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THUYẾT MINH  

QUY HOẠCH CHI TIẾT TL 1/500 TỔNG MẶT BẰNG KHU DỊCH VỤ VĂN 

HÓA – THỂ THAO TỔNG HỢP THỊ XÃ  

MỞ ĐẦU 

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Thị xã Tân Châu thuộc đƣợc Bô Xây dựng công nhận là đô thị loại III tại Quyết định 

số 1060/QĐ-BXD ngày 19/12/2019. Để hoàn thiện đô thị loại III trên cơ sở Đề án đƣa ra 

giải pháp khác phục các Tiêu chí còn yếu kém theo Nghị Quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đối với tiêu 

chuẩn về các công trình cấp đô thị về văn hóa thể thao và dịch vụ thƣơng mại còn hạn chế, 

cũng nhƣ tỷ trọng phát triển lĩnh vực các loại hình dịch vụ còn thấp.  

Về hiện trạng khu vực sân vận động và hồ bơi thị xã thời gian qua đã xuống cấp, việc 

khai thác không hiệu quả. Hơn nữa khu vực này hiện nay thấp so với khu vực xung quanh 

và hệ thống đƣờng kết nối vào còn ẩm thấp, đọng nƣớc vào mùa mƣa. 

Để từng bƣớc hoàn thiện tiểu chuẩn các công trình Văn hóa – thể thao theo tiêu chí đô 

thị loại III đƣợc công nhận và thực hiện định hƣớng thị xã Tân Châu sớm trở thành thành 

phố theo Nghị Quyết số 01-NQ/TU ngày 29/07/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã 

Tân Châu Lần thứ XII thì việc lập Quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ văn hóa thể thao tổng 

hợp thị xã Tân Châu là cần thiết và cấp bách. 

2. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tân Châu đến năm 2035, bổ 

sung các hạng mục tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh phục vụ công tác tập luyện thể dục 

thể thao cho nhiều đối tƣợng, nhằm thu hút kêu gọi đầu tƣ để khai thác và sử dụng hiểu 

quả khu văn hóa thể dục thể thao. 

- Làm cơ sở để cấp đất hoặc cho thuê đất, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo quy định. 

3. Cơ sở lập quy hoạch 

3.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH ngày 17/06/2009 của Quốc hội; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

- Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; 

- Luật bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 37//2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 



2 
 

- QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”  ban hành 

theo Thông tƣ số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trƣởng Bộ Xây 

dựng; 

- Thông tƣ số 01/2010/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn đánh 

giá môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

- Thông tƣ số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về Hƣớng 

dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

3.2. Cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD); 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 

07:2016/BXD); 

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn chuyên ngành. 

3.3. Cơ sở tài liệu, bản đồ 

- Bản đồ đo đạc địa hình, hiện trạng khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 1/500; 

- Các dự án đầu tƣ xây dựng, các tài liệu, số liệu điều tra. 

- Các dự án đầu tƣ đã đƣợc cơ quan thẩm quyền chấp thuận có liên quan;  

4. Nguyên tắc lập quy hoạch 

Khớp nối về quy hoạch không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

với các dự án có liên quan, phù hợp với hiện trạng khu vực và tuân thủ theo quy định Quy 

hoạch chung Đô thị thị xã Tân Châu.  

Không gian quy hoạch kiến trúc phải đạt đƣợc các yêu cầu về tổ chức không gian, 

đảm bảo môi trƣờng sống và làm việc đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Cơ cấu sử dụng 

đất hợp lý, thuận lợi cho việc phân chia giai đoạn đầu tƣ xây dựng. 

5. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch 

a. Phạm vi lập quy hoạch 

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phƣờng Long Thạnh, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang, có tứ cận nhƣ sau: 

- Phía Đông Bắc giáp mặt hậu dân cƣ đƣờng Phạm Ngọc Thạch 

- Phía Tây Bắc giáp UBND phƣờng Long Thạnh  

- Phía Đông Nam giáp đƣờng giao thông (lộ giới theo QH 16m) 

- Phía Tây Nam giáp đƣờng Võ Văn Kiệt. 
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b. Quy mô lập quy hoạch: 28.403,88 m
2
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 I. HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH 

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

a. Đặc điểm địa hình 

- Nhìn chung địa hình khu quy hoạch tƣơng đối bằng phẳng, mặt bằng nằm trong khu 

đô thị còn trũng thấp đọng nƣớc, cao độ +4.2m.  

b. Địa chất: 

- Nhìn chung địa chất công trình khu quy hoạch có cấu trúc phức tạp, các lớp đất có 

tính chất và chỉ tiêu cơ lý khác nhau. 

