 2 bên rộng 11m, mương 

thoát nước giữa kết hợp cây xanh rộng 11m. 

- Giao thông thủy: Chủ đạo là tuyến sông Hậu - là tuyến giao thông đường 

thủy kết nối khu công nghiệp với các khu vực lân cận, có vai trò là điểm tiếp 

nhận nguyên liêu cho các nhà xưởng cũng như nơi vận chuyển hàng hóa thành 

phẩm đi các điểm phân phối. Cần phải nạo vét thường xuyên để duy trì luồng 

tàu cho việc lưu thông hàng hóa ra vào cảng. 

4. Đường giao thông đối nội 

Tuyến đường N1, N2, N3, N4 là tuyến đường nội khu. Lộ giới 26m (Mặt 

cắt 2-2, 3-3) trong đó phần xe chạy rộng 12m, vỉa hè 2 bên rộng 7m. 

Tuyến đường Y1, Y2, Y3, X1, X2, X3, X4, X5 là các tuyến đường nội bộ. 

Lộ giới 16m (Mặt cắt 4-4) trong đó phần xe chạy rộng 6m, vỉa hè 2 bên rộng 

5m. 

5. Chỉ giới xây dựng 

- Chỉ giới xây dựng các tuyến đường là khoảng lùi xây dựng được xác định 

trên cơ sở tính chất sử dụng đất và phân cấp hạng tuyến đường. 

- Khoảng lùi tối thiểu xây dựng được xác định cụ thể như sau: 

* Đối với nhà máy, nhà điều hành, công trình hành chính: 

+ Khoảng lùi 16m đối với đường D1; 

+ Khoảng lùi 10m với các tuyến đường còn lại. 

+ Khoảng lùi 04m đối với ranh khu đất (để đảm bảo PCCC, trường họp 

gọp nhiều lô nhỏ thành một lô đất lớn thì tính ranh khu đất là ranh khu đất lớn). 

* Đối với các công trình phụ trợ hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe... 

+ Khoảng lùi 6m đối với đường D1, 0m với các tuyến đường còn lại. 

* Đối với khu hành chính dịch vụ: 

+ Khoảng lùi công trình là 6m đối với tuyến đường D1  

+ Khoảng lùi  0m đối với các tuyến đường còn lại. 

* Đối với các công trình đầu mối kỹ thuật 

+ Khoảng lùi công trình là 10m. 

6. Chỉ giới đường đỏ 

Chỉ giới đường đỏ của mạng đường được xác định trên cơ sở các mặt cắt 

ngang điển hình được xác định cụ thể trên Bản đồ quy hoạch hệ thống giao 

thông và chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến 

hạ tầng kỹ thuật. 

Lập bản vẽ chỉ giới đường đỏ của các trục giao thông trong khu vực nhằm 

tạo cơ sở cho việc xác định các tuyến đường ngoài thực tế trên cơ sở các toạ độ 
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tim đường thiết kế và kích thước các mặt cắt ngang của mỗi loại đường. Thứ tự 

cắm mốc quy hoạch các tuyến đường lớn trước, các tuyến nhỏ sau, các tuyến 

đường trục chính trước, các tuyến đường nội bộ sau. 

7. Kiến nghị: 

- Đối với dự án phần vỉa hè có thể không lát gạch hết mà chỉ lát gạch 

khoảng 50% chiều rộng vỉa hè phần còn lại dành để trồng cây xanh và trồng cỏ 

kết hợp với bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo không gian xanh cho toàn khu 

vực.  

- Khoảng lùi xây dựng từ chỉ giới đường đỏ đến chân công trình, nhà 

xưởng dành để trồng cây xanh nhằm tạo khoảng cây xanh cách ly và cảnh quan 

môi trường cho khu công nghiệp. 

Bảng 5.1 Bảng thống kê giao thông 

STT TÊN ĐƯỜNG MẶT CẮT 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

VĨA 

HÈ 

(m) 

MẶT 

ĐƯỜNG 

(m) 

MƯƠNG 

THOÁT 

NƯỚC 

HỞ (m) 

CHIỀU 

DÀI 

(m) 

KHOẢNG LÚI 

(m) 

CÔNG 

TRÌNH 

PHỤ 

NHÀ 

MÁY, 

NHÀ 

ĐIỀU 

HÀNH, 

VĂN 

PHÒNG 

1 Đường N1 2-2 26 2x7 12   870 0 10 

2 Đường N2 3-3 26 2x7 12   1025 0 10 

3 Đường N3 3-3 26 2x7 12   1173 0 10 

4 Đường N4 3-3 26 2x7 12   1025 0 10 

5 

Đường D1 

(Đoạn từ 

NSH đến 

đường N1) 

1A-1A 48 2x11 26   77 6 16 

6 

Đường D1 

(Đoạn còn 

lại) 

1-1 48 2x11 2x7,5 11 1300 6 16 

7 Đường X1 4-4 16 2x5 6   134 0 0 

8 Đường X2 4-4 16 2x5 6   142 0 0 

9 Đường X3 4-4 16 2x5 6   128 0 0 

10 Đường X4 4-4 16 2x5 6   109 0 0 

11 Đường X5 4-4 16 2x5 6   82 0 0 

13 Đường Y1 4-4 16 2x5 6   804 0 0 

14 Đường Y2 4-4 16 2x5 6   378 0 0 

15 Đường Y3 4-4 16 2x5 6   206 0 0 

 

 

 



THUYẾT MINH TỔNG HỢP: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN 

ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/500 

Trang | 25 

 

Bảng 5.2. Bảng khái toán giao thông 

ST

T 
HẠNG MỤC 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KHỐI  ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

LƯỢNG (Đồng) (Đồng) 

1 Giao thông   202.923,4     

a Mặt đường M2 86.336 2.500.000 215.840.250.000 

b Vĩa hè M2 116.587 700.000 81.611.110.000 

2 Cầu tàu Cái 1 73.000.000.000 73.000.000.000 

3 
Đường dẫn xuống 

cầu tàu 
Cái 1 18.000.000.000 18.000.000.000 

Tổng cộng 388.451.360.000 

 

II. SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC 

1. San nền 

a. Cơ sở thiết kế 

Căn cứ một số tài liệu khí tượng thuỷ văn, địa chất công trình… 

Căn cứ một số quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước; 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn quốc gia 

về quy hoạch; 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Quy hoạch “Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề 

tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030”. 

b. Phương án thiết kế 

Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp ít, bảo đảm tính 

kinh tế. 

Đảm bảo các khu đất nằm trong quy hoạch không bị ngập lụt, thoát nuớc 

nhanh. 

Thuận lợi cho việc bố trí các công trình xí nghiệp. 

Cao độ xây dựng: Cập nhật sự biến động cao độ của khu vực trong 5 năm 

gần đây, chế độ thủy văn và các tuyến đường hiện trạng gần khu vực lập quy 

hoạch không bị ngập úng (cao độ thiết kế mặt đường hoàn thiện Quốc lộ Nam 

Sông Hậu +2,65m mốc cao độ quốc gia) cao độ mực nước cao nhất của sông 

Hậu trạm Đại Ngãi năm 2011 (+2,14m mốc cao đô quốc gia), hệ số vượt lũ 

30cm, chọn cao độ san lấp thiết kế:  Hsl >= +2,65m (mốc cao độ quốc gia).  

Hướng dốc san nền chủ đạo dốc từ Tây Nam sang Đông Bắc, độ dốc san 

nền chung là 0,1% đảm bảo thoát nước tự nhiên về phía đường D1 và sông Hậu. 
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San nền đảm bảo độ dốc cho xe chạy êm, thuận, an toàn và thoát nước mặt 

tốt. 

Cao độ xây dựng công trình: Hxd= +3,40m. 

Độ dốc nền thiết kế =0,1%. 

Giải pháp san nền: Do địa hình khu vực tương đối thấp nên phải tiến hành 

đắp nền đến cao độ xây dựng. 

Cao độ thiết kế san nền tính cho khu vực:  +2,65m. 

Cao độ hiện trạng bình quân:       +0,65m 

- Chiều cao san lấp trung bình:        +1,97m 

- Hệ số đầm chặt:     k =1,22. 

Bảng 5.3. Bảng tổng hợp khối lượng đào, đắp 

TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

CAO ĐỘ 

THIẾT KẾ 

(M) 

CAO ĐỘ  

TỰ NHIÊN 

TRUNG 

BÌNH (M) 

CAO ĐỘ  

SAN LẤP  

TRUNG BÌNH  

(M) 

KHỐI 

LƯỢNG ĐẤT 

ĐẮP 

 (M3) 

A KHỐI LƯỢNG SAN LẤP TRƯỚC NẠO VÉT HỮU CƠ 3.253.472 

H2;C2 13.633 2,65 0,69 1,96 26.721 

H2;C3 38.094 2,65 0,64 2,01 76.569 

H2;C4 36.903 2,65 0,58 2,07 76.389 

H2;C5 35.711 2,65 0,58 2,07 73.922 

H2;C6 34.520 2,65 0,53 2,12 73.182 

H2;C7 33.419 2,65 0,52 2,13 71.182 

H3;C1 3.899 2,65 0,54 2,11 8.227 

H3;C2 37.043 2,65 0,54 2,11 78.161 

H3;C3 40.000 2,65 0,59 2,06 82.400 

H3;C4 40.000 2,65 0,65 2,00 80.000 

H3;C5 40.000 2,65 0,65 2,00 80.000 

H3;C6 40.000 2,65 0,53 2,12 84.800 

H3;C7 39.993 2,65 0,53 2,12 84.785 

H3;C8 16.199 2,65 0,93 1,72 27.862 

H3;C9 1.925 2,65 1,23 1,42 2.734 

H4;C1 28.170 2,65 0,56 2,09 58.875 

H4;C2 40.000 2,65 0,56 2,09 83.600 

H4;C3 40.000 2,65 0,63 2,02 80.800 

H4;C4 40.000 2,65 0,70 1,95 78.000 

H4;C5 40.000 2,65 0,73 1,92 76.800 

H4;C6 40.000 2,65 0,54 2,11 84.400 

H4;C7 40.000 2,65 0,38 2,27 90.800 

H4;C8 40.000 2,65 0,64 2,01 80.400 

H4;C9 27.281 2,65 1,09 1,56 42.558 
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TÊN 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

