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THUYẾT MINH TỔNG HỢP 

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ TÂN LONG, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH 

HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030 TỈ LỆ 1/5000. 

 

 

SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH: 

Vài nét về xã Tân Long: 

Tân Long là một xã thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đƣợc thành 

lập1999. Địa bàn xã tiếp giáp với các xã: Long Thạnh, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp (H. 

Phụng Hiệp), xã Đông Phƣớc (H. Châu Thành), phƣờng Hiệp Lợi, xã Đại Thành 

(TP. Ngã Bảy). 

Diện tích- dân số: xã Tân Long có diện tích khoảng 2.211,3 ha và dân số 

13.265 ngƣời (năm 2016, bảng 1). 

Bảng 1: Dân số và số hộ dân của xã Tân Long từ 2012 đến 2016. 

Bảng 1.1: Dân số và số hộ dân của xã Tân Long từ 2012 đến 2016 

 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Dân số 

(ngƣời) 

13.193 13.213 13.226 13.262 13.265 

Tỉ lệ tăng 

dân số (%) 

- 0,15 0,10 0,27 0,02 

Số hộ dân 3.548 3.551 3.556 3.562 3.564 

 Hành chính: xã Tân Long đƣợc chia thành 8 ấp gồm: Thạnh Lợi A1, Thạnh 

Lợi A2, Thạnh Lợi B, Thạnh Lợi C, Phụng Sơn, Phụng Sơn A, Phụng Sơn B, Long 

Phụng. 

Kế hoạch phát triển đô thị: Dự kiến đến năm 2030, đô thị Tân Long đạt 

chuẩn đô thị loại V và dự kiến thành lập thị trấn Tân Long từ xã Tân Long. 

Hiện xã đã triển khai khu dân cƣ thƣơng mại chợ Cầu Trắng, cùng với dự án 

nâng cấp mở rộng QL1A sẽ mở ra những thuận lợi để xã phát triển trong tƣơng lai. 

Xã tiếp tục củng cố, xây dựng các tiêu chí văn hóa và xã nông thôn mới. 

Giáo dục: xã Tân Long có 6 trƣờng thuộc các cấp học: 

- Trƣờng Mầm non Tân Long: Tỉnh lộ 925B, ấp Thạnh Lợi A1 

Trƣờng Tiểu học Tân Long 1: ấp Thạnh Lợi A1 

Trƣờng Tiểu học Tân Long 2: ấp Phụng Sơn (Điểm A), Ấp Long Phụng 

(Điểm B) 

Trƣờng Tiểu học Tân Long 3: ấp Phụng Sơn A 

Trƣờng THCS Tân Long: Tỉnh lộ 925B, ấp Thạnh Lợi A1 

Trƣờng THPT Tân Long: Tỉnh lộ 925B, ấp Thạnh Lợi A1 

Văn hóa: xã Tân Long có 8/8 ấp đều đạt chuẩn văn hóa. 

Xã đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị để đạt 

mục tiêu xã văn hóa và xứng tầm thị trấn tƣơng lai. 

Mục tiêu của đồ án: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5ng_Hi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
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 Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

đƣợc lập với các mục tiêu sau: 

- Cụ thể hóa các nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu 

Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, các định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện Phụng Hiệp, đáp ứng thời gian và yêu cầu quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ 

xây dựng.  

- Tạo lập hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời giữ gìn, tôn tạo 

bản sắc truyền thống, lịch sử theo định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Phụng Hiệp và của tỉnh Hậu Giang, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, an sinh 

xã hội, gia tăng năng lực phát triển đô thị, bổ sung các chức năng đô thị cho đô thị 

Ngã Bảy. 

- Cụ thể hóa quan điểm nhất thể hóa đô thị và nông thôn. 

- Cập nhật toàn bộ các thay đổi về mặt quản lý cũng nhƣ những thay đổi về 

hạ tầng đô thị tại khu vực để phù hợp thực tế phát triển của thị trấn. 

- Xây dựng tầm nhìn và các mục tiêu chiến lƣợc gắn với đa ngành, phát triển 

hiện đại có bản sắc đặc trƣng, là cơ sở để nâng cấp đô thị Tân Long lên đô thị loại 

V trong tƣơng lai gần. 

- Tạo lập cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất để triển khai các dự án hạ tầng 

khung và các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tƣ xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm 

soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn xã. 

Nhiệm vụ của đồ án: 

 Quy hoạch chung đô thị tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Nghiên cứu, đƣa ra các đánh giá tổng hợp các ƣu, khuyết điểm của đồ án 

quy hoạch đô thị đã đƣợc phê duyệt, đánh giá quá trình thực hiện xây dựng đô thị 

so với các nội dung đã đƣợc phê duyệt.  

- Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên hiện trạng và các thế mạnh hoặc 

động lực phát triển đô thị, các cơ sở kinh tế - kĩ thuật; 

- Tổng hợp, cập nhật các định hƣớng phát triển kinh tế xã hội, các nhân tố và 

thách thức mới trong giai đoạn hiện nay, từ đó xây dựng các mục tiêu, quan điểm 

điều chỉnh bổ sung cho đồ án quy hoạch. 

- Bám sát các nội dung đã đƣợc đề cập trong nhiệm vụ quy hoạch. 

Các đề xuất theo các định hƣớng chính bao gồm: 

- Luận chứng và xác định tính chất, quy mô dân số, đất đai phát triển đô thị; 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho đô thị loại V. 

- Cơ cấu, các khu chức năng chính của đô thị; 

- Quy hoạch sử dụng đất. 

- Định hƣớng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho các khu chức 

năng, trục không gian chính. 

- Bổ sung thiết kế đô thị tổng thể. 

- Đề xuất khung và định hƣớng phát triển cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  Bổ 

sung và hoàn chỉnh hệ thống giao thông thủy, bộ công cộng cho Thị trấn, đề xuất 

các giải pháp liên quan đến cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc thải, thoát nƣớc mƣa, 

giảm ngập đô thị. 

- Bổ sung đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc. 
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- Đề xuất các dự án ƣu tiên đầu tƣ. 

- Quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 đến 10 năm; 

- Xác lập các căn cứ pháp lí để quản lí xây dựng đô thị; 

Ngoài ra, quy hoạch phải lồng ghép thêm các nội dung về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng trƣởng xanh và phát triển bền vững vào các nội dung lập quy 

hoạch theo điều kiện thực tế. 

PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH: 

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: 

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch lấy trọng tâm là khu vực trung tâm của xã 

Tân Long hiện hữu, nghiên cứu mở rộng đô thị ra các khu vực lân cận. 

- Ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đƣợc xác định cụ thể nhƣ sau: 

+ Phía Bắc: giáp kênh Ông Năm Sáng- Bãi rác Tân Long; 

+ Phía Nam: một phần ranh giáp thành phố Ngã Bảy- kênh Hai Đào; một 

phần ranh giáp kênh xáng Nàng Mau. 

+ Phía Đông: giáp xã Đông Phƣớc, huyện Châu Thành; 

+ Phía Tây: giáp kênh Mƣơng Lộ và giáp đất dân. 

- Tổng diện tích quy hoạch khoảng 285 ha. 

 
Phạm vi nghiên cứu quy hoạch 
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Phạm vi nghiên cứu quy hoạch 

Quy mô diện tích: 

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 285,36 ha (trong đó bao gồm khoảng 85 ha 

đất dự trữ phát triển đô thị). 
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ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ: 

Các yếu tố tiềm năng: 

- Xã Tân Long nằm liền kề thành phố Ngã Bảy, cộng thêm việc đƣợc kết nối 

với các trung tâm lân cận bởi cả 2 hệ thống giao thông thủy và bộ nên rất có điều 

kiện để tận dụng và phát huy các lợi thế do vị trí địa lí đặc thù này mang lại. 

- Tân Long cũng đã và đang là một đô thị sầm uất và lâu đời, có đầy đủ các yếu 

tố về kết cấu hạ tầng xã hội, kinh tế, một tiền đề tốt để phát triển. 

- Đây là một đô thị sông nƣớc đặc trƣng với đầy đủ các yếu tố cây xanh mặt 

nƣớc, rất có điều kiện để kiến tạo cảnh quan và môi trƣờng sống chất lƣợng, hài 

hòa với thiên nhiên. 

- Quỹ đất nông nghiệp trong địa bàn của xã rất cao, bên cạnh đó, đất xây dựng 

đô thị hiện nay chiếm tỉ lệ rất thấp trong tỉ lệ chung. Với các định hƣớng mở rộng 

đô thị trong tƣơng lai, đây là một điều kiện rất thuận lợi. 

Các dự án phát triển kinh tế, xã hội trong vùng: 

- Vùng sản xuất nông- ngƣ nghiệp: Phụng Hiệp là vùng có thế mạnh và đang 

phát huy phát triển nông nghiệp- thủy sản, đƣa năng lực kinh tế toàn vùng ngày 

một đi lên. 

- Đô thị Ngã Bảy, vùng kinh tế trọng điểm của Phụng Hiệp- liền kề Tân Long. 

- Khu kinh tế ven sông Hậu cũng kết nối dễ dàng với Tân Long qua hệ thống 

giao thông xuyên suốt. 