- Khi tiến hành đầu tƣ xây dựng công trình phải có khảo sát địa chất để đề xuất 

phƣơng án móng phù hợp.  

c.  Khí tượng – Thủy văn  

 Khí tƣợng 

Khí hậu mang đặc tính chung của khí hậu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm rất thích hợp cho việc phát triển của các loại 

cây trồng. 

Khu vực dự kiến xây dựng dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu 

tƣơng đối ổn định, một năm có 2 mùa mƣa và mùa khô rõ rệt: 

 - Mùa mƣa từ tháng 5  tháng 11. 

 - Mùa khô từ tháng 12  tháng 4. 

  Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình năm rất điều hòa, chênh lệch trung bình giữa các tháng nóng 

nhất và lạnh nhất không lớn lắm (khoảng 2  3
0
C), đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển của các loại cây trồng. 

- Nhiệt độ trung bình năm: 27,7°C 

-  Biên độ trung bình năm: 34°C 

-  Mùa khô nhiệt độ cao nhất trung bình: 35°C - 36°C 

-  Mùa mƣa nhiệt độ thấp nhất trung bình: 20°C - 21°C 

 Nắng: 

- Số giờ nắng tƣơng đối cao và đều. Bình quân 6,30 giờ/ngày trong năm. 

- Mùa khô, mây chiếm 40% - 60% bầu trời. Số giờ nắng trung bình 7-8 

giờ/ngày.  

- Mùa mƣa, mây chiếm 70% - 80% bầu trời. Số giờ nắng trung bình có 

thấp hơn, từ 5-6 giờ/ngày.  

- Số giờ nắng trung bình năm 2.400 giờ cho nguồn năng lƣợng khá dồi 

dào với chỉ số bình quân 10 kcal/cm². 

 Mƣa  

Chế độ mƣa thay đổi theo chế độ gió mùa, hàng năm có 2 mùa rõ rệt: 
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- Mùa mƣa từ tháng 05  tháng 11. Số ngày mƣa chiếm 86% và lƣợng mƣa chiếm từ 

90  93% tổng lƣợng mƣa cả năm. 

- Mùa khô từ tháng 12  tháng 04 năm sau, lƣợng mƣa chiếm khoảng 7  10% tổng 

lƣợng mƣa cả năm. Số ngày mƣa có tháng chỉ 1  3 ngày (tháng 1, 2, 3) điển hình cho 

tính chất khô hạn vùng ĐBSCL. 

 Lƣợng mƣa trung bình năm tại các trạm quanh khu vực: 

 - Tại Long Xuyên  : 1.611 mm. 

 - Tại Châu Đốc  : 1.407 mm. 

 - Tại Tân Châu  : 1.478 mm. 

Qua tính toán xử lý chuỗi số liệu quan trắc 29 năm của trạm khí tƣợng thủy văn An 

Giang, lƣợng mƣa tính toán thiết kế cho khu vực nhƣ sau : 

- P 80%   = 1.010 mm. 

- P 90%   =    925 mm. 

- P 95%   =    880 mm. 

Lƣợng mƣa bình quân tháng (Đơn vị: mm) 

Trạm 

Đo 
Tháng Cả 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Châu 

Đốc 
16 15 44 111 169 140 154 153 160 245 138 62 1.407 

 

Lƣợng mƣa 1 ngày max (Đơn vị: mm) 

P% Thời đoạn 5 6 7 8 9 10 Ghi Chú 

5% 

10% 

15% 

Lƣợng mƣa 

1 ngày Max 

Theo các tháng 

92 

80 

67 

76 

66 

56 

105 

90 

71 

88 

74 

60 

98 

85 

72 

116 

101 

86 

 

 

Chế độ mƣa ít biến động qua các năm và lƣợng mƣa tháng trong năm cũng tƣơng 

đối ổn định. 

 Độ ẩm  

Độ ẩm thay đổi theo mùa, độ ẩm bình quân hàng năm khá cao khoảng 82% rất thích 

hợp cho sự phát triển của cây lúa và hoa màu. 

Mùa khô độ ẩm bình quân khoảng 79% (tháng 04), mùa mƣa độ ẩm bình quân 

khoảng 83% (tháng 09). Độ ẩm lớn nhất trong năm đạt 85  87% (vào khoảng tháng 10), 

độ ẩm thấp nhất trong năm đạt 75% (vào khoảng tháng 03). 

 Gió bão  

Khu vực vùng dự án mang tính chất chung của ĐBSCL, hàng năm có hai hƣớng gió 

chính: 

 - Từ tháng 05  10 có gió mùa Tây Nam. 

 - Từ tháng 11  04 năm sau chịu ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc. 

  + Tốc độ gió trung bình  : 10,64 m/s. 
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  + Vận tốc gió tần suất P = 5% : 15,20 m/s. 