CAO ĐỘ 

THIẾT KẾ 

(M) 

CAO ĐỘ  

TỰ NHIÊN 

TRUNG 

BÌNH (M) 

CAO ĐỘ  

SAN LẤP  

TRUNG BÌNH  

(M) 

KHỐI 

LƯỢNG ĐẤT 

ĐẮP 

 (M3) 

H5;C0 10.974 2,65 0,53 2,12 23.265 

H5;C1 39.925 2,65 0,40 2,25 89.831 

H5;C2 40.000 2,65 0,62 2,03 81.200 

H5;C3 40.000 2,65 0,67 1,98 79.200 

H5;C4 40.000 2,65 0,74 1,91 76.400 

H5;C5 40.000 2,65 0,78 1,87 74.800 

H5;C6 40.000 2,65 0,67 1,98 79.200 

H5;C7 40.000 2,65 0,77 1,88 75.200 

H5;C8 39.600 2,65 0,99 1,66 65.736 

H5;C9 6.565 2,65 0,88 1,77 11.620 

H6;C1 7.909 2,65 0,47 2,18 17.242 

H6;C2 26.727 2,65 0,44 2,21 59.067 

H6;C3 39.619 2,65 0,51 2,14 84.785 

H6;C4 40.000 2,65 0,86 1,79 71.600 

H6;C5 40.000 2,65 0,92 1,73 69.200 

H6;C6 40.000 2,65 0,57 2,08 83.200 

H6;C7 40.000 2,65 0,77 1,88 75.200 

H6;C8 27.045 2,65 1,09 1,56 42.190 

H7;C3 6.152 2,65 0,55 2,10 12.919 

H7;C4 24.614 2,65 0,47 2,18 53.659 

H7;C5 39.077 2,65 0,78 1,87 73.074 

H7;C6 40.000 2,65 0,41 2,24 89.600 

H7;C7 39.997 2,65 -0,01 2,66 106.392 

H7;C8 8.786 2,65 0,30 2,35 20.647 

H8;C5 4.481 2,65 1,02 1,63 7.304 

H8;C6 22.702 2,65 0,86 1,79 40.637 

H8;C7 29.064 2,65 0,73 1,92 55.803 

H9;C7 176 2,65 1,33 1,32 232 

H3;C8 14.399 2,65 0,49 2,16 31.102 

B. KHỐI LƯỢNG NẠO VÉT HỮU CƠ (0,2M) 322.920 

0,2*161,46*10.000 
 C. TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐẮP (K=1,22) 4.363.198 

(A+B)*1,22 
  

* Khái toán kinh phí san lấp: 4.363.198 m3 * 150.000 đ = 654.479.700.000 đồng 

2. Thoát nước mưa 

a. Các tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán 
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Căn cứ một số tài liệu khí tượng thuỷ văn, địa chất công trình… 

Căn cứ một số quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước; 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD quy chuẩn quốc 

gia về quy hoạch; 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

b. Giải pháp thoát nước 

Trong khu quy hoạch hiện tại chưa có hệ thống thoát nước mưa, dự kiến 

xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng với nước thải sản xuất.  

Nguyên tắc thiết kế: Phân chia lưu vực hợp lý, tận dụng các hướng thoát 

nước của địa hình san nền, kết hợp với cống thoát nước dọc đường đảm bảo 

thoát nước dễ dàng, không gây ứ đọng úng ngập cục bộ. 

Hướng thoát nước chính: Thoát về đường D1 và sông Hậu. 

Nước mưa mặt đường và từ các công trình được thu vào các giếng thu nước 

đặt ở trên vỉa hè, các tuyến cống được bố trí dọc theo hai bên các tuyến đường 

của khu công nghiệp. 

Toàn bộ khu công nghiệp chia làm 3 lưu vực thoát nước chính:  

Lưu vực 1: Thoát ra đường D1 theo hệ thống kênh hở và cống băng đường 

sau đó thoát về sông Hậu. 

Lưu vực 2: Thoát ra đường D1 theo hệ thống kênh hở và cống băng đường 

sau đó thoát về sông Hậu. 

Lưu vực 3: Thoát về sông Hậu. 

c. Xác định lưu lượng thoát nước mưa cho khu công nghiệp:  

Tính toán mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn, 

trong đó chọn chu kỳ tràn cống T=2 năm cho cống nhánh và T=3 năm cho cống 

chính: 

  - Lưu lượng tính toán nước mưa Q(l/s) xác định theo phương pháp 

cường độ giới hạn và tính theo công thức sau: 

  Q = q *  * F 

          = 450,4*0,6*160 

                 = 43.238,4 (l/s). 

 * Trong đó:    

  + Q: Lưu lượng mưa (l/s). 

  + q: Cường độ mưa(l/s/ha) lấy bằng 450,4 l/s/ha. 
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  + F: Diện tích lưu vực: 160 ha. 

  + : Hệ số mặt phủ lấy bằng 0,6. 

+ Vận tốc dòng chảy trong ống Vmin ≥ 7  (vận tốc làm sạch). 

+ Độ dốc đặt ống I = Imin = 1/D (D đường kính ống mm). 

d. Tính toán thủy lực: 

Tiết diện cống thoát nước tính toán được tính toán theo diện tích và điều 

kiện mặt phủ lưu vực, cụ thể công thức tính toán như sau: 

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định 

theo công thức: 

 

*Trong đó: 

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

+ C: Hệ số dòng chảy (đặt trưng cho tính thấm của mặt đất) 

+ F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha) 

+ n: Hệ số phân bố mưa rào (chọn bằng 1) 

Cách xác định, tính toán các thông số trên 

Hệ số dòng chảy C: Vì diện tích bề mặt có nhiều loại mặt phủ nên hệ số C 

trung bình xác định theo bình quân diện tích 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

C F C F C F
C

F F F

 


   

* Trong đó:  

+ C1, 2, 3: Hệ số dòng chảy lần lượt theo tính chất mặt thấm : mái nhà 

mặt phủ BT; mặt cỏ vườn, công viên; mặt đường atphan với chu kì lặp lại trận 

mưa P=1 

+ F1, 2, 3: Diện tích tương ứng của các mặt phủ trên. 

+ Cường độ mưa tính toán q được tính toán theo công thức: 

(1 lg )

( )n

A C P
q

t b

  


  

*Trong đó: 

+ P: Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (năm)  

+ A, C, b, n: Tham số khí tượng phụ thuộc vào từng địa phương ,  

+ t: Thời gian mưa tính toán (phút) được tính toán theo công thức: 
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*Trong đó 

+ t0: Thời gian nước mưa chảy từ bề mặt đến rãnh đường 

+ t1: Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu được tính 

theo công  thức: 

1

1

1 0.017
L

t
V

 

 

*Trong đó: 

+L1: Chiều dài rãnh đường (m) 

+V1: Vận tốc nước chảy ở cuối rãnh đường (m/s)  

Áp dụng công thức của viện sĩ M.N. Paolovski để xác định khả năng 

chuyển tải của cống, với công thức Q và v lần lượt là: 

 

* Trong đó: 

+  

+  

+  

+ i – độ dốc thủy lực 

+ C – Hệ số Sêzi:  

+ n– Hệ số nhám, chọn 0.013 

Lượng nước đến cống phụ thuộc vào thời gian tập trung dòng chảy, có 

nghĩa là phụ thuộc vào lưu tốc dòng chảy trong cống. Tuy nhiên, lưu tốc dòng 

chảy lại phụ thuộc vào tiết diện cống. Do đó, việc tính toán kích thước cống là 

một bài toán thử dần: giả thiết độ dốc dọc cống, đường kính cống thiết kế để tính 

lượng nước đến rồi so sánh với khả năng tiêu thoát của cống thiết kế để chọn 

kích thước cống phù hợp nhất. 

Chỉ tiêu và nguyên tắc thiết kế đường cống thoát nước dựa vào các tiêu 

chuẩn chuyên ngành hiện hành của Việt Nam.  

 + Vận tốc thiết kế nước chảy trong cống: 

D800,Vmin = 1 m/s 

D1200, Vmin =1,15 m/s 

 + Yêu cầu độ dốc thiết kế nước chảy trong cống: phải đảm bảo tốc độ 

chảy nhỏ nhất, không gây đóng cặn, tắc nghẽn trên đường cống Imin  => 1/D. 

D800mm, Imin = 0,125% 
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D1200mm, Imin  =0,1% 

Với các tuyến cống lớn hơn vẫn chọn độ dốc Imin là 0,1% để thuận tiện cho 

việc thi công 

 + Vạch tuyến: Vị trí tuyến cống trên mạng lưới được xác định hợp lý và 

kinh tế, thoả mãn các điều kiện sau: 

- Tuyến cống đơn giản, kết hợp tận dụng tận dụng triệt để độ dốc mặt đất tự 

nhiên, mặt đường tạo thành mạng đảm bảo thoát nước nhanh nhất. 

- Tuyến cống đặt trong vùng đất có địa chất ổn định nhằm giảm chi phí gia 

cố nền móng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. 

e. Phương án thiết kế  

Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả 

năng tự làm sạch cống. 

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống tròn đặt ngầm BTCT 

D800÷D1200mm. Sử dụng cống hộp (2,0*2,0)M dẫn nước từ các kênh hở theo 

trục đường D2 thoát về phía sông Hậu 

Giếng thu nước bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường. 

Khoảng cách các giếng thu đảm bào theo quy chuẩn QCVN 07-1:2016, và tiêu 

chuẩn TCVN 7957:2006: 

+ Đối với các tuyến đường có bề rộng nhỏ hơn 30m khoảng các các giếng 

thu không quá 30m. 

+ Đối với các tuyến đường có bề rộng lớn hơn 30m khoảng các các giếng 

thu không quá 50m.  