Các dự án phát triển các công trình dịch vụ, thƣơng mại trên địa bàn thị trấn: 

- Tuyến đƣờng tỉnh 925B đã triển khai và sẽ tiếp tục hoàn thiện, liên kết Tân 

Long với các vùng phụ cận. 

- Khu thƣơng mại dịch vụ chợ Cầu Trắng. Đã bƣớc đầu hình thành, phát triển 

sầm uất và ổn định. 

- Các dự án khu dân cƣ, tái định cƣ trên địa bàn. 

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH: 

 Với những đặc thù về vị trí địa lí, kinh tế, xã hội cùng với những thuận lợi và 

hạn chế nêu trên, định hƣớng quy hoạch cho Tân Long sẽ bao hàm các yếu tố sau: 

 - Định hƣớng chung: 

 * Đô thị Tân Long tƣơng lai sẽ đƣợc định hƣớng là một đô thị loại V, là Thị 

trấn trung tâm của xã Tân Long. Đây sẽ là trung tâm hành chính, kinh tế xã hội của 

Thị trấn nói riêng và cả xã Tân Long nói chung. 

 * Ghi nhận, kế thừa và phát huy các định hƣớng và các yếu tố hiện trạng đã 

triển khai vẫn còn phù hợp trong tình hình mới. 

 * Có định hƣớng để đô phát triển mô hình nông nghiệp đô thị (ở mật độ thấp 

kết hợp mô hình ao nuôi, vƣờn cây với mục tiêu canh tác, phục vụ du lịch,…) 

nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhất thể hóa đô thị nông thôn. 
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 - Định hƣớng cụ thể: 

 * Trục Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 925B đƣợc định hƣớng là hệ giao thông xƣơng 

sống của khu đô thị. Các khu chức năng trọng yếu của đô thị đƣợc ƣu tiên bố trí 

cặp theo 2 trục giao thông này, khai thác tối đa lợi thế kết nối đối nội lẫn đối ngoại 

mà 2 tuyến giao thông này mang lại. 

 * Khu đô thị hiện hữu là khu dân cƣ phát triển tự phát lâu đời, hạ tầng yếu 

kém; Khu vực này sẽ chỉnh trang là chủ yếu, hạn chế phát triển. 

 * Bố trí bổ sung các khu chức năng còn thiếu vào khu vực mở rộng, một mặt 

tạo sự phát triển đồng đều trên toàn khu vực, mặt khác đây sẽ là yếu tố giúp giãn 

dân, giải quyết tình trạng ở tập trung vào khu trung tâm xã cũ. 

 * Định hƣớng hệ thống hạ tầng kỹ thuật có tính chất kế thừa và phù hợp theo 

định hƣớng quy hoạch tổng thể chung đã đƣợc đề ra 

CƠ CẤU QUY HOẠCH: 

 Dựa trên địa giới hành chính, ranh khu đất quy hoạch, khu trung tâm đô thị 

đƣợc phân chia thành 03 đơn vị ở bao gồm: 

 * Đơn vị ở 1, quy mô khoảng 108 ha, nằm trong địa giới hành chính ấp Thạnh 

Lợi A1. 

 * Đơn vị ở 2, quy mô khoảng 117 ha, nằm trong địa giới hành chính ấp Thạnh 

Lợi A1, ấp Phụng Sơn A, Thạnh Lợi C. 

 * Đơn vị ở 3, quy mô khoảng 60 ha, nằm trong địa giới hành chính ấp Thạnh 

Lợi A2. 
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PHÂN KHU CHỨC NĂNG: 

 Trên cơ sở các tính chất chính của khu quy hoạch, nghiên cứu đề xuất các khu 

chức năng chính bao gồm: 

 * Trung tâm hành chính cấp thị trấn. 

 * Công trình dịch vụ đô thị cơ bản: Bao gồm các công trình dịch vụ công 

cộng cấp thị trấn phục vụ dân cƣ trong toàn xã, công trình công cộng cấp khu ở 

phục vụ cho nhân dân trong từng đơn vị ở.  

 * Công trình thƣơng mại - dịch vụ đa chức năng. 

 * Đất đơn vị ở, bao gồm: 

 + Đất đơn vị ở. 

 + Đất đơn vị ở- dạng tự cải tạo. 

 + Đất ở hỗ hợp. 

 * Đất dự trữ phát triển đơn vị ở: mô hình ở kết hợp phát triển nông nghiệp đô 

thị. 

 * Bổ sung đầy đủ các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cho đô thị. 