  + Vận tốc gió tần suất P = 50% : 10,48 m/s. 

Theo tài liệu của trạm Châu Đốc : 

 - Vận tốc gió trung bình   : 2 m/s. 

 - Vận tốc gió lớn nhất   : 20 m/s. 

Trong khu vực Đồng Bằng Nam Bộ nói chung không có gió bão, chỉ chịu ảnh hƣởng 

chủ yếu từ các trận bão trong khu vực Tây Thái Bình Dƣơng. 

Giông xảy ra khá nhiều trong năm, hàng năm từ 100  140 ngày có giông, tập trung 

nhiều nhất vào các tháng 7 và 8. 

 Chế độ thủy văn  

Khu vực quy hoạch nói riêng và vùng tứ giác Long Xuyên chịu tác động trực tiếp 

của triều Biển Đông. Chế độ bán nhật triều không đều, trong ngày có 2 lần triều lên và 2 

lần triều xuống. Triều truyền theo Sông Hậu, ảnh hƣởng vƣợt qua Tân Châu và Châu Đốc, 

lan truyền vào hệ thống kênh rạch trong mùa kiệt. Năng lƣợng triều giảm theo dọc tuyến 

sông và sự chuyển tải của nƣớc thƣợng nguồn dồn xuống nhƣng vẫn giữ đƣợc tính chất cơ 

bản của nó.  

Nhận Xét Chung: từ chế độ triều nhƣ trên cho thấy chế độ thủy văn khu vực có lợi 

cho việc sử dụng nguồn nƣớc trong mùa kiệt nhƣng không có lợi cho việc tiêu lũ, đặc biệt 

là lũ lớn trong kỳ triều cƣờng. 

Nguồn nƣớc phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong khu vực hiện tại rất dồi dào. Nhìn 

chung, chất lƣợng nƣớc khu vực tƣơng đối ổn định, thích hợp cho trồng trọt, sản xuất 

nông nghiệp và phục vụ.  

2. Hiện trạng sử dụng đất và đặc điểm kinh tế xã hội  

a. Hiện trạng sử dụng đất: 

- Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trống và đất sân bóng đá nằm trong đô thị. Cao độ 

trung bình +4.2 (CĐQG). 

- Phần lớn diện tích khu đất là đất công do địa phƣơng quản lý. 

Bảng cân bằng hiện trạng sử dụng đất 
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b. Hiện trạng kiến trúc: 

Trong phạm vi lập quy hoạch không có công trình kiến trúc. 

c. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật: 

 San nền: Chƣa đạt cao trình chống lũ. 

 Giao thông 

Khu dịch vụ văn hóa – thể thao tổng hợp thị xã Tân Châu thuận lợi về giao 

thông bằng đƣờng bộ.  

Tiếp giáp ranh khu thiết kế có các tuyến đƣờng sau : 

+ Đƣờng Võ Văn Kiệt hiện hữu: là tuyến đƣờng nhựa tiếp giáp ranh phía Tây 

Nam khu quy hoạch với mặt đƣờng rộng  khoảng 17,0m (4m - 9m - 4m). 

 Thoát nước mưa:  

Hệ thống cống dọc theo đƣờng Võ Văn Kiệt  thoát ra kênh rạch.  

 Thoát nước thải: 

Chƣa có hệ thống thoát nƣớc hoàn chỉnh.  

 Hiện trạng cấp điện 

Hiện nay dọc theo đƣờng Võ Văn Kiệt có tuyến trung thế 15kV, kéo ven đƣờng 

Võ Văn Kiệt với tuyến điện hạ thế trạm Tân Châu. Riêng các hộ dân quanh khu vực đã 

đƣợc cấp điện sinh hoạt hoàn chỉnh. 

 Hiện trạng cấp nước 

Dọc theo đƣờng Võ Văn Kiệt hiện có tuyến ống cấp nƣớc từ nhà máy cấp nƣớc 

thị xã Tân Châu cấp cho các khu dân cƣ hiện hữu và khu dân cƣ lân cận.  

 Hiện trạng thông tin liên lạc 

Hiện khu vực đã có hệ thống thông tin liên lạc chủ yếu phục vụ cho ngƣời dân. 

Đánh Giá Chung:  

* Thuận Lợi:  

- Tiếp cận các trục giao thông chính thuận tiện đấu nối. 

- Cảnh quan thông thoáng, thuận lợi tạo không gian mở cho khu quy hoạch. 

- Quỹ đất thuận lợi trong công tác bồi hoàn, vị trí quy hoạch là đất công do địa 

phƣơng quản lý. 

* Khó khăn: 

- Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật chƣa đồng bộ và chƣa đầu tƣ hoàn 

chỉnh.  