Bảng 5.4. Bảng thống kê thoát nước mưa và khái toán 

 

STT HẠNG MỤC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

(ĐỒNG) (ĐỒNG) 

1 CỐNG BTCT D400 Md 2.624 1.000.000 2.624.000.000 

2 CỐNG BTCT D600 Md 1.191 1.300.000 1.548.300.000 

3 CỐNG BTCT D800 Md 7.936 1.600.000 12.697.600.000 

4 CỐNG BTCT D1200 Md 140 3.000.000 420.000.000 

5 CỐNG HỘP (2,0*2,0)M Md 190 2.000.000 380.000.000 

6 GIẾNG THU  D400 CÁI 95 6.000.000 570.000.000 

7 GIẾNG THU  D600 CÁI 43 8.000.000 344.000.000 

8 GIẾNG THU  D800 CÁI 289 10.000.000 2.890.000.000 

9 GIẾNG THU  D1200 CÁI 6 12.000.000 72.000.000 

10 CỬA XẢ  CÁI 35 20.000.000 700.000.000 

TỔNG     22.245.900.000 
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III. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 

1. Cơ sở thiết kế 

Căn cứ một số quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước; 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia 

về quy hoạch; 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Căn cứ tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 33-2006: Cấp nước mạng lưới 

đường ống bên ngoài và công trình, TCVN 2622:1995. 

2. Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước 

Cấp nước hành chính dịch vụ: ≥2 l/m2 sàn 

Cấp nước khu công nghiệp: ≥40m3/ha-ngày đêm 

Nước tưới cây: ≥3 l/m2   

Nước rửa đường:  ≥0,5 l/m2  

Nước rò rỉ thất thoát 15 % Qcấp. 

Nước bản thân nhà máy xử lý: 4% Qtổng 

Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 15 lít/s x 3h x 2 đám cháy xảy ra đồng 

thời cùng lúc. 

Bảng 5.5. Bảng tính nhu cầu cấp nước 

STT 
ĐỐI TƯỢNG SỬ 

DỤNG 
QUY MÔ  

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỈ TIÊU NHU CẦU 

(M3) (M3) 

I 
ĐẤT NHÀ MÁY, XÍ 

NGHIỆP 
112,40 HA 40 4.496 

II 
ĐẤT HÀNH CHÍNH 

- DỊCH VỤ 
60.016,40 M2 SÀN 0,002 120 

III TƯỚI CÂY  191.292,50 M2 0,003 574 

IV RỬA ĐƯỜNG 202.923,40 M2 0,0005 101 

V DỰ PHÒNG - RÒ RĨ     15%*(I+II+III+IV) 794 

VI NHÀ MÁY XỬ LÝ     4%*(I+II+III+IV+V) 243 

TỔNG 6.328 

 

3. Tính toán thủy lực: 

Xác định lưu lượng đơn vị, lưu lượng dọc đường và lưu lượng tập trung: 
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*Trong đó: 

  + Qvào: Tổng lưu lượng nước cấp cho toàn khu công nghiệp. 

  + Qtập trung: Lưu lượng tập trung tại từng nút 

  + Ltt         : Tổng chiều dài toàn bộ mạng lưới cấp nước. 

Khi đó qdđ được tính theo công thức :  

Trong đó Ltt lấy theo chiều dài từng đoạn ống 

Lưu lượng nút: Áp dụng công thức: 

 

Với  là tổng lưu lượng dọc đường của các đoạn cống có nút tính toán 

Đưa về phương trình  để tính toán tiết diệt ống cấp nước. 

Tính toán thủy lực cho mạng lưới cấp nước gồm có hai trường hợp: 

Trong giờ dùng nước lớn nhất. 

Trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy. 

Để đảm bảo khả năng phục vụ của mạng lưới, tiến hành tính thuỷ lực trong 

giờ dùng nước lớn nhất và kiểm tra trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy. 

4. Giải pháp cấp nước 

a. Nguồn cấp nước 

Nguồn nước cấp cho khu công nghiệp là nguồn nước ngầm tại chỗ, vị trí 

nhà máy đặt trên trục đường N3 của khu công nghiệp có công suất 6.500m3/ngđ. 

b. Phương án thiết kế 

Mạng lưới cấp nước đảm bảo cấp nước đến các lô đất. 

Lựa chọn tiết diện ống theo công thức :      D =  /4Q v2 

Trong đó :  

D: Đường kính ống (mm);  

Q: Lưu lượng nước (l/s) ; 

 v: Vận tốc nước trong ống (m.s). 

Vì tính chất khu vực thiết kế là khu công nghiệp, chủ yếu là nhà máy xí 

nghiệp, để đồng bộ trong việc quản lí, bố trí lấy mỗi công trình chỉ lấy nước tại 
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một điểm. Vì vậy, ống cấp nước chỉ bố trí trên trục đường chính, tiếp cận được 

nhiều công trình nhất. 

c. Hình thức bố trí 

Từ nhà máy cấp nước được dẫn qua tuyến ống chính cấp 1 Ø300, cấp 2 

Ø200 rẽ các nhánh Ø110 về công trình. 

Các trụ cứu hỏa Ø110 được lắp đặt với khoảng cách giữa 2 trụ là 150m.  

Ống cấp nước dự kiến dùng ống HDPE đặt song song với nền đất thiết kế 

với độ sâu chôn ống tối thiểu đến đỉnh là 0,5m. Trên mạng lưới bố trí các thiết bị 

van xả khí, van xả cặn,... Tại một số vị trí ống cụt, có bố trí hố van chờ để dự 

phòng cho việc mở rộng khu công nghiệp sau này. 

Bảng 5.6. Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí 

STT HẠNG MỤC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ  

(ĐỒNG) 

THÀNH TIỀN 

(ĐỒNG) 

1 ỐNG HDPE Ø110 Md 5.092 1.100.000 5.601.200.000 

2 ỐNG HDPE Ø200 Md 3.525 1.400.000 4.935.000.000 

3 ỐNG HDPE Ø300 Md 549 1.720.000 944.280.000 

4 TRỤ CỨU HỎA BỘ 42 20.000.000 840.000.000 

5 
NHÀ MÁY CẤP 

NƯỚC 

NHÀ 

MÁY 

6500 M3/NG-

ĐÊM 
40.000.000.000 40.000.000.000 

TỔNG       52.320.480.000 

 

IV. THOÁT NƯỚC THẢI  

1. Cơ sở thiết kế 

Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 51:1984 – Thoát nước 

mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc 

gia về quy hoạch; 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

2. Các chỉ tiêu kỹ thuật 

Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp lấy từ 80% -100% lưu 

lượng nước cấp. 

3. Xác định lưu lượng nước thải 
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Bảng 5.7 Bảng tính nhu cầu thoát nước thải 

ST

T 
ĐỐI TƯỢNG 

NHU CẦU  

CẤP 

NƯỚC 

 (M3) 

TỶ LỆ  

THU 

GOM  

(%) 

NHU CẦU 

 THOÁT NƯỚC 

THẢI 

 (M3) 

1 NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP 4.496 100 4.496 

2 
ĐẤT HÀNH CHÍNH - DỊCH 

VỤ 
120 80 96 

  TỔNG 4.592 

a. Giải pháp: 

Hệ thống cống thoát nước thải của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng 

riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. 

Hệ thống thoát nước thải chia làm 3 phần: 

- Hệ thống riêng trong từng nhà máy. 

- Hệ thống thu gom bên ngoài nhà máy dẫn đến khu xử lý tập trung, làm 

sạch lần 2. 

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt khu hành chính dịch vụ 

Hệ thống riêng trong từng nhà máy là công trình xử lý ngay tại nhà máy 

trước khi xã ra cống bên ngoài để loại bỏ các chất bẩn đặc biệt (dầu mỡ, kim 

loại, hoá chất…) để không làm ảnh hưởng tới quá trình xử lý chung của khu  

xử lý. 

- Hệ thống thu gom bên ngoài nhà máy là hệ thống thu gom nước thải đã 

qua xử lý sơ bộ của từng nhà máy để đưa về khu xử lý tập trung, làm sạch triệt 

để theo tiêu chuẩn QCVN 40-2011 BTNMT cột B bảng 1 nước thải ra nguồn 

tiếp nhận không sử dụng cho mục đích sinh hoạt rồi mới xả ra môi trường. 

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ khu hành chính dịch vụ theo các 

trục đường giao thông thu gom về trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp 

Trong khu công nghiệp cần kiểm soát ô nhiễm môi trường ở 2 nơi: Kiểm 

soát ô nhiễm của các nhà máy tại hố ga nối ra cống bên ngoài và kiểm soát ô 

nhiễm của toàn khu công nghiệp tại khu xử lý tập trung trước khi xả ra môi 

trường. 

b. Mạng lưới thoát nước thải công nghiệp: 

Khu vực thiết kế có địa hình tương đối bằng phẳng. Quy hoạch các tuyến 

cống thu gom nước thải trên vỉa hè dọc theo tuyến đường giao thông. Tuyến 

cống thu gom chính Ø600 dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung nằm 

trên trục đường N2. 

Cống thoát nước thải dùng cống HDPE. Độ sâu chôn cống tối thiểu 

Hc=0,7m, độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch cống. 

Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 
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Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nhận nước thải từ các công trình 

đưa ra, kết hợp làm hố thăm, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có 

biện pháp chống ăn mòn và xâm thực của vi sinh. Khoảng cách giữa các hố ga 

từ 25-30m. 

c. Trạm xử lý nước thải: 

Xây dựng trạm xử lý, Q=4.800 m3/ngđ cho khu công nghiệp, vị trí đặt ở 

trên trục đường N2 là nơi thuận lợi nhất để thoát nước. Nước sau khi xử lý đạt 

chuẩn sẽ thải ra kênh I. 

Điều kiện làm sạch ngay tại nhà máy: Dự kiến nước thải tại nhà máy ra 

phải đạt điều kiện sau đó mới được xả ra mạng lưới khu công nghiệp. 

Điều kiện làm sạch tại trạm xử lý tập trung: Nước thải được gom về nhà 

máy xử lý đạt QCVN 40-2011 BTNMT cột B bảng 1 nước thải ra nguồn tiếp 

nhận không sử dụng cho mục đích sinh hoạt  mới được xả ra ngoài. 

Dự kiến dây chuyền công nghệ trạm xử lý: 

   Nước thải công nghiệp >  Trạm bơm > bể điều hoà > bể lắng 1 > bể làm 

sạch sinh học > bể lắng 2 > khử trùng > xả ra Kênh. 