 * Ngoài ra, trong định hƣớng chung đây là một đô thị sông nƣớc với đầy đủ 

các yếu tố cây xanh mặt nƣớc tạo cảnh quan, sự thông thoáng, thẩm mỹ và môi 
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trƣờng sống trong lành. 
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RANH QUY HOẠCH: 

 - Ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đƣợc xác định cụ thể nhƣ sau: 

 + Phía Bắc: giáp kênh Ông Năm Sáng- Bãi rác Tân Long; 

 + Phía Nam: một phần ranh giáp thành phố Ngã Bảy- kênh Hai Đào; một 

phần ranh giáp kênh xáng Nàng Mau. 

 + Phía Đông: giáp xã Đông Phƣớc, huyện Châu Thành; 

 + Phía Tây: giáp kênh Mƣơng Lộ và giáp đất dân. 

 - Tổng diện tích quy hoạch khoảng 285 ha (trong đó bao gồm khoảng 85 ha 

đất dự trữ phát triển đô thị). 

 

CÁC NỘI DUNG QUY HOẠCH: 

Tính chất, quy mô thị trấn: 

Tính chất: 

 Đô thị Tân Long đƣợc định hƣớng phát triển thành đô thị loại V, là trung tâm 

kinh tế - xã hội phía Đông Bắc huyện Phụng Hiệp với các chức năng: dịch vụ, 

thƣơng mại, tiểu thủ công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội tiểu vùng phía Đông Bắc huyện Phụng Hiệp 

Quy mô: 

 * Quy mô dân số: - Đến năm 2030 khoảng: 15.000 ngƣời. Trong đó: 

+ Dân số hiện trạng khu vực lập quy hoạch khoảng 5.000 ngƣời. 

 + Dân số phát triển mới khoảng 10.000 ngƣời (chủ yếu là tăng dân số cơ học 

nhờ vị trí lân cận các khu đô thị và công nghiệp nhƣ: KCN Châu Thành, KCN 
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Long Thạnh, thành phố Ngã Bảy, thị trấn Ngã Sáu).  

 * Quy mô diện tích: đô thị Tân Long có diện tích 285,36 ha. 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT: 

BẢNG THỐNG KÊ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH 

(M²) 

TỈ LỆ (%) 

A ĐẤT DÂN DỤNG 1.238.463 43,40 

01 ĐẤT Ở 955.085 33,46 

 ĐẤT Ở HỖN HỢP 334.551  

 ĐẤT ĐƠN VỊ Ở 514.505  

 ĐẤT ĐƠN VỊ Ở - DÂN CƢ TỰ CẢI TẠO 106.029  

02 ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 103.153 3,61 

 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CẤP ĐÔ THỊ 55.942  

 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CẤP ĐƠN VỊ Ở 47.211  

03 ĐẤT GIÁO DỤC 60.793 2,13 

 NHÀ TRẺ, MẦM NON, MẪU GIÁO 11.487  

 TRƢỜNG TIỂU HỌC 14.766  

 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 14.969  

 TRƢỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 19.751  

04 ĐẤT CÂY XANH 119.432 4,20 

 ĐẤT CÂY XANH CẤP ĐÔ THỊ 78.754  

 ĐẤT CÂY XANH CẤP ĐƠN VỊ Ở 40.678  

B ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG 267.870 9,39 

05 ĐẤT Y TẾ 6.927 0,24 

 TRẠM Y TẾ 6.327  

 NHÀ BẢO SANH 600  

06 ĐẤT VĂN HÓA- TDTT 55.081 1,93 

07 ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY 158.287 5,54 

08 ĐẤT BẾN BÃI 31.727 1,11 

09 KHU KỸ THUẬT 15.848 0,57 

 TRẠM CẤP NƢỚC 5.369  

 TRẠM XỬ LÍ NƢỚC THẢI 9.736  

 TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC 743  

C ĐẤT KHÁC 816.134 28,58 

 ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ Ở 652.024  

 MẶT NƢỚC 164.110  

D ĐẤT GIAO THÔNG 531.129 18,63 

 TỔNG CỘNG 2.853.596  
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QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN: 

a. Các khu chức năng chính đƣợc phân bố nhƣ sau: 

- Khu ở: bao gồm các loại hình ở và phân bổ vị trí nhƣ sau: 

* Đất ở hỗn hợp: là loại hình ở kết hợp dịch vụ thƣơng mại đa chức năng, bố 

trí dọc theo các trục giao thông chủ đạo, các khu vực công cộng trong đô thị. 

* Đất đơn vị ở: là loại hình ở mật độ cao, đất ở mật độ thấp, các khu ở tự cải 

tạo: bố trí tập trung trong khu vực đất phát triển đô thị giai đoạn đến 2025. 