- Cao trình thấp phát sinh chi phí đầu tƣ cơ sở hạ tầng lớn. 

 II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

1. Căn cứ chọn chỉ tiêu: 

QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”  ban 

hành theo Thông tƣ số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trƣởng Bộ 

Xây dựng; 
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2. Thành phần chức năng: 

Các thành phần chức năng chủ yếu trong khu Dịch vụ Văn hóa - Thể thao tổng 

hợp thị xã Tân Châu bao gồm nhƣ sau: 

- Sân thể thao hỗn hợp. Trong đó: 

  + Sân bóng đá KT 50m x 90m  

  + Sân bóng chuyền KT 18m x 9m  

  + Sân bóng rổ KT 28m x 15m  

  + Sân nhảy cao 

  + Khán đài 1000 chỗ  

   + Sân nhảy xa  

 - Sân cỏ nhân tạo. 

 - Bãi xe. 

- Hồ bơi. 

 - Khu vui chơi thiếu nhi. 

 - Căn tin. 

 - Nhà vệ sinh. 

 - Rạp chiếu phim. 

 - Giao thông nội bộ. 

 - Cây xanh thảm cỏ. 

3. Tính chất khu quy hoạch: 

Là quần thể các công trình thể dục thể thao đƣợc xây dựng hoàn chỉnh về cơ sở 

vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và phát triển dịch vụ văn hóa 

– thể dục thể thao.   

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án quy hoạch đƣợc định hƣớng theo đô thị 

loại II trong tƣơng lai. 

 III. NỘI DUNG QUY HOẠCH 

1. Tính chất, quy mô: 

a. Tính chất: Khu Dịch vụ văn hóa - thể thao tổng hợp.  

b. Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng: 28.403,88 m
2
. 

2. Cơ cấu tổ chức không gian: 

 - Tận dụng các khu chức năng hiện hữu, từ đó xác định cụ thể phƣơng án nhằm 

mang lại lợi ích cao nhất về nhiều mặt của đồ án và tuân thủ các yêu cầu đã đề ra 
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3. Quy hoạch sử dụng đất 

Tổng diện tích khu đất dự kiến bố trí các khu chức năng nhƣ sau: 

STT CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT 
DIỆN 

TÍCH 
TỶ LỆ 

    m2 % 

  TỔNG 28403.88 100.00 

I 
ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - 

DỊCH VỤ 
3247.07 11.43 

  ĐẤT HỒ BƠI 1205.6   

  ĐẤT CĂN TIN 819.38   

  ĐẤT NHÀ VỆ SINH 126.29   

  ĐẤT RẠP PHIM 1095.8   

II ĐẤT SÂN THỂ DỤC THỂ THAO 13715.30 48.29 

  ĐẤT SÂN THỂ THAO HỖN HỢP 10679.30   

  ĐẤT SÂN CỎ NHÂN TẠO 3036   

III ĐẤT CÂY XANH  5306.32 18.68 

IV ĐẤT GIAO THÔNG + SÂN BÃI 6135.19 21.60 

  ĐẤT GIAO THÔNG  5734.60   

  ĐẤT BÃI XE 400.59   
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 IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Quy hoạch giao thông: 

* Các căn cứ, tiêu chuẩn - qui trình, qui phạm áp dụng 

- Qui chuẩn và qui phạm thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054:2005. 

- Tiêu chuẩn xây dựng đƣờng đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007. 

- Qui trình thiết kế áo đƣờng mềm số 22-TCN 211:2006  

* Các chỉ tiêu kỹ thuật chính 

- Độ dốc thiết kế   : 2%. 

- Tốc độ tính toán thiết kế : 30km/h. 

- Bán kính bó vỉa nhỏ nhất : 8,0 m. 

a.  iao thông đối ngoại:  

 Đường Võ Văn Kiệt : 

Tuyến đƣờng Võ Văn Kiệt chạy dọc theo ranh phía Tây Nam khu vực quy 

họach  tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thông nội bộ khu Dịch vụ Văn hóa - Thể 

thao Tổng hợp với bên ngoài. Đoạn chạy qua khu thiết kế có lộ giới là 17,0m.  

+ Mặt đƣờng xe chạy rộng: 9m 

+ Vỉa hè 2 bên rộng: 4,0m x 2bên = 8m. 

- Đường phía đông nam sân vận động : 

 Tuyến đƣờng phía đông nam sân vận động có lộ giới theo QH là 16m. 

b.  iao thông nội bộ trong khu quy họach : 

Dựa vào hình dáng ranh khu đất, hệ thống giao thông nội bộ đƣợc thiết kế song 

song  bao quanh sân thể thao tổng hợp và sân  cỏ nhân tạo và dẫn đến các khu chức 

năng khác. Với lòng đƣờng rộng từ 6m đến 13m. 