Bảng 5.8 Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí đầu tư 

STT HẠNG MỤC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

(đồng) (đồng) 

1 CỐNG HDPE D300 Md 7.015 1.720.000 12.065.800.000 

2 CỐNG HDPE D400 Md 664 1.900.000 1.261.600.000 

3 CỐNG HDPE D600 Md 530 2.200.000 1.166.000.000 

4 HỐ GA  D300 CÁI 238 5.000.000 1.190.000.000 

5 HỐ GA D400 CÁI 22 7.000.000 154.000.000 

6 HỐ GA D600 CÁI 18 10.000.000 180.000.000 

7 CỬA XẢ CÁI 1 10.000.000 10.000.000 

8 NMXLNT 
NHÀ 

MÁY 

4.800 M3/NG-

ĐÊM 
90.000.000.000 90.000.000.000 

TỔNG       106.027.400.000 

 

V. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

 - Đảm bảo tối thiểu 90% lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được tái 

chế hoặc tái sử dụng. 

- Đối với chất thải rắn nguy hại: nếu doanh nghiệp trong Khu công nghiệp 

có phát sinh chất thải rắn nguy hại thì phải thực hiện việc thu gom và xử lý theo 

đúng các quy định quy của Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Lượng rác thải bình quân 1 ngày:  

160 ha * 0,3 tấn/ha = 48 tấn/ngày-đêm. 
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-Thu gom, vận chuyển rác công nghiệp: Có thể thực hiện theo 2 phương 

thức sau: 

a) Phương thức 1: Các cơ sở công nghiệp tự chịu trách nhiệm thu gom, 

phân loại và vận chuyển các loại chất thải rắn đến nơi xử lý hoặc thuê khoán các 

tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện dưới sự quản lý của các cơ quan quản 

lý nhà nước về chất thải rắn và Ban quản lý khu công nghiệp. 

b) Phương thức 2: Thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn công 

nghiệp sẽ do đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Hàng năm các cơ sở sản xuất công 

nghiệp có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị này để thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn công nghiệp trên cơ sở các yêu cầu về quản lý môi trường nói 

chung và quản lý chất thải rắn nói riêng. 

- Bố trí các thùng rác dọc theo các tuyến đường nội bộ khu vực quy hoạch 

để thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt về bãi xử lý chất thải rắn tập trung của 

thị trấn. 

Khái toán kinh phí:  

57 thùng rác * 1.000.000 đồng/thùng rác = 57.000.000 (Đồng) 

VI. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN 

1. Cơ sớ pháp lý 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD quy chuẩn quốc 

gia về quy hoạch; 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 

7:2016/BXD; 

Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 

2012; 

Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006, phần I “Quy định chung”; 

Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, phần II “Hệ thống đường dẫn 

điện”; 

Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công 

trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”; 

Tiêu chuẩn TCVN 4756:1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị 

điện”; 

Tiêu chuẩn TCXDVN 9208:2012 “Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các 

công trình công nghiệp”. 

2. Chỉ tiêu cấp điện 

Cấp điện hành chính dịch vụ: ≥ 30 W/m2 sàn 
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Cấp điện công nghiệp: ≥ 250 kW/ha 

Cấp điện giao thông: ≥ 1W/ha 

Cấp điện cây xanh: ≥ 0,5 W/ha 

3. Nhu cầu cấp điện 

Bảng 5.9 Bảng tính nhu cầu cấp điện 

STT ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG QUY MÔ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỈ 

TIÊU  

(KW) 

NHU CẦU 

(KW) 

I 
ĐẤT NHÀ MÁY, XÍ 

NGHIỆP 
112,40 HA 250 28.099 

II 
ĐẤT HÀNH CHÍNH- 

DỊCH VỤ 
60.016,40 M2 SÀN 0,03 1.800 

III GIAO THÔNG  202.923,40 M2 0,001 203 

IV CÂY XANH 191.292,50 M2 0,0005 96 

  TỔNG       30.198 

 

4. Phương án cấp điện 

a. Tuyến trung thế 

Dây trung thế sẽ được kéo từ tuyến dây 22KV từ trạm biến áp 110 Kva 

Trần Đề theo tuyến dây 22Kv trên đường Quốc Lộ Nam Sông Hậu đến bộ đo 

đếm hợp bộ tổng 3 pha 24KV (đo đếm điện năng cho cả khu CN) đặt tại vị trí 

đất hạ tầng cấp điện nằm trên đường N3 sau đó kéo quanh các lô đất trong khu 

công nghiệp. Các nhà máy xí nghiệp sau khi đi vào hoạt động sẽ bố trí thêm các 

thiết bị phát điện dự phòng để đảm bảo hoạt động của xí nghiệp, nhà máy. 

Cáp ngầm trung thế chọn cáp 3x240mm.  

b. Tuyến hạ thế 0,4kv 

Điện áp 380/220V. 

Dây dẫn: dùng cáp ngầm CXV/DSTA – 0,4kV với tiết diện: 3x1Cx50mm2  

Các tuyến cáp ngầm 380/22kV sẽ đặt trong ống HDPE D130/110 chôn 

ngầm trong đất ở độ sâu không nhỏ hơn 1m so với mặt vỉa hè. 

Cáp ngầm hạ thế đấu vào tủ điện phân phối bằng các đầu cáp thích hợp. 

Tại tủ phân phối hạ thế lắp 1 bộ chống sét lan truyền và 1 bộ tiếp địa cho 

tủ.  

Mỗi bộ tiếp địa gồm ít nhất 3 cọc. Cọc tiếp địa sử dụng loại thép mạ kẽm 

D16, dài 2,4m đóng sâu cách mặt đất trên 0,5m, mỗi cọc cách nhau trên 3m, 

đảm bảo điện trở tiếp đất không lớn hơn 1 Ωhm. Dây tiếp địa sử dụng dây đồng 

trần 25mm2. 
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Các tủ điện phân phối hạ thế, đặt ngoài trời làm bằng vật liệu composite để 

đảm bảo an toàn. 

c. Hệ thống chiếu sáng công cộng 

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. 

Mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt 

và được điều khiển bật tắt tự động bằng tủ điện riêng. 

Dây dẫn được chọn là loại cáp CXV/DSTA-2Cx25mm2 rải dọc tuyến. 

Toàn bộ các đường cáp chiếu sáng được luồn trong ống PVC đi ngầm trong 

đất. 

Trụ đèn chiếu sáng được chọn là trụ liền cần, bằng vật liệu sắt tráng kẽm. 

Khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 30-35 mét tùy theo bó vỉa quy 

hoạch. 

Cột đèn bao gồm cả cần đèn, dây dẫn từ hộp nối cáp domino lên đèn là loại 

cáp đồng bọc PVC 600V-2x2,5mm2. Mỗi đèn có 1 cầu chì 5A bảo vệ sơ cấp. 

Chiều cao trụ đèn đề xuất 10m.  

Tại mỗi vị trí trụ đèn chiếu sáng lắp 1 bộ tiếp địa cho chân cột.  

Đèn chiếu sáng dùng loại đèn Led  đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện 

Trạm biến áp: 

- Trạm biến áp được đặt riêng cho từng lô đất trong khu công nghiệp có thể 

sử dụng trạm giàn hoặc trạm hợp bộ.  

- Sau khi các nhà máy xí nghiệp đi vào hoạt động sẽ tự bố trí thêm trạm 

biến áp sao cho phù hợp với nhu cầu cấp điện của doanh nghiệp, đồng thời bố trí 

thêm các thiết bị phát điện dự phòng khi gặp sự cố 

Bảng 5.10. Bảng thống kê khối lượng và khái toán kinh phí 

STT HẠNG MỤC ĐVT 
KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

(đồng) 

THÀNH TIỀN 

(đồng) 

1 ĐƯỜNG DÂY 22KV  Md 9.568 2.500.000 23.920.000.000 

2 ĐƯỜNG DÂY 0,4KV  Md 2.024 900.000 1.821.600.000 

3 DÂY CHIẾU SÁNG 0,4KV Md 8.784 200.000 1.756.800.000 

4 TRỤ ĐÈN CẦN ĐƠN TRỤ 297 8.000.000 2.376.000.000 

5 TRẠM BIẾN ÁP  500kVA TRẠM 4 800.000.000 3.200.000.000 

TỔNG       33.074.400.000 
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PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

I. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐCM) 

1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích ĐMC.  

Phạm vi và giới hạn ĐMC trong đồ án “Quy hoạch chi tiết Xây dựng khu 

công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500” bao gồm các 

vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch như: chất lượng không khí, 

giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước 

thải, chất thải rắn. 

2. Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐMC. 

a. Lý do và sự cần thiết phải lập Báo cáo ĐMC 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

Tài liệu kỹ thuật cơ sở lập báo cáo: Sử dụng từ kết quả điều tra khảo sát 

hiện trạng và nghiên cứu của các bộ môn Kinh tế, kiến trúc, các công trình kỹ 

thuật hạ tầng đô thị trong thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu. 

b. Mục đích của báo cáo (ĐMC) 

Đánh giá được thực trạng môi trường và diễn biến môi trường vùng bị ảnh 

hưởng trực tiếp do Quy hoạch và xác định các vấn đề môi trường chính cần dự 

báo và giải quyết trong quá trình lập và triển khai quy hoạch. 

Đánh giá, xem xét các tác động tới môi trường của các phương án quy 

hoạch phân khu đã chọn. 

Đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động tiêu cực của Quy 

hoạch đến môi trường tự nhiên và xã hội; cải thiện các vấn đề môi trường có thể 

phát sinh trong quá trình triển khai Quy hoạch. 

c. Các căn cứ lập báo cáo ĐMC 

Các bản đồ liên quan đến khu vực lập quy hoạch; 

Các thông tin cần thiết về hiện trạng môi trường khu vực dự án; 

Các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước: 

- Nghị định 40/2019-NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

bảo vệ môi trường trong đó có quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 

giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường; 



THUYẾT MINH TỔNG HỢP: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN 

ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/500 

Trang | 41 

 

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030”; 

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam 

(Chương trình nghị sự 21); 

- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”; 

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2021/BXD về quy hoạch xây 

dựng;  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng 

nước mặt;  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng 

nước dưới đất; 

-Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7222:2002 về yêu cầu chung về môi trường 

đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung do Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành; 

d. Phương pháp ĐMC 

ĐMC này được thực hiện dựa theo các phương pháp chuẩn mực quốc tế về 

ĐMC đang được áp dụng ở Việt Nam: phương pháp lập bảng kiểm tra; ma trận; 

mạng lưới; đánh giá nhanh; phỏng đoán chuyên môn, chỉ thị môi trường; 

GIS….nhằm định danh và dự báo các tác động môi trường và xã hội do các 

phương án Phân khu. 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 

CHÍNH TẠI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH 

1. Đánh giá hiện trạng 

a. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật: 

- Trong khu vực lập quy hoạch đang xây dựng khu nhà máy xử lý nước thải 

với quy mô 0,79ha. Ngoài ra không có các công trình công cộng cũng như nhà 

dân.  