- Đất hành chánh: 

* Khu hành chính cấp thị trấn: là khu vực xây mới hoàn toàn, vị trí đƣợc bố trí 

tại khu vực cặp theo tuyến 925B. 

- Đất giáo dục: 

* Nhà trẻ mẫu giáo, trƣờng tiểu học: bố trí bổ sung phân tán với bán kính phù 

hợp phục vụ cho các tiểu khu. 

* Trƣờng trung học cơ sở: trƣờng trung học cơ sở hiện hữu giữ lại thêm diện 

tích để đủ chuẩn. 

* Trƣờng phổ thông trung học: là khu vực xây mới hoàn toàn, vị trí đƣợc bố 

trí gần khu Văn hóa- TDTT để tận dụng hệ thống sân bãi thể thao. 

- Đất y tế: các công trình y tế trong khu vực đƣợc bố trí phân tán trên toàn khu 

quy hoạch để tạo bán kính phục vụ hợp lí, bao gồm: 

* Trung tâm y tế- bệnh viện đa khoa: đặt tại vị trí hiện hữu. Bổ sung thêm 

diện tích. 

* Trạm y tế: bố trí tại vị trí có bán kính phục vụ phù hợp. 

- Đất văn hóa: dự kiến phát triển các công trình văn hóa nhƣ sau: 

* Nhà văn hóa thanh niên+ nhà văn hóa thiếu nhi 

* Trung tâm văn hóa triển lãm, thƣ viện bảo tàng. 

- Đất thể dục thể thao: 

* Sân thể thao cơ bản: bố trí tại khu đất công cộng đơn vị ở. 

* Trung tâm thể dục thể thao- sân vận động: bố trí tại khu đất Văn hóa- TDTT 

của đô thị. 

- Đất cây xanh mặt nƣớc: 

Các mảng xanh đƣợc bố trí xen kẽ trong các khu ở ven kênh rạch kiến tạo 

cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho khu ở. Ngoài khu vực công viên trung tâm, các 

mảng xanh phục vụ khu ở cũng đƣợc ƣu tiên bố trí để phục vụ cho dân cƣ của từng 

đơn vị ở. 

* Chợ hiện hữu giữ nguyên quy mô, các hoạt động thƣơng mại dịch vụ đƣợc 

tăng cƣờng kết hợp với khu đất ở hỗn hợp trên toàn tuyến Quốc lộ 1A, tuyến 925B 

và các vị trí trung tâm từng đơn vị ở. 

* Trung tâm thƣơng mại tổng hợp: đƣợc nâng cấp cải tạo và mở rộng quy mô 

từ trung tâm thƣơng mại hiện hữu. 

- Đất trạm trại kho tàng: bao gồm bến xe, bến tàu, bãi đỗ xe, trạm trung 

chuyển hàng hóa, cửa hàng xăng dầu; bố trí tại các vị trí thuận lợi của các trục giao 

thông thủy, bộ. 

- Khu kỹ thuật: 
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* Trạm cấp nƣớc: bố trí 01 trạm tại vị trí phù hợp. 

* Trạm trạm xử lí nƣớc thải: bố trí 03 trạm ở cuối khu đất của từng đơn vị ở. 

* Trạm trung chuyển rác: bố trí 01 trạm ở cuối khu đất. 

- Đất dự trữ phát triển đơn vị ở: là các khu đất nằm trong phạm vi phát triển 

đô thị đến năm 2030. 

ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN (THIẾT KẾ ĐÔ THỊ): 

Khung thiết kế đô thị tổng thể: 

- Trục chính đô thị, trục chính các khu chức năng: là trục xƣơng sống đô thị, 

kết nối các trung tâm đô thị, cấu trúc các khu phát triển mới và đóng vai trò là yếu 

tố xúc tác cho các hoạt động và chức năng khác nhau. 

- Trục đô thị đƣợc xác định bởi một chuỗi các đặc tính khác nhau và biểu hiện 

không gian có liên quan đến bối cảnh cụ thể dọc theo quỹ đạo của nó. Theo quy 

mô thiết kế đô thị, trục đô thị cũng bao gồm các làn đƣờng giao thông nội địa, khu 

vực đậu xe, vỉa h  rộng cùng không gian công cộng. 

- Trục lõi đô thị đƣợc xem nhƣ là cấu trúc chính định hƣớng cho đô thị hóa. 

Đoạn chiến lƣợc quan trọng nhất của đô thị Tân Long là trục Quốc lộ 1A đoạn đi 

qua thị trấn và tuyến đƣờng tỉnh 925B đƣợc hình thành, kết nối và phát triển cả 2 

bên kênh Mƣơng Lộ và Quốc lộ 1A. 