             ớc, khối l ợ   đ ờng giao thông 

STT Tên đường 
Chiều 

dài(m) 

Lộ 

giới(m) 

Chiều rộng(m) 

Mặt đường Vỉa hè 

1 Đƣờng Võ Văn Kiệt 
 

17 9 4+4 

2 
Đƣờng phía đông nam sân vận 

động 
 16   

3 Đƣờng nội bộ 
 

 5734,6  

 

2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

a. Cơ sở quy hoạch 

Khu Dịch vụ Văn hóa - Thể thao Tổng hợp lập quy hoạch trên cơ sở các tài liệu sau : 

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/500 

- Bản đồ quy họach sử dụng đất Đô thị thị xã Tân Châu tỷ lệ : 1/5000 

- Tài liệu điều kiện tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế. 

b. Thiết kế san nền 
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Hiện nay khu vực quy hoạch cao trình chƣa đạt cao trình vƣợt lũ nên cần phải san 

lắp thêm để đạt cao trình vƣợt lũ theo qui định + 5.45 (QG). 

c. Kết cầu mặt đường: 

- Mặt đƣờng bê tông nhựa nóng hạt trung C15, Dày = 7cm 

- Tƣới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn 1.0kg/m
2
. 

- Móng trên cấp phối đá dăm loại 1, dày = 15cm, K>=0,98. 

- Móng dƣới cấp phối loại 1, dày = 15cm. 

- Móng dƣới cấp phối loại 2, dày = 15cm. 

- Trải vãi địa kỹ thuật 

- Cát san lắp đầm chặt K>=0,95. 

3. Quy hoạch cấp nước 

a. Cơ sở quy hoạch: 

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/500 

- Bản đồ qui hoạch chung Đô thị thị xã Tân Châu tỷ lệ : 1/5000 

- Căn cứ Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN 01-2019/BXD 

- TCXDVN 33 : 2006 "Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế ". 

- Quy phạm quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nƣớc TCVN-5576-1991. 

- Yêu cầu kỹ thuật chung vế thiết kế: hệ thống chữa cháy TCVN-5760-1993. 

b. Nhu cầu cấp nước 

 

c. Nguồn nước cấp: 

Hiện nay dọc theo đƣờng Võ Văn Kiệt hiện có tuyến ống cấp nƣớc từ nhà máy 

cấp nƣớc thị xã cấp cho các khu dân cƣ hiện hữu và khu dân cƣ lân cận.  

d. Quy hoạch cấp nước : 

Hệ thống cấp nƣớc lấy từ tuyến ống cấp nƣớc hiện hữu dọc đƣờng Võ Văn Kiệt từ 

nguồn nƣớc của trạm cấp nƣớc thị xã Tân Châu.  

Trong khu vực quy hoạch bố trí 3 trụ lấy nƣớc cứu hỏa.  

Sử dụng loại ống HDPE cho các đƣờng ống cấp nƣớc 
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Khối lƣợng dự kiến:  

+ Ống HDPE 110 - L= 416 m 

+ Trụ cứu hỏa: 3 trụ 

+ Co 90: 01 cái 

+ Tê :02 cái 

+ Co 135 :06 cái 

+ Van khóa : 01 cái 

4. Quy hoạch thoát nước mưa: 

a. Cơ sở lập quy hoạch 

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/500 

-  Bản đồ qui hoạch chung Đô thị thị xã Tân Châu tỷ lệ : 1/5000 

- Tài liệu điều kiện tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế. 

- TCVN 7957: 2008 Thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế  

- TCXDVN 372: 2006 “Ống cống bê tông cốt thép thoát nƣớc”.  

- TCVN 5574: 2012; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5573: 2011; Kết cấu gạch đá & gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

b. Thiết kế thoát nước mưa 

 Giải pháp thoát  nƣớc mƣa cho khu Dịch vụ Văn hóa - Thể thao tổng hợp là hệ 

thống thoát riêng với hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt. Toàn bộ nƣớc mƣa trong khu 

quy hoạch đƣợc tập trung và đối nối vào hệ thống thoát nƣớc mặt trên tuyến đƣờng Võ 

Văn Kiệt, bằng hệ thống cống bê tông cốt thép có đƣờng kính D400 - D600. Mạng 

lƣới thoát nƣớc mƣa đƣợc đặt trên phần vỉa hè của đƣờng giao thông. 

Công thức tính toán: Q =  qf (l/s) 

  : Hệ số mặt phủ 0.7 

 q : Cƣờng độ mƣa tính toán (P= 2 năm) 

  f : Diện tích lƣu vực (ha) 

Khối lƣợng dự kiến: 

+ Cống D600  = 34 m. 