- Giáp ranh giới phía Tây khu công nghiệp là Quốc lộ Nam Sông Hậu hiện 

trạng có lộ giới 15m và quy hoạch nâng cấp mở rộng với quy mô lộ giới đoạn 

trong đô thị là 46m và đoạn ngoài đô thị là 66m. Đây là một trong những trục 

giao thông – kinh tế trọng yếu tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế biển và ven 

biển. 
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b. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí: 

Khu vực dự án hiên nay môi trường không khí chung quanh còn tương đối 

sạch , ít bị ô nhiễm đồng thời chưa bị ảnh hưởng nhiều do các hoạt động khác. 

c. Hiện trạng chất lượng môi trường nước: 

Trong khu vực lập quy hoạch có một số kênh rạch nhỏ phục vụ sản xuất là 

nuôi trồng thủy sản.  

d. Hiện trạng chất thải rắn: 

Do khu vực đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải nên có phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt nhưng lượng không đáng kể và đã được thu gom về xử lý. 

2. Các vấn đề chính tại khu vực lập quy hoạch 

- Ô nhiễm môi trường đất: do phát sinh chất thải trong quá trình vận hành 

sản xuất. 

- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm: Do sự gia tăng nhu cầu về lao động dẫn 

đến sự gia tăng về nhu cầu cũng như phát sinh nước thải sinh hoạt của các khu 

dân cư lân cận, nước thải từ khu công nghiệp. 

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn: Do gia tăng nhu cần về giao thông để đảm 

bao lưu thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất,... 

- Ô nhiễm môi trường sinh thái: từ các hoạt động sản xuất công nghiệp gây 

ra các tác động đến môi trường sinh học do sự gia tăng khối lượng chất thải rắn 

công nghiệp cũng như sinh hoạt và mức độ độc hại của chất thải. 

 

III. DỰ BÁO, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA PHƯƠNG ÁN 

QUY HOẠCH 

1. Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập quy hoạch 

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí  

- Ảnh hưởng của dự án đến môi trường không khí chủ yếu là giai đoạn giải 

phóng mặt bằng, thi công.  

- Hoạt động của các thiết bị thi công gây ra tiếng ồn, độ rung, bụi và khí 

thải. Khí thải của các phương tiện vận tải có chứa bụi (kích thước hạt nhỏ hơn 

10µm), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) và chì (Pb) có khả năng gây ô 

nhiễm môi trường không khí. Các chất ô nhiễm này có độc tính cao hơn so với 

bụi từ mặt đất, tác động của chúng đến môi trường phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện địa hình, khí tượng và mật độ phương tiện trong khu vực. 

- Bụi sinh ra từ quá trình đào, vận chuyển bùn đất và thi công xây dựng các 

tuyến cống. Lượng bụi sinh ra khá lớn, cộng với nồng độ bụi thứ cấp sinh ra từ 

hoạt động phương tiện giao thông. 
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- Hoạt động thi công cũng gây ách tắc giao thông nếu không bố trí thời gian 

và công việc một cách phù hợp. Hiện tượng ách tắc giao thông càng làm phát 

sinh vào môi trường không khí một lượng đáng kể các chất ô nhiễm như: SO2, 

NOx, CO,... 

- Trong quá trình vận chuyển đất cát còn thừa sau khi đào, lắp đặt các tuyến 

cống, một lượng bụi có thể sinh ra gây ô nhiễm tuyến đường vận chuyển do rơi 

vãi, gió thổi,... 

b. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

- Nước thải và chất thải của công nhân trong quá trình thi công, nhằm phục 

vụ cho dự án, một lượng lớn công nhân sẽ tập trung và ở lại trong khu vực dự án 

sẽ làm cho nguồn nước gây ô nhiễm cục bộ. Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm này 

không đáng kể, thời gian không kéo dài khi ta tiến hành xây dựng các công trình 

vệ sinh cho công nhân sử dụng. 

- Dầu mỡ thải từ các thiết bị thi công, việc bảo trì, vệ sinh các thiết bị trong 

quá trình thi công sẽ thải ra lượng dầu mỡ vào môi trường nước. Sự rò rỉ, rơi vãi 

dầu nhớt từ các phương tiện thi công vào nguồn nước sẽ dẫn đến một số tác 

động do ô nhiễm nguồn nước bởi màng dầu và các sản phẩm phân giải của 

chúng. 

- Một phần các sản phẩm dầu lắng xuống và phân hủy ở đáy khiến nguồn 

nước bị ô nhiễm bởi các sản phẩm phân giải không hòa tan. Cặn dầu tích lũy ở 

đáy hồ là nguồn ô nhiễm cố định, gây độc hại cho hệ sinh vật đáy. 

- Khi nguồn nước bị ô nhiễm dầu, các sản phẩm dầu phân giải gây chết các 

loài sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy có khả năng phân hủy chất hữu cơ trong 

nước, từ đó làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. 

- Sự ô nhiễm dầu còn làm giảm lượng ôxy hòa tan trong nước do nhu cầu 

sử dụng ôxy để phân hủy các sản phẩm dầu. Ngoài ra váng dầu xuất hiện trên bề 

mặt nguồn nước gây cản trở cho việc làm thoáng, khuếch tán ôxy từ không khí 

vào trong nguồn nước. Khi lượng ôxy hòa tan trong nước giảm, nó sẽ gây ảnh 

hưởng đến các loài thủy sinh, đồng thời không cung cấp đủ lượng ôxy cần thiết 

để phân hủy các hợp chất hữu cơ khác. 

- Do đó, trong quá trình hoạt động thi công của dự án cần có những biện 

pháp thích hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự rơi vãi dầu nhớt vào nguồn 

nước. 

- Quá trình thi công lắp đặt các tuyến cống cấp và thoát nước ít nhiều cũng 

gây cản trở đến sự thoát nước trong khu vực Dự án. Tuy nhiên ảnh hưởng này 

không kéo dài và không đáng kể nếu quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu 

tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. 

c. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn 
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Tiếng ồn chủ yếu phát sinh của các thiết bị thi công từ hoạt động giải 

phóng mặt bằng. Lượng xe tải vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công 

cũng góp phần gia tăng tiếng ồn trong khu vực dự án. 

d. Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất 

Môi trường đất có thể bị ô nhiễm bởi rất nhiều loại chất thải sinh ra từ các 

hoạt động của dự án, nhưng ảnh hưởng ở đây chủ yếu là chất thải rắn, chất thải 

rắn sinh ra từ các nguồn sau: 

- Lượng đất cát sinh ra từ quá trình đào các tuyến cống. Lượng đất này 

trong quá trình được vận chuyển đến nơi cần san lấp hoặc bãi đổ có thể rơi vãi 

dọc đường gây ô nhiễm. 

- Lượng chất thải rắn của công nhân trên công trình xây dựng, bao gồm 

chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (sắt vụn, bao bì xi 

măng, đất cát thừa,...) lượng này tuy nhỏ nhưng cần phải được xử lý. 

e. Ô nhiễm chất thải rắn 

- Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng bao gồm xà 

bần, bao bì, các loại cây và lá cây,... 

- Theo ước tính, mỗi cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực dự án thải 

ra từ 0,3-0,5kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Chất thải sinh hoạt này nhìn chung 

là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao bì, ny lon). 

- Mặc dù khối lượng rác thải rắn sinh hoạt không nhiều nhưng nếu không 

có biện pháp thu gom tập trung hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây 

dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy 

chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn 

nước. 

- Lượng rác thải phế phẩm xây dựng sinh ra tương đối lớn, tuy nhiên nó 

được thu gom và tái sử dụng vào mục đích khác. 

f. Đánh giá tác động của dự án đến sức khỏe công đồng 

- Tác động của bụi đến cuộc sống con người: Bụi phát sinh trong giai đoạn 

này chủ yếu là do việc đào xúc đất đá, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, lắp 

đặt hệ thống cống…. hầu hết loại bụi này có kích thước lớn nên sẽ không phát 

tán xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công và ở các khu 

vực cuối hướng gió ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trong công 

trường. Do vậy, hoạt động san nền và đào đắp có thể có tác động nhẹ đến các 

khu vực dân cư lân cận, dân cư có thể mắc những bệnh về đường hô hấp như 

viêm mũi, viêm phổi, ho,... Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính cục bộ 

và xảy ra trong thời gian ngắn nên sẽ chấm dứt khi dự án hoàn thành. 

- Tác động của tiếng ồn đến cuộc sống con người: Trong quá trình san nền 

và đào đắp tại các hạng mục của dự án sẽ sử dụng nhiều phương tiện thi công và 

các phương tiện máy móc khi tham gia thi công đều phát sinh tiếng ồn với mức 



THUYẾT MINH TỔNG HỢP: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN 

ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/500 

Trang | 45 

 

áp âm lớn (70-96dBA) và tiếng ồn liên tục diễn biến trong suốt quá trình xây 

dựng. Với mức áp âm lớn như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công 

nhân thi công trên công trường, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công. Ngoài ra, vì 

khu vực thi công rất không gần khu dân cư nên tiếng ồn không  gây ảnh hưởng 

cho một bộ phận dân cư sống xung quanh khu vực đó. 

- Tác động của hệ thống thoát nước môi trường:  

+ Khi hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh, thì chất lượng môi 

trường biến đổi theo chiều hướng tích cực. 

+ Tình trạng ngập úng sẽ được cải thiện một cách đáng kể (vào mùa mưa) 

+ Chất lượng nước ngầm mạch nông trong khu vực sẽ không còn bị ảnh 

hưởng bởi nước thải chảy tràn trên mặt đất. 

+ Tuy nhiên, khi các hệ thống cống thoát được đưa vào sử dụng, một số tác 

động tiêu cực cũng có thể xảy ra nếu quá trình vận hành không được thực hiện 

tốt. 