- Tuyến giao thông cho phép xe chạy nhanh thuộc trung tâm Đô thị với loạt 

cây xanh địa phƣơng phát triển nhanh đƣợc trồng th ng hàng, còn các tuyến giao 

thông công cộng chỉ đƣợc trồng về một phía để tạo khả năng tiếp cận cho ngƣời đi 

bộ dễ dàng hơn. Tại bãi đỗ xe và khu vực giao thông nội bộ (xe ô tô, xe tay ga và 

xe đạp) đƣợc chỉ định trồng các loại cây điển hình của khu vực đồng bằng châu 

thổ, các loại cây đƣợc trồng tại khu vực đi bộ công cộng là các loại cây địa phƣơng 

tạo nhiều bóng mát. 

- Các trục không gian chủ đạo của khu đô thị: trục quốc lộ 1A, đƣờng tỉnh 

925B và các trục giao thông điểm nhấn trong các khu dân cƣ tập trung. 

- Trục Quốc lộ 1A đƣợc thiết kế tuyến đƣờng song hành và đƣờng gom để tạo 

điều kiện phát triển cho các khu đất nằm ven quốc lộ. Tận dụng các mảng xanh 

cách ly này để tạo trục cảnh quan theo tuyến dọc Quốc lộ đoạn đi qua đô thị. 

Các vùng kiểm soát: 

- Bao gồm không gian đặc thù, không gian cảnh quan của khu đô thị, các khu 

vực có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội. 

- Kiểm soát hình thái không gian kiến trúc cảnh quan, các công trình điểm 

nhấn, công trình biểu tƣợng, kiểm soát mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ 

diện tích cây xanh, không gian mở, công trình dịch vụ công cộng, các trục giao 

thông chủ đạo tại các vùng kiểm soát. 

Thiết kế đô thị không gian công cộng và công trình điểm nhấn: 

- Không gian công cộng của đô thị bao gồm: Các không gian hành chính - 

chính trị cấp thị trấn, các không gian dịch vụ công cộng cho đơn vị ở, các không 

gian trung tâm chuyên ngành nhƣ y tế, giáo dục - đào tạo, các không gian văn hóa - 

TDTT, các không gian công trình thƣơng mại - dịch vụ, các không gian công viên 



Quy hoạch đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 tỉ lệ 1/5000 
 

                    

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ - Viện Quy hoạch xây dựng 
 

14 

vui chơi giải trí, quảng trƣờng. 

- Trên các không gian công cộng gắn kết với các trục không gian chủ đạo tại 

các vùng kiểm soát của đô thị, bố trí các công trình điểm nhấn gồm các công trình 

dịch vụ công cộng, các công trình hành chính, các công trình thƣơng mại- dịch vụ, 

các khu vực quảng trƣờng. 

- Để tạo nên diện mạo kiến trúc cảnh quan cho đô thị cần phải định vị các 

công trình điểm nhấn, các công trình biểu tƣợng là các công trình dự án trọng điểm 

của thị trấn nhƣ các công trình trung tâm thƣơng mại, các công trình giải trí, các 

công trình văn hóa, các công trình giáo dục y tế, các công trình đầu mối hạ tầng 

giao thông nhƣ bến xe, bến tàu. 

Hƣớng dẫn thiết kế đô thị về mật độ xây dựng: 

- Mật độ xây dựng: 

* Đối với khu vực công cộng: 

+ Khu hành chính, khu văn hóa thể dục thể thao, trung tâm chuyên ngành có 

mật độ xây dựng trung bình; Mật độ xây dựng 30 - 40% tại trung tâm hành chính, 

trung tâm chuyên ngành.    

+ Các công viên cây xanh tập trung, TDTT, công viên cây xanh cảnh quan, 

công viên khu ở mật độ không quá 5%. 

* Đối với các khu dân cƣ: 

+ Đất ở hỗn hợp: tùy vào tính chất xây dựng từng công trình cụ thể trên khu 

đất sẽ có quy định về mật độ xây dựng cụ thể cho từng thể loại công trình tuân thủ 

theo quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

+ Đất đơn vị ở: tuân thủ theo quy định về mật độ xây dựng nhà ở của quy 

chuẩn xây dựng hiện hành. 

+ Đất đơn vị ở tự cải tạo: tuân thủ theo quy định về mật độ xây dựng nhà ở 

của quy chuẩn xây dựng hiện hành. 

- Tầng cao xây dựng và hệ số sử dụng đất: 

* Công trình công cộng: 

+ Số tầng xây dựng không quá 4 tầng. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa không vƣợt quá K=2. 