+ Cống D400  = 507 m. 

+ Mƣơng thoát nƣớc B400 = 294m. 

+ Hố ga: 35 cái. 

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

a. Cơ sở quy hoạch: 

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ : 1/500 

-  Bản đồ qui hoạch chung Đô thị thị xã Tân Châu tỷ lệ : 1/5000 

- Tài liệu điều kiện tự nhiên lấy tại khu vực thiết kế. 

b. Tính toán lưu lượng nước bẩn 

- Tiêu chuẩn thải nƣớc: 100% Tiêu chuẩn cấp nƣớc = 37,02 m³/ ngày   

- Nƣớc ngấm qua đƣờng ống 5% = 1,85 m³/ ngày 
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-  Tổng lƣợng nƣớc thải : 38,87 m³/ngày 

c. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn :  

- Thiết kế hệ thống thoát nƣớc bẩn  riêng.  

- Nƣớc bẩn từ các công trình công cộng phải đƣợc xử lý bằng bể tự  hoại trƣớc khi 

thải ra cống thu gom về khu xử lý nƣớc thải trƣớc khi thoát vào hệ thống thoát nƣớc 

chung. 

- Khối lƣợng dự kiến: 

 + Cống HDPE 250 : 382 m. 

 + Hố ga: 13 cái. 

 + Bể xử lý nƣớc thải: 01 HT 

d.  iải pháp về vệ sinh môi trường : 

- Rác: Thành lập đội vệ sinh để thu gom và vận chuyển  rác trong ngày về bãi rác 

tập trung của thị xã. 

6. Quy hoạch cấp điện 

a. Tiêu chuẩn thiết kế: 

 QCXDVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị. 

 QCXDVN01:2019/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây 

dựng. 

 TCXDVN 7447-2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp (gồm 14 TCVN) 

 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”. 

b. Phụ tải điện:  

Bảng Tổng hợp số liệu phụ tải 

Nguồn điện: 

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là tuyến trung thế 22kV hiện hữu trên 

đƣờng Võ Văn Kiệt. 

c.   ưới điện 
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Trạm hạ thế là loại trạm compact, các tuyến  này dùng cáp ngầm  hạ thế (0,4kv) + 

chiếu sáng. Tổng chiều dài tuyến hạ thế là: 570 m. 

Hệ thống đèn chiếu sáng ngoại vi sử dụng trụ tráng kẽm bóng đèn Led chiếu sáng 

75w, SL = 12 trụ. 

Tủ phân phối hạthế: 04 bộ. 

Tủ điều khiển chiếu sáng: 01bộ. 

Trạm biến áp (22kv/0,4kv) :01 trạm. 

7. Tổng hợp đường dây đường ống 

Theo quy phạm tất cả các đƣờng ống đều phải đặt dƣới vỉa hè. Khoảng cách tối 

thiểu giữa các đƣờng dây đƣờng ống đƣợc quy định trong quy phạm.  

Tuy nhiên, vỉa hè thƣờng không đủ rộng để bố trí với khoảng cách theo đúng 

quy định. Vì vậy, tùy từng trƣờng hợp cụ thể phải bố trí đƣờng dây đƣờng ống trên 

mặt cắt ngang cũng nhƣ trên mặt bằng cho phù hợp.  

Khi thiết kế các đƣờng dây, đƣờng ống thƣờng xảy ra các trƣờng hợp nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp cống thoát nƣớc bẩn (hoặc mƣa) qua đƣờng, cắt nhau cùng cốt với 

cống thoát nƣớc mƣa (hoặc bẩn) : 

Cách giải quyết : Xây hố ga kỹ thuật tại vị trí giao cắt giữa 2 đƣờng ống.  

b) Trƣờng hợp trên, nhƣng tại hoặc gần vị trí giao cắt giữa 2 đƣờng ống có hố ga 

của cống thoát nƣớc mƣa (hoặc bẩn): 

Cách giải quyết : Thay hố ga của cống thoát nƣớc mƣa (hoặc bẩn) bằng hố ga 

kỹ thuật.  

c) Trƣờng hợp khi các đƣờng dây, đƣờng ống khác, nhƣ cấp nƣớc, thông tin liên 

lạc, điện chiếu sáng … cắt nhau cùng cốt với đƣờng ống thoát nƣớc mƣa hoặc 

nƣớc bẩn:  

 Cách giải quyết :  

+ Các đƣờng dây đƣờng ống này phải đi vòng lên hoặc vòng xuống để tránh 

đƣờng ống thoát nƣớc mƣa hoặc nƣớc bẩn. 

+ Đƣờng dây đƣờng ống sâu hơn đƣợc xây dựng trƣớc đƣờng dây đƣờng 

ống cạn hơn. 