+ Nếu các hệ thống chắn rác hoạt động không tốt như hư hỏng hoặc bị mất, 

hay quá trình thu gom rác không được kịp thời thì rác thải sẽ đi vào đường ống 

cống gây tắc nghẽn, làm mất khả năng dẫn nước thải, nghiêm trọng hơn là gây 

ngập úng cục bộ, tác động lớn đến dân cư xung quanh. 

+ Ngoài ra, nếu xảy ra hiện tưởng nứt, vỡ, gãy đường ống thoát nước mà 

không được phát hiện kịp thời, nước thải sẽ bị rò rỉ ra ngoài, thấm vào lớp đất 

xung quanh, gây ô nhiễm môi trường đất và gây ô nhiễm các tầng nước ngầm 

phía dưới. 

- Tác động đến môi trường kinh tế -  xã hội: Theo kết quả khảo sát thực tế 

tại khu vực dự án thì đây là khu đất tương đối trống, chủ yếu là trồng cây nông 

nghiệp ngắn ngày. Do vậy hoạt động xây dựng của dự án gần như không gây 

ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội trong khu vực, mà còn tạo động lực để 

thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế dịch vụ trong khu vực. 

g. Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn giải phòng mặt 

bằng và thi công 

- Sự cố rò rỉ do các nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra sẽ gây 

ra những tác hại lớn (nhất là rò rỉ các hợp chất dạng khí) như gây độc cho con 

người, động thực vật, gây cháy, nổ,… Các sự cố này có thể dẫn đến thiệt hại lớn 

về kinh tế, xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. 

- Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới những thiệt hại về kinh tế, xã hội 

và làm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, còn ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của 

nhân dân trong khu vực lân cận của dự án. 

- Đây là sự cố thường gặp trong công tác giải phóng mặt bằng, sự cố có thể 

thiệt hại đến tính mạng hoặc ảnh trực tiếp đến sức khoẻ con người và tiêu hao 

vật chất, vì vậy cần phải thực hiện chế độ nghỉ ngơi thích hợp và thực hiện đúng 

những quy định về an toàn trong lao động. 
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2. Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy 

hoạch 

Khi dự án đưa vào hoạt động có những tác động đến môi trường được xác 

định như sau: 

a. Tác động đến môi trường nước 

- Tác động đến môi trường nước ở đây là do nước thải sinh hoạt từ những 

khu nhà ở trong khu vực quy hoạch, thành phần và tính chất ô nhiễm của loại 

nước thải này chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ: 

- Theo tính toán thống kê của một số quốc gia đang phát triển về khối 

lượng chất ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đưa vào môi trường, 

ta có thể tính tải lượng ô nhiễm trong nước thải. 

- Đặc trưng của loại nước thải này có nhiều chất lơ lững, dầu mỡ (từ nhà 

bếp), nồng độ chất hữu cơ cao (từ nhà vệ sinh) nếu không được tập trung và xử 

lý thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt. Ngoài ra, khi tích tụ lâu 

ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối. Ảnh hưởng của 

loại nước thải này đến môi trường là các chất rắn lơ lửng cho nước không trong, 

đục có màu, tác nhân này hạn chế độ sâu tầng nước được ánh sáng chiếu xuống, 

gây ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của tảo, rong, rêu,... Ngoài ra các vi 

sinh vật có trong nước thải đặc biệt vi khuẩn gây bệnh và trứng giun sán. Nếu 

quản lý nguồn thải này không tốt ảnh hưởng đến môi trường ngoài sẽ là tác nhân 

gây nên bệnh cho người. Một số vi sinh vật thường có gồm, phẩy khuẩn tả 

Vibrio Eltor, Salmonella Typhi, Samonella Paratyphi, vi khuẩn gây bệnh lỵ, 

thương hàn, trực khuẩn E.Coli là tác nhân gây viêm bàng quang. Fecal Coliform 

gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm dạ dày, tiêu chảy cấp tính.    

- Các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbohydrat, 

protein, lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật 

cần lấy ôxy hòa tan trong nước để chuyển hoá các chất hữu cơ nói trên thành 

CO2, N2, H2O, CH4...Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả 

năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số BOD5 

biễu diễn lượng ôxy cần thiết mà vi sinh vật phải tiêu thụ để phân hủy lượng 

chất hữu cơ dễ phân hủy có trong nước thải. Như vậy chỉ số BOD5 càng cao cho 

thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải 

ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn. 

- Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ lững có 

khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến 

chất lượng nước tại khu vực này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều 

trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa. 

b. Tác động của chất thải rắn đến môi trường 

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày của người dân, từ các khu nhà ở cao tầng, nhà hàng,… Rác thải loại này 
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bao gồm các mảnh nylon, giấy vụn, thức ăn dư thừa,...và lá cây. Những tác dộng 

này ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể nếu được quan tâm và xử lý 

đúng mức. 

c. Tác động đến môi trường không khí 

- Khu vực quy hoạch nhằm phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp sản 

xuất, nhu cầu về ở và sinh hoạt hàng ngày,…nên ảnh hưởng đến môi trường 

không khí ở đây là đáng kể. 

- Ngoài ra còn có những tác động khác ảnh hưởng đến môi trường như xảy 

ra hỏa hoạn tại khu vực sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, đất,… 

IV. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ THỨ TỰ ƯU 

TIÊN THỰC HIỆN 

Để dự án hoạt động và phát triển bền vững, các tác động tiêu cực từ dự án 

đến môi trường cần được giảm thiểu bằng những giải pháp quản lý và công nghệ 

thích hợp. Sau đây là các biện pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường và thứ tự ưu 

tiên thực hiện 

a. Trong giai đoạn thiết kế 

Trong giai đoạn thiết kế của dự án, các biện pháp sau sẽ được áp dụng để 

giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm môi trường:  

- Bố trí tổng mặt bằng hợp lý, có tính đến các hướng gió chủ đạo của khu 

vực. 

- Bố trí các giải cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa đảm bảo vệ sinh môi trường 

và cảnh quan khu vực. 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mặt, xử lý nước thải hợp lý. 

- Thiết kế các hạng mục công trình tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế về vệ 

sinh an toàn lao động đối với công trình hạ tầng, công trình dân dụng. Các hạng 

mục công trình phát sinh bụi đều được bao che kín bằng hệ thống tôle hoặc lưới 

chống bụi bao quanh khu vực dự án khi thi công công trình. 

- Bố trí tiến độ thi công đối với các loại máy móc thi công có phát sinh 

tiếng ồn thì được bố trí theo giờ thi công phù hợp không gây ảnh hướng tới đời 

sống nhân dân trong khu vực dự án. 

b. Giai đoạn thi công xây lắp 

Trong giai đoạn thi công xây lắp các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được áp 

dụng như sau: 

- Bố trí mặt bằng thi công và tổ chức thi công hợp lý. 

- Không sử dụng máy và thiết bị thi công quá cũ không đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định. 

- Bố trí phun nước những ngày hanh khô. 
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- Có biện pháp thu gom và xử lý chất thải thuộc từng cụm hạng mục công 

trình theo quy định chung đảm bảo vệ sinh môi trường. 

c. Trong giai đoạn vận hành khai thác dự án: 

* Chống bụi: Việc vận hành dự án có gây ảnh hưởng đến môi trường không 

khí. Gây bụi trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu sản xuất của các 

nhà đầu tư thứ cấp khi đầu tư và hoạt động trong khu công nghiệp,...Tuy nhiên, 

những ảnh hưởng này là không lớn do: Các phương tiện khi vận chuyển nhiên, 

nguyên liệu được vận chuyển bằng xe chuyên dùng, đối với các phương tiện 

không phải xe chuyên dùng thì sẽ được dùng bạt che chắn đảm bảo vệ sinh môi 

trường không khí.  

+ Đối với bụi phát sinh ra trong quá trình sản xuất thì không đáng kể do các 

nhà đầu tư thứ cấp thực hiện trong môi trường kín là xưởng sản xuất với các dây 

chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ 

môi trường, công nhân được trang bị thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo vấn đề 

bảo vệ sức khỏe công nhân trực tiếp làm việc. 

+ Có kế hoạch, lịch vệ sinh quét dọn khu vực dự án thường xuyên, liên tục. 

* Chống ồn: Trong quá trinh các nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư tại khu công 

nghiệp sẽ được kiểm soát toàn bộ dây chuyền công nghệ sản xuất để đảm bảo là 

công nghệ tiến tiến hiện đại các máy móc thiết bị đảm bảo các quy định về hạn 

mức mức tuyệt đối các ô nhiễm về tiếng ồn theo TCVN và thế giới quy định. 

* Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn trong sản xuất và sinh hoạt được thu 

gọm vào nơi quy định. Chất thải rắn sẽ ký hợp đồng với Công ty xử lý rác thải 

để vận chuyển. 

* Xử lý nước thải: Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất và quá trình 

thải sinh hoạt. Đối với nước thải trong quá trình sản xuất được thu gom và dẫn 

theo tuyến ống riêng, qua trạm xử lý của khu công nghiệp đảm bảo đạt được các 

giá trị giới hạn quy định ở cột B tiêu chuẩn TCVN5945-2005 trước khi thoát ra 

môi trường. Đối với nước thải sinh hoạt được xử lý qua hệ thống bể phốt trước 

khi thải ra môi trường trong khu vực. 
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PHẦN VII. TỔNG HỢP KINH PHÍ VÀ DANH MỤC  

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

I. TỒNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ 

Tổng chi phí đầu tư xây dựng  bao gồm : 

- Tổng hợp chi phí xây dựng hệ thống đường giao thông (kể cả nền đường) 

và các hạng mục phải thi công đồng bộ theo đường, như hệ thống thoát nước 

mưa, hệ thống đường ống thu gom nước thải, hệ thống chiếu sáng theo đường. 

- Chi phí san nền 

- Chi phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa. 

- Chi phí xây dựng hệ thống thoát nước thải (Bao gồm chi phí xây dựng 

nhà máy xử lý nước thải). 

- Chi phí vệ sinh môi trường. 

- Chi phí xây dựng hệ thống cấp nước . 

- Chi phí xây dựng hệ thống cấp điện. 