* Đối với các khu dân cƣ: 

+ Khu vực trung tâm đô thị bố trí các công trình có tầng cao và hệ số sử 

dụng đất (trung bình) cao, bố trí công trình cao tầng tạo điểm nhấn; khu vực sinh 

thái, công viên cây xanh bố trí các công trình có tầng cao và hệ số sử dụng đất 

(trung bình) thấp. Cụ thể: 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 9 tầng, bố trí tại khu trung tâm thị trấn dọc hai 

bên quốc lộ 1A, tuyến 925B. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, bố trí tại khu đô thị dọc các trục giao 

thông xƣơng sống còn lại (trừ quốc lộ 1A) của đô thị, các khu dân cƣ xây dựng 

mới có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng theo quy chuẩn. 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa không quá K=7. 

Các quy định về xây dựng: 

Khu dân cƣ hiện hữu: 
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- Khu dân cƣ tự cải tạo: Bao gồm đất xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình 

thƣơng mại, dịch vụ, đất công cộng do nhà nƣớc quản lí nhƣ: đất đƣờng giao thông 

nội bộ (hẻm nhỏ, hẻm cùng), đất mặt nƣớc (ao hồ, mƣơng rạch). Các quy định 

chung về kiến trúc cảnh quan cụ thể nhƣ sau: 

- Nhà trong hẻm: tối đa 04 tầng. 

* Nền tầng trệt cao hơn nền hẻm 0.15m (nếu chỉ giới xây dựng trùng với hẻm 

giới), 0,45m (nếu có khoảng lùi so với hẻm giới, nhƣng vệt dắt xe (hoặc bậc thềm) 

không đƣợc vƣơn ra hẻm giới quá 0,3m. 

* Chiều cao xây dựng: 

Tầng trệt: tối thiểu 3,9 m. 

Tầng lầu: tối thiểu 3,3 m. 

Đối với nhà có tầng lửng: chiều cao tầng trệt tối thiểu 2,7m, chiều cao tầng 

lửng tối thiểu 2,5m. 

* Mật độ xây dựng tối đa: theo quy chuẩn hiện hành. 

* Độ vƣơn ban công: 

+ Nhà có lộ giới nhỏ hơn 7m không đƣợc đƣa ban công lấn ra không gian lộ. 

+ Nhà có lộ giới từ 7m-12m, tùy điều kiện cụ thể có thể đƣa ban công ra khỏi 

lộ giới tối đa 0,9m, nhƣng phải đảm bảo an toàn lƣới điện (nếu có). 

+ Nhà có lộ giới 12m-15m, đƣợc phép đƣa ban công ra khỏi lộ giới 1,2m. 

+ Nhà có lộ giới >15m, đƣợc phép đƣa ban công ra khỏi lộ giới 1,4m. 

- Nhà ở tự cải tạo dọc các trục giao thông cơ giới (Quốc lộ 1A, đƣờng 

tỉnh,…), khi xây dựng phải tuân thủ các quy định cụ thể nhƣ sau: 

* Tầng cao xây dựng tối đa: 9 tầng (kể cả tầng lửng), không tính mái che cầu 

thang và mái che sân thƣợng. 

* Chiều cao xây dựng: đƣợc xác định theo góc tới hạn <= 60 độ. 

* Nền tầng trệt cao hơn vỉa h : 0,3m. 

* Chiều cao tầng trệt tối thiểu 3,9m. 

* Chiều cao các tầng lầu tối thiểu 3,3m. 

* Đối với nhà có tầng lửng: chiều cao tầng trệt tối thiểu 2,7m, chiều cao tầng 

lửng tối thiểu 2,5m. 

* Mật độ xây dựng tối đa: theo quy chuẩn. 

* Độ vƣơn ban công so với chỉ giới xây dựng: 1.2m đối với đƣờng có lộ giới 

12m-15m, 1,4m đối với trục đƣờng có lộ giới >15m. 

Khu dân cƣ xây mới: 

- Diện tích lô nền đa dạng, bố trí tùy nhu cầu cụ thể của khu dân cƣ. 

- Đối với các lô đất nằm ở vị trí góc đƣờng, chiều rộng lô đƣợc bố trí không 

nhỏ hơn kích thƣớc các lô bên trong. 

- Quy mô xây dựng:  

* Mật độ xây dựng tối đa: theo quy chuẩn 

* Số tầng cao: tối đa 9 tầng 

* Chiều cao xây dựng đối với nhà không có tầng lửng: 

+ Nền tầng trệt cao hơn vỉa h : 0,30m. 

+ Chiều cao tầng trệt: 3,90m.   

+ Chiều cao các tầng lầu: 3,60m. 