 V. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

1. Mục đích và sự cần thiết: 

Phân tích có căn cứ khoa học những tác động tích cực và tiêu cực về môi 

trƣờng mà hoạt động do khu dân cƣ gây ra. 

Xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp, khả thi để bảo vệ môi trƣờng, xử 

lý hợp lý các mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và yêu cầu bảo vệ môi trƣờng khu 

vực. 

2. Dự báo, đánh giá tác động đến môi trường khi hình thành khu quy hoạch 

Vấn đề thoát nƣớc thải, xử lý rác hiện nay cực kỳ quan trọng, nếu không đƣợc 

xử lý đúng tiêu chuẩn quy định sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc sông và các mƣơng rạch 

cũng nhƣ các khu dân cƣ lân cận.   
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a. Tài nguyên nước.  

Có thể phân loại các tác động về môi trƣờng của hoạt động này đối với tài 

nguyên nƣớc nhƣ là những tác động trƣớc mắt và lâu dài. Các hậu quả để lại từ các tác 

động đó ảnh hƣởng đến nƣớc mặt, nƣớc ngầm và lƣu lƣợng nƣớc của khu vực. 

 Nước mặt: 

Nguồn nƣớc chủ yếu lấy từ sông Tiền, việc đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt tại 

các khu vực này dựa trên việc phân tích hàm lƣợng các chất nƣớc mặt, đối chiếu với 

các chỉ số cho phép theo tiêu chuẩn quy định. Một số hoạt động phát triển công nghiệp 

có ảnh hƣởng lớn tới chất lƣợng nƣớc mặt có thể xem xét nhƣ sau: 

- Việc nạo vét, san lấp đất để giải phóng mặt bằng trong quá trình xây dựng cơ 

sở hạ tầng dẫn đến các hiện tƣợng sụt lở, bồi đắp tại lƣu vực các nguồn nƣớc. 

- Việc thải rác bừa bãi từ quá trình xây dựng, rác thải từ các nhà máy nếu không 

tổ chức thu gom xử lý đúng quy định sẽ làm nguồn nƣớc bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi 

các chất cặn bã hữu cơ, các chất vô cơ độc hại và các loại sinh vật gây bệnh. 

- Xăng dầu rơi rãi từ các phƣơng tiện cơ giới cũng gây ô nhiễm nặng nề đối với 

môi trƣờng nƣớc. 

- Nƣớc sông Tiền qua khu vực hiện nay đang bị ô nhiễm bởi BOD, COD, dầu 

và vi sinh do nƣớc thải các cơ sở dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp  thoát ra . 

 Nước ngầm:   

- Nguyên nhân lớn nhất gây ra ô nhiễm là nƣớc thải và rác thải không đƣợc xử 

lý triệt để nên gây mất vệ sinh môi trƣờng tạo nên ô nhiễm tại tầng nƣớc mặt, tầng đất 

mặt, từ đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc ngầm. 

- Các hoạt động nạo vét, san lấp dẫn đến thay đổi cấu trúc tầng đất mặt cũng 

ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc ngầm. 

b. Tài nguyên không khí.  

- Chúng ta có thể xem xét các tác động chính nhƣ: các hoạt động giao thông và 

phát triển các cụm dân cƣ là nguyên nhân đáng kể gây ô nhiễm không khí (do các loại 

khí thải độc hại, trạng thái ồn ào, bụi bặm …). 

- Chất lƣợng không khí ngày càng bị ô nhiễm về tiếng ồn, bụi, mùi hôi do sự 

gia tăng các phƣơng tiện giao thông ra mật độ dân cƣ trong khu vực.  

c. Tài nguyên đất   

Các cơ sở hạ tầng tất yếu sẽ lấn chiếm các diện tích đất khác, ảnh hƣởng tới cơ 

cấu sử dụng đất và cảnh quan thiên nhiên. Các chất thải rắn không đƣợc xử lý (hoặc xử 

lý không hết) luôn là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với môi trƣờng đất và làm mất cảnh 

quan. 

d. Tài nguyên sinh thái.  

Các yếu tố gây ô nhiễm (rác thải, nƣớc thải, các khí thải gây mùi …) đều ảnh 

hƣởng trực tiếp đến các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ thủy sinh (chủ yếu là do thiếu 

oxy). Ngoài ra, các ô nhiễm đó cũng tác động tới hệ động vật trên cạn nhƣ thu hút các 

động vật ăn xác chết, lây truyền bệnh… 

Vùng ven sông Tiền có lƣợng chất thải rất lớn. Hệ thống xử lý nƣớc thải chung 
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tại đây lại chƣa có nên nƣớc thải đƣợc đổ trực tiếp ra sông, làm ô nhiễm.  

3. Các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường  

a.  iải pháp về tổ chức quản lý.  