 Bảng 6.1. Bảng tổng hợp khái toán kinh phí đầu tư 

STT HẠNG MỤC 
KINH PHÍ 

(đồng) 

1 GIAO THÔNG 388.451.360.000 

2 SAN NỀN 654.479.736.000 

3 THOÁT NƯỚC MƯA 22.245.900.000 

4 THOÁT NƯỚC THẢI 106.027.400.000 

5 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 57.000.000 

6 CẤP NƯỚC 52.320.480.000 

7 CẤP ĐIỆN 33.074.400.000 

TỔNG: 1.256.656.276.000 

 

II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

- Khu hành chính - dịch vụ. (Nhà đầu tư) 

- Hệ thống cấp điện. (Nhà đầu tư, cơ quan chuyên ngành) 

- Nhà máy cấp nước. (Nhà đầu tư, cơ quan chuyên ngành) 

- Nhà máy xử lý nước thải. (Nhà nước) 

- Các tuyến đường giao thông. (Nhà đầu tư) 

- Cầu cảng và đường dẫn. (Nhà đầu tư) 
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PHẦN VIII. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN  

QUY HOẠCH 

I. RANH GIỚI, PHẠM VI VÀ TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG KHU QUY 

HOẠCH 

1. Phạm vi ranh giới 

- Ranh giới, phạm vi là toàn bộ ranh giới lập “Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500” 

- Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc giáp kênh I; 

+ Phía Nam giáp đất của dân (cách kênh II khoảng 360m) và giáp Khu dịch 

vụ cảng cá Trần Đề (giai đoạn 2); 

+ Phía Đông giáp sông Hậu; 

+ Phía Tây giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu. 

- Quy mô lập quy hoạch: Diện tích khu vực lập quy hoạch là 161,46ha. 

Trong đó, diện tích dự án Khu công nghiệp Trần Đề là 160ha và diện tích 

hành lang cây xanh bảo vệ kênh I là 1,46ha. 

2. Tính chất, chức năng khu quy hoạch 

Là khu công nghiệp tập trung đa ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong 

điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế với những định hướng thu hút các dự án đầu 

tư vào các lĩnh vực sau: 

- Chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm 

và nuôi trồng thủy sản; 

- Sửa chữa, đóng tàu thuyền khai thác biển, chế tạo máy móc, động cơ phục 

vụ nuôi trồng, khai thác biển và các ngành kinh tế biển khác... 

- Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, thiết bị nội thất; 

- Sản xuất bao bì các loại và một số lĩnh vực tiềm năng khác. 

II. VỊ TRÍ, RANH GIỚI, CHỨC NĂNG, QUY MÔ CÁC LÔ ĐẤT TRONG 

KHU QUY HOẠCH 

1. Khu các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, kho bãi. 

Được chia thành 04 nhóm ngành tương ứng với các lô đất cụ thể như sau: 

- Nhóm A: Nhóm Công nghiệp chế biến thực phẩm (Chế biến tôm, cá và 

các loại thủy sản khác, chế biến nông sản,...Được bố trí thành 02 khu đất ký hiệu 

A1, A2. 
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+ Khu đất ký hiệu A1 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N1, N2 và 

kênh I. Quy mô 163.437,3m2. 

+ Khu đất ký hiệu A2 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N2, N3 và 

nhà máy Xử lý nước thải và trạm cấp điện. Quy mô 108.320,4m2. 

- Nhóm B: Nhóm Công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thuyền; thiết bị, dụng 

cụ đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản; công nghiệp cơ khí; sản xuất vật liệu xây 

dựng, xi măng, trạm nghiền xi măng,...Được bố trí thành 02 khu đất ký hiệu B1, 

B2. 

+ Khu đất ký hiệu B1 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N3, N4 và 

kênh I. Quy mô 139.867,4m2; 

+ Khu đất ký hiệu B2 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N4, sông 

Hậu và kênh I. Quy mô 144.076,3m2. 

- Nhóm C: Nhóm Công nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản, chăn 

nuôi,...Được bố trí thành 02 khu đất ký hiệu C1, C2. 

+ Khu đất ký hiệu C1 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N4, sông 

Hậu và cảng cá giai đoạn 2. Quy mô 99.809,5m2; 

+ Khu đất ký hiệu C2 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N3, N4 và 

ranh phía Nam. Quy mô 161.052,3m2. 

- Nhóm D: Nhóm ngành khác như thuốc Vi sinh, thủy sản, gia súc gia cầm; 

công nghệ may mặc, bao bì,...Được bố trí thành 02 khu đất ký hiệu D1, D2. 

+ Khu đất ký hiệu D1 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N2, N3 và 

ranh phía Nam. Quy mô 155.707,0m2; 

+ Khu đất ký hiệu D2 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N1, N2 và 

ranh phía Nam. Quy mô 113.067,1m2. 

- Khu đất ký hiệu BB-XDV có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, cầu 

cảng,  khu đất công nghiệp C1. Quy mô 38.625,0ha. 

2. Khu hành chính - dịch vụ 

Khu trung tâm hành chính, dịch vụ được chia ra thành năm lô đất nằm 

trong khu vực được hệ thống cây xanh bao quanh tạo nên không gian làm việc lý 

tưởng. 

- Hai lô đất HCDV-01 và HCDV-04 là hai khu hành chính tạo điểm nhất 

cho khu công nghiệp, được bố trí nằm ngay cổng chính khu công nghiệp. Với 

quy hoạch tầng cao tối đa là 05 tầng, thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại. 

Đây là nơi đặt văn phòng điều hành chung cho toàn bộ khu công nghiệp. 

- Ba lô đất còn lại là HCDV-02, HCDV-03, HCDV-05 được bố trí thành 

các khối văn phòng cho thuê, nằm trên các trục giao thông nội bộ như đường 

Y1, Y2, X1, X2, X3 và đường Y1, Y3, X4, X5. Các khu văn phòng này được 

cách ly bởi hệ thống cây xanh với khu nhà máy tạo nên không gian làm việc lý 

tưởng cho các văn phòng làm việc. Đây là nơi cho phép các công ty đặt các văn 
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phòng đại diện, cửa hàng trưng bày sản phẩm hay trưng bày về công nghệ...của 

các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp.  

- Khu đất ký hiệu HCDV-01 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N1, 

X1, Y1. Quy mô 5.128,9m2; 

- Khu đất ký hiệu HCDV-02 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường Y2, X2, 

X3, Y1. Quy mô 8.099,0m2; 

- Khu đất ký hiệu HCDV-03 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường X1, X2, 

Y1, Y2. Quy mô 8.099,0m2; 

- Khu đất ký hiệu HCDV-04 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường D1, N1, 

X4, Y1. Quy mô 4.821,3m2; 

- Khu đất ký hiệu HCDV-05 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường X4, Y1, 

Y3, X5. Quy mô 3.178,1m2; 

3. Khu các công trình đầu mối hạ tầng 

Bao gồm các lô đất sau: 

- Nhà máy xử lý nước thải: ký hiệu HT-01 có vị trí giới hạn bởi các tuyến 

đường N2, kênh I, khu đất A2, và khu HT-02, HT-03. Quy mô 22.799,5m2; 

- Nhà máy cấp nước: ký hiệu HT-02 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường 

N3, kênh I, khu đất A2, và khu HT-01, HT-03. Quy mô 19.199,6m2; 

- Trạm cấp điện: ký hiệu HT-03 có vị trí giới hạn bởi các tuyến đường N3, 

kênh I, khu đất A2, và khu HT-01, HT-02. Quy mô 4.800,0m2. 

4. Khu cây xanh và cây xanh cách ly 

Khu cây xanh và cây xanh cách ly được bố trí cập ranh khu công nghiệp, 

tạo thành một hàng rào cây xanh bao quanh toàn khu công nghiệp giúp giảm 

thiểu tiếng ồn cũng như khói bụi ảnh hướng đến các hộ dân sinh sống xung 

quanh khu công nghiệp. Tổng diện tích là 191.292,5m2 (chiếm tỷ lệ 11,96%). 

Trong khu vực cây xanh cách ly chỉ được xây dựng các công trình đường 

giao thông, bãi đổ xe, công trình cấp điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm 

nước thải, không được phép xây dựng các công trình dân dụng. 

III. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, HỆ SỐ SỬ 

DỤNG ĐẤT, CỐT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT; CHIỀU 

CAO CÔNG TRÌNH, CỐT SÀN VÀ CHIỀU CAO TẦNG MỘT HOẶC 

PHẦN ĐỂ CÔNG TRÌNH CAO TẦNG, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC VÀ 

HÀNG RÀO CÔNG TRÌNH, VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÁC 

CÔNG TRÌNH. 

1. Khu xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 
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+ Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp, bến bãi tối đa 70%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng.  

+ Chiều cao tầng tùy theo đặc thù loại hình nhà máy cũng như công nghệ 

áp dụng. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần. 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi: 

 Đối với nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, bến bãi, công trình hành chính: 

khoảng lùi 16m đối với đường D1, 10m với các tuyến đường còn lại, 4m đối với 

ranh khu đất (để đảm bảo PCCC, trường hợp gộp nhiều lô nhỏ thành một lô đất 

lớn thì tính ranh khu đất là ranh khu đất lớn). 

 Đối với các công trình phụ trợ 6m đối với đường D1, 0m với các tuyến 

đường còn lại. 

+ Tỷ lệ cây xanh tối thiểu trong từng nhà máy, xưởng dịch vụ đạt tối thiểu 

20%. 

+ Riêng đối với các công trình hành chính, nhà điều hành, nhà bảo vệ (nếu 

có): 

* Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

 - Hình thái kiến trúc công trình phải đơn giản, hiện đại, phù hợp với công 

năng sử dụng, thân thiện với môi trường. 

- Màu sắc và vật liệu các công trình đồng nhất, hài hòa với không gian cảnh 

quan xung quanh, sử dụng tối đa vật liệu địa phương: 

+ Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng 

(như đỏ, đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn bộ mặt công trình. 

+ Không sử dụng gạch lát màu tối, có độ bóng cao để phủ trên toàn bộ 

mặt tiền công trình.  

  + Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt 

tiền công trình. 

        - Đối với tường rào công trình: Tường rào phải có hình thức kiến trúc 

thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ 

yêu cầu sau: 

+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,6 m. 
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  + Phần tường rào trông ra đường phố và hẻm từ độ cao 0,6m trở lên phải 

thiết kế trống, thoáng. Phần trống, thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt 

phẳng đứng của tường rào. 