* Chiều cao xây dựng đối với nhà có tầng lửng: 
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+ Nền tầng trệt cao hơn vỉa h : 0,30m. 

+ Chiều cao các tầng lửng: 2,80m.   

+ Chiều cao các tầng lầu: 3,60m. 

* Độ vƣơn ban công: 1.2m đối với đƣờng có lộ giới 12m-15m, 1,4m đối với 

trục đƣờng có lộ giới >15m. 

Một số quy định cụ thể đối với khu nhà ở kết hợp thƣơng mại đa chức năng (đất ở 

hỗn hợp): 

- Khu nhà này là trục cảnh quan chính cho khu ở, do vậy khi tiến hành xây 

dựng thì quy mô công trình cần tuân thủ tính đồng bộ, hài hòa chung trong cả 

block nhà, tránh sử dụng các màu sắc gây chói mắt, phản cảm cho công trình. 

- Không sử dụng các vật liệu tạm bợ nhƣ mây, tre nứa, lá để xây dựng công 

trình, trừ một số công trình mang tính đặc thù đã đƣợc duyệt thông qua về mặt 

thẩm mỹ. 

- Khi nhà đầu tƣ muốn kết hợp nhiều lô nhà để xây dựng công trình công 

cộng, thƣơng mại hợp khối thì công trình hợp khối đó cần đảm bảo các chỉ tiêu về 

cây xanh, sân bãi đậu xe,… tùy theo tính chất từng thể loại công trình đƣợc quy 

định trong quy chuẩn thiết kế. 

Công trình công cộng: 

Các quy định cụ thể về xây dựng cho các công trình công cộng nhƣ sau: 

- Các công trình hiện có cho phép giữ nguyên hiện trạng, trƣờng hợp sửa chữa 

xây mới phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cho từng loại công 

trình. Ngoài ra phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Chiều cao xây dựng không vƣợt quá góc tới hạn <=60  so với lộ giới. 

+ Nền tầng trệt cao hơn vỉa h  tối thiểu 0,3m. 

+ Hàng rào phải xây thoáng, chiều cao tối đa 2m so với mặt vỉa h . 

- Mật độ xây dựng tối đa: 40% với công trình xây mới, 60% với công trình 

hiện hữu nâng cấp cải tạo. 

- Mật độ cây xanh tối thiểu: 35% đối với công trình xây mới, 25% đối với 

công trình hiện hữu nâng cấp cải tạo. 

- Đất đƣờng giao thông nội bộ, đất mặt nƣớc, mƣơng rạch công cộng do nhà 

nƣớc quản lí: 

+ Hẻm hiện trạng có chiều rộng nhỏ hơn 4m, Quản lí theo hẻm giới 4m, chỉ 

giới xây dựng cách tim hẻm tối thiểu 2m. 

+ Hẻm hiện trạng có hẻm giới >4m, quản lí theo hiện trạng. 

- Các nhánh rạch, mƣơng công cộng nhỏ gây ô nhiễm có thể cải tạo, lấp hoặc 

xây dựng mƣơng kín, phải đảm bảo tiêu thoát nƣớc trong khu vực và sự đồng 

thuận của cộng đồng dân cƣ trong khu vực chịu ảnh hƣởng. 

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

QUY HOẠCH SAN NỀN: 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

- Đất trong khu quy hoạch chủ yếu là ruộng lúa, cây ăn trái, mƣơng tƣới tiêu. 

Cao độ trung bình là: +0,79m (Cao độ quốc gia). 

Quy mô, diện tích san lấp: 
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- Diện tích khu đất: 285.36 ha  

- Diện tích san lấp:  175.97 ha (không tính diện tích mặt nƣớc. đất phát triển 

Nông Nghiệp đô thị. cây xanh và đất ở tự cải tạo) 

Giải pháp về cao độ: 

- Cao độ san lấp đề xuất +2,0m (Cao độ quốc gia - Hòn Dấu); 

- Nguồn cát, vận chuyển và thi công: Cát nền đƣợc lấy tại các mỏ cát lân cận 

đạt chất lƣợng, vận chuyển đến điểm tập kết. Bơm cát vào phạm vi san lấp, tổ chức 

thu nƣớc sau khi bơm ra khỏi công trình, thi công đạt hệ số đầm nén K=>0.9. 

QUY HOẠCH GIAO THÔNG: 

Cao độ thiết kế: 

- Cao độ mép mặt đƣờng: +2,00 m (hệ cao độ Hòn Dấu); 

- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa h : +2,15 m (hệ cao độ Hòn Dấu); 

- Độ dốc ngang mặt đƣờng 2,0% (02 mái); 

- Độ dốc vỉa h : 1,5% (01 mái). 