Việc định hƣớng tổ chức mô hình quản lý, điều hành, đảm bảo cho sự phát triển 

khu tái định cƣ bền vững. Nội dung các giải pháp bao gồm: 

- Phải tính đến biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trƣờng ngay từ đầu nhƣ 

phải  đảm bảo các chỉ tiêu về mật độ cây xanh, đất giao thông, hệ thống thoát nƣớc bẩn 

riêng có trạm xử lý nƣớc bẩn đúng tiêu chuẩn qui định. 

- Hoạch định các biện pháp thi công, thời gian thi công phù hợp, cần tính đến 

việc hạn chế thấp nhất các tổn hại đến môi trƣờng nhƣ giữ lại tối đa lớp đất màu bề 

mặt, nƣớc mƣa trong thời gian thi công đƣợc dẫn vào các ao lắng đất cát trƣớc khi 

thoát ra mƣơng rạch tránh ngập úng cục bộ, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến. 

- Đất cát san lấp nền có nguồn gốc hợp pháp, có biện pháp hạn chế ô nhiễm khi 

vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Quy hoạch láng trại, khu tập kết vật tƣ, chất dễ cháy nổ hợp lý, tuân thủ các 

qui định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, nhất là an ninh trên công 

trƣờng. 

b.  iải pháp về cơ chế chính sách.  

Cơ chế đầu tƣ, phát triển và hỗ trợ sự hợp tác liên kết giữa các ngành liên quan, 

đảm bảo sự ổn định cho hoạt động phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên chung. 

c.  iải pháp về tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường.  

Để công tác này tiếp tục nâng cao hiệu quả, cần thực hiện công tác tuyên truyền 

giáo dục bảo vệ môi trƣờng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Thực hiện 

giáo dục bảo vệ môi trƣờng thƣờng xuyên có hệ thống. Liên tục kêu gọi các nhà đầu tƣ 

và lực lƣợng tham gia công tác giáo dục bảo vệ môi trƣờng. 

d.  iải pháp về áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.  

Có sự thống nhất và hợp tác của tất cả các ngành kinh tế, các thành phần xã hội 

với tinh thần trách nhiệm chung để triển khai áp dụng các công nghệ nêu trên, xử lý ô 

nhiễm đã đƣợc nghiên cứu và xác định khả thi. 

e. Kết luận: 

Phần đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch đã đƣa ra các tác 

động của quá trình xây dựng và khi hoàn thành đi vào sử dụng đến môi trƣờng sống. 

Đƣa ra đƣợc biện pháp giảm thiểu tác động và các biện pháp hợp lý để có thể kiểm 

soát, hạn chế các tác động đó đến chất lƣợng môi trƣờng; Đảm bảo xây dựng đồng bộ 

đáp ứng nhu cầu chung của thị xã, đồng thời hƣớng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu 

cầu sống cho nhân dân trong khu vực. 

Tuy nhiên, trong phạm vi một đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, các đánh giá chủ 

yếu mang tính định tính, chƣa cụ thể về định lƣợng, các vấn đề cụ thể cần đƣợc tiếp 

tục nghiên cứu giải quyết tiếp trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tƣ xây dựng, 

xây dựng công trình và khai thác sử dụng sau này qua các đánh giá tác động môi 

trƣờng chi tiết đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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 VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổng mặt bằng Khu Dịch vụ Văn hóa - Thể thao tổng 

hợp thị xã Tân Châu  là cần thiết , là động lực để phát triển các khu vực lân cận và các khu 

vực khác trong đô thị. Giải pháp quy hoạch đảm bảo khu vực có không gian kiến trúc hiện 

đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ, chất lƣợng cao, đảm bảo có sức cạnh tranh, thu hút hấp dẫn du 

khách và dân địa phƣơng. Phƣơng án quy hoạch cũng phát huy hết tiềm năng và lợi thế 

khu vực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nên một quần thể cảnh quan hài hòa, đồng 

bộ, tạo thành khu dịch vụ văn hóa - thể thao tổng hợp kiểu mẫu của thị xã. 

Đồ án đã đạt đƣợc các yêu cầu đặt ra và đảm bảo các chỉ tiêu theo quy định.   

2. Kiến nghị 

Kiến nghị UBND thị xã Tân Châu: 

- Xem xét phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổng mặt bằng Khu dịch vụ 

văn hóa - thể thao tổng hợp thị xã Tân Châu. 

- Quan tâm chỉ tạo và hỗ trợ chủ đầu tƣ trong quá trình thực hiện, để dự án đạt đƣợc 

hiệu quả cao theo chủ trƣơng của thị xã đề ra. 

Trân trọng cảm ơn./. 

      