2. Khu trung hành chính, dịch vụ của khu công nghiệp.  

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 

a. Đối với lô HCDV-01 và HCDV-04  

+ Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 2 lần 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi công trình là 06m đối với tuyến đường D1 và 0m đối với 

các tuyến đường còn lại. 

+ Từng dãy nhà phải được xây dựng thống nhất về kiến trúc, màu sắc, 

khoảng lúi và tầng cao. 

b. Đối với lô HCDV-02, HCDV-03, HCDV-05.  

+ Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng. 

* Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi công trình là 06m đối với tuyến đường D1 và 0m đối với 

các tuyến đường còn lại. 

+ Từng dãy nhà phải được xây dựng thống nhất về kiến trúc, màu sắc, 

khoảng lúi và tầng cao. 

 - Hình thái kiến trúc công trình phải đơn giản, hiện đại, phù hợp với công 

năng sử dụng, thân thiện với môi trường. 

- Màu sắc và vật liệu các công trình đồng nhất, hài hòa với không gian cảnh 

quan xung quanh, sử dụng tối đa vật liệu địa phương: 

+ Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng 

(như đỏ, đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn bộ mặt công trình. 
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+ Không sử dụng gạch lát màu tối, có độ bóng cao để phủ trên toàn bộ 

mặt tiền công trình.  

  + Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt 

tiền công trình. 

        - Đối với tường rào công trình: Tường rào phải có hình thức kiến trúc 

thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ 

yêu cầu sau: 

+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,6 m. 

  + Phần tường rào trông ra đường phố và hẻm từ độ cao 0,6m trở lên phải 

thiết kế trống, thoáng. Phần trống, thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt 

phẳng đứng của tường rào. 

3. Khu các công trình đầu mối kỹ thuật 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng tối đa là 60%. 

+ Tầng cao tối đa là 2 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

* Chiều cao tối thiểu tầng lầu 3,3m. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 1,2 lần. 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ +3,40m. 

+ Khoảng lùi công trình là 10m. 

 - Hình thái kiến trúc công trình phải đơn giản, hiện đại, phù hợp với công 

năng sử dụng, thân thiện với môi trường. 

- Màu sắc và vật liệu các công trình đồng nhất, hài hòa với không gian cảnh 

quan xung quanh, sử dụng tối đa vật liệu địa phương: 

+ Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng 

(như đỏ, đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn bộ mặt công trình. 

+ Không sử dụng gạch lát màu tối, có độ bóng cao để phủ trên toàn bộ 

mặt tiền công trình.  

  + Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt 

tiền công trình. 

        - Đối với tường rào công trình: Tường rào phải có hình thức kiến trúc 

thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ 

yêu cầu sau: 

+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,6 m. 
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  + Phần tường rào trông ra đường phố và hẻm từ độ cao 0,6m trở lên phải 

thiết kế trống, thoáng. Phần trống, thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt 

phẳng đứng của tường rào. 

4. Khu cây xanh và cây xanh cách ly 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của lô đất được quy định cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng tối đa là 5%. 

+ Tầng cao tối đa là 1 tầng. 

* Chiều cao thông thủy tầng 1 tối thiểu 3,6m 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa 0,05 lần. 

IV. CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG VÀ CÁC YÊU CẦU 

CỤ THỂ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ; 

PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN CÔNG TRÌNH HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT. 

1. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng  

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể theo từng tuyến 

đường, cụ thể như sau: 

STT TÊN ĐƯỜNG MẶT CẮT 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

VĨA 

HÈ 

(m) 

MẶT 

ĐƯỜNG 

(m) 

MƯƠNG 

THOÁT 

NƯỚC 

HỞ (m) 

CHIỀU 

DÀI 

(m) 

KHOẢNG LÚI 

(m) 

CÔNG 

TRÌNH 

PHỤ 

NHÀ 

MÁY, 

NHÀ 

ĐIỀU 

HÀNH, 

VĂN 

PHÒNG 

1 Đường N1 2-2 26 2x7 12   870 0 10 

2 Đường N2 3-3 26 2x7 12   1025 0 10 

3 Đường N3 3-3 26 2x7 12   1173 0 10 

4 Đường N4 3-3 26 2x7 12   1025 0 10 

5 

Đường D1 

(Đoạn từ 

NSH đến 

đường N1) 

1A-1A 48 2x11 26   77 6 16 

6 

Đường D1 

(Đoạn còn 

lại) 

1-1 48 2x11 2x7,5 11 1300 6 16 

7 Đường X1 4-4 16 2x5 6   134 0 0 

8 Đường X2 4-4 16 2x5 6   142 0 0 

9 Đường X3 4-4 16 2x5 6   128 0 0 

10 Đường X4 4-4 16 2x5 6   109 0 0 

11 Đường X5 4-4 16 2x5 6   82 0 0 
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STT TÊN ĐƯỜNG MẶT CẮT 

LỘ 

GIỚI 

(m) 

VĨA 

HÈ 

(m) 

MẶT 

ĐƯỜNG 

(m) 

MƯƠNG 

THOÁT 

NƯỚC 

HỞ (m) 

CHIỀU 

DÀI 

(m) 

KHOẢNG LÚI 

(m) 

CÔNG 

TRÌNH 

PHỤ 

NHÀ 

MÁY, 

NHÀ 

ĐIỀU 

HÀNH, 

VĂN 

PHÒNG 

13 Đường Y1 4-4 16 2x5 6   804 0 0 

14 Đường Y2 4-4 16 2x5 6   378 0 0 

15 Đường Y3 4-4 16 2x5 6   206 0 0 

2. Cốt xây dựng, chiều cao công trình 

- Nền công trình (khi hoàn thiện) từ +3,40m. 

- Chiều cao tầng theo đặc thù công trình.  

3. Các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, phạm vi 

bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Hạ tầng kỹ thuật ngầm được bố trí dọc trên vỉa hè các tuyến đường giao 

thông; phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài của khu công nghiệp. Khoảng 

cách đường ống, đường dây ngầm không ảnh hưởng lẫn nhau; an toàn trong quá 

trình quản lý, khai thác và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và các 

công trình trên mặt đất có liên quan; thuận tiện an toàn và đáp các yêu cầu kỹ 

thuật trong việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật với nhau và với các công 

trình ngầm khác. 

Đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, liên hoàn, kết nối về không gian thuận 

tiện, an toàn với giao thông trên mặt đất và với các công trình công cộng ngầm, 

công trình công cộng trên mặt đất liền kề. Phù hợp với quy hoạch tổ chức không 

gian và hệ thống dịch vụ công cộng của toàn khu công nghiệp. Đảm bảo kết nối 

không gian thuận tiện và an toàn với các công trình giao thông ngầm, các công 

trình công cộng trên mặt đất và các công trình công cộng ngầm liền kề và kết 

nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm chung của khu vực. 

Loại đường ống 

Đường 

ống cấp 

nước 

Cống 

thoát 

nước thải 

Cống 

thoát 

nước 

mưa 

Cáp 

điện 

Cáp 

thông 

tin 

Kênh mương 

thoát nước, 

tuy-nen 

Khoảng cách theo chiều ngang 

Đường ống cấp nước 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Cống thoát nước thải 1 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0 

Cống thoát nước mưa 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0 

Cáp điện 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 2,0 
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Loại đường ống 

Đường 

ống cấp 

nước 

Cống 

thoát 

nước thải 

Cống 

thoát 

nước 

mưa 

Cáp 

điện 

Cáp 

thông 

tin 

Kênh mương 

thoát nước, 

tuy-nen 

Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1,0 

Tuynel, hào kỹ thuật 1,5 1,0 1,0 2,0 1 - 

Khoảng cách theo chiều đứng 

Đường ống cấp nước - 1,0 0,5 0,5 0,5  

Cống thoát nước thải 1,0 - 0,4 0,5 0,5  

Cống thoát nước mưa 0,5 0,4 - 0,5 0,5  

Cáp điện 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5  

Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,5 -  

 

V. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN 

ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ CẦN BẢO VỆ, 

CÁCH LY; CÔNG TRÌNH NGẦM. 

Trong khu công nghiệp không có công trình có chức năng đặc thù, công 

trình ngầm nào cần bảo vệ. 
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VI. DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN, CẢI TẠO, CHỈNH 

TRANG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN 

HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH, ĐỊA HÌNH CẢNH QUAN 

Trong phạm vi quy hoạch không có các công trình di tích lịch sử, văn hóa 

cần bảo tồn, cải tạo và chỉnh trang. 

VII. YÊU CẦU, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY 

ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Cây xanh là nguồn cung cấp oxi cho bầu không khí và nó cũng là nguồn 

hấp thụ khí cacbon, giảm xói mòn đất và hệ sinh thái. Nên trồng nhiều cây xanh 

xung quanh nhà máy, xí nghiệp để tạo bầu không khí xanh, sạch, đẹp bên trong 

khu công nghiệp.  

Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch; tiết kiệm năng 

lượng điện; hạn chế sử dụng túi ni lông. 

Đảm bảo tối thiểu 90% lương chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được tái 

chế hoặc tái sử dụng. 

Có các biện pháp giám sát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp nhằm 

đảm bảo không có doanh nghiệp nào quy phạm quy định về xử lý chất thải rắn 

cũng như nước thải công nghiệp. 
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PHẦN IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

VIII. KẾT LUẬN 

Quy hoạch chi tiết Xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề là một bước cụ thể 

hoá chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng; đồng thời tuân thủ theo định hướng Quy hoạch chung thị trấn. 

Quy hoạch chi tiết  khu xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề đã nghiên cứu 

và đưa ra các giải pháp thiết kế kỹ thuật đồng bộ phù hợp với điều kiện tự nhiên 

hiện trạng khu đất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cũng như đảm bảo được 

yêu cầu chuyên ngành. 

Nội dung quy hoạch chi tiết đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án. 

Đây là một dự án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay. 

IX. KIẾN NGHỊ 

Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu công nghiệp Trần Đề với quy mô 161,46ha; phạm vi ranh giới như đồ án 

kiến nghị. 

Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề cho phép chủ đầu tư thực hiện các bước 

tiếp theo để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán 

xây dựng khu công nghiệp nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy, xí 

nghiệp công nghiệp. 

 

 

 

 


