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1r{ DE N duyÇt Quy hoçch rc 1/2000(:()NG

vgc phia Dông th! Duy Tiêno;r ÿtl n.t:t

Càn cü Luat Tô chüc chinh quyèn clia phucnrg ngày l9 thang 6 nàm 2015;
Lupt Xây dmg ngày 18 thang 6 nàm l0l41' Lupt Quy hopch dô thi ngày 17 thëng
6 nàm 2009; Lupt Dât dai ngày 29 thâng I 1 nàm 2013;

Càn cri câc Ngh! dinh cüa Chinh phü: Nghi dinh sô qqlZOtslI\iD-CP ngày
06 thang 5 nàm 2Ol5 vè quy ctinh chi tiét mQt s6 nôi dung quy ho4ch xây dr,mg;
Nghi dinh sô 37 /2010^ID-CP ngày 07 théng 4 nâm 2OlO và lpp, thâm ctinh, phê
duyêt và quân lÿ quy hoach dô thi; Ngf,i dinh sô 38/2OI0A{E-CP ngày 07 thérrrg
4 nàm 2010 vè quan tÿ không gian kién truc, cânh quan ttô thi;

Càn cû câc Vàn bân cüra BQ Xây dpg: Quyét dinh sô O412OO9/QD-BXD
ngày 03 thang 4 nàm 2008 vè viêc ban hành "Quy chuân kÿ thuât Quiic gia vè

Quy ho4ch xây d\mg"; Thông w |2/2016/TT:-BXD ngày 29 théng6 nàm 2016 vè
viÇc quy dinh vè hô so cüa nhiÇm vp và clà an quy hopch uùg, quy hopch dô thi
và quy hoach xây dpg khu chric nàng tlac thù;

Càn cir câc Vàn ban cua UBND tinh: Quyét dinh sô 59/QE-UBND ngày 1.5

thang 0l nàm 2015 vè viÇc phê duyÇt quy ho4ch churg xây dqnB dô thi Duy Tiên ctén

nân. 2020 và tâm nhin clên nàm 2030; Càn cû vàn ban sô 2484ru8ND-GTXD
ngày 04 thang l0 nàm 2017 cüa UBND tinh vè viÇc châp thu4n chü truong
nghiên cuu dàu tu DIr ân Khu thuong m4i dich vp tông hçrp tai xâ Yên Bâc,
huyÇn Duy Tiên; Quyét dinh sô zlgslQF-UBND ngày 15 thang 12 nâm2017 vè
viÇc phê auyÇJNhiÇm vu Quy hoach phân khu xây d1mg ü lç 112000 khu vr;c phia
Dông Th!Trân Dông Vàn, huyÇn Duy Tiên;

Xét dè nghi cüa UBND huyÇn Duy Tiên (tqt Tà trinh sti t t t /ffr-UBND
ngày 03 thdng I ndm 20lS);dè nghi cüa Sô Xây dpg (tqi Bdo cdo thiim dinh sô
1406/SXD-OHKT ngày 20 thdng I nàm 2018).

QUYET E[NH:

Dièu l. Phê duyÇt Quy ho4ch phân khu xây dUng ty lê ll2OOO khu vyc
phia Dông Thi Trân Dông Vàn, huyÇn Duy Tiên vôi câc nQi dung chü yéu sau:

1. Tên tIà ân: Quy ho4ch phân khu xây dgng ry rc U2000 khu vçc phia
Dông ThiTrân Dông Vàn, huyÇn Duy Tiên.

2. Chû tlàu tu: Üy ban nhân dân huyÇn Duy Tiên.

3. Tinh chât, quy mô và ph4m vi nghiên crîu

3.1. Tinh chât: Là don vi ô hiên hüu, cô mât tlQ xây dpg trung binh, dugc
khôp nôi câc công trinh ha tàng xâ hôi và hA tâng kÿ thuât dông bô.

phân khu xây dgng fy
trân Dông Vàn, huyÇn
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3.2. Quy mô:

- Quy mô dân s6: khoang 18.000 nguùi.
Quy mô nghiên crîu tông thé ZSg,gha. Trong d6: Ph4m vi nghiên cuu tr.uc

tiép l86,57ha,pham vi nghiên crîu gian tiép71,73ha.

. 3.3. Vi tri ranh giôi nghiên cuu quy hopch: ThuQc mqt phan dia ban thi trân
Dông Vàn, xâ Yên Bâc, xa Hoàng Dông, huyÇn Duy Tién. Vi ri cu thé: ' '.: t.!' .

- Phia Bâc giâp Quôc lç 38;
- Phia Nam giâp Khu công nghiÇp Eàng Vàn III;
- Phia Eông giâp tlucrng cao tôc Phâp Vân - Càu Gië;
- Phia Tây giâp khu dân cu thi trân Dông Yân ftiép gidp QLIA).

4. Quy holch sû dr;ng tlât:

STT Lo4i tlât DiÇn tich
(ha) rÿ re (%)

1 Dât try sô ccv QUffi, công ÿ 1,83 0,71

2 Eât công trinh công công 9,91 3,84

3 Dât thucrng m?i dlch vp 5,26 2,04

4 Dât hôn hçrp aJ )02 l,l7
5 Dât trucrng hqc 5,06 1,96

6 Dfu cày xanh - thé duc thé thao 10,53 4,08

7 Oât aan dpng hiên trpng 42,81 16,57

8 oât o moi 67,17 26,00

Diit ô dô thi môi 63,43

Eât du dn khu hô tro 7% 3,74

9 Eât công trinh Oàu mOi HTKT 3,39 1 J 1

10 Oât t<tro tàne bén bâi (loeistic) 12,30 4,76

ll Eât tôn giâo tfn nguông 0,15 0,06

t2 Dât nghÏa trang 0,24 0,09

r3 Dàt cày xanh câch ly 8,59 3,33

t4 Màt nuôc 14,81 5 )73

15 Ducmg giao thông 73,23 28,35

Tôns diên tich dât quy hoach 258,30 100,00

Ranh gicri nghiên cûu lêp quy hopch tr.uc tiép 186,57 72,23

Ranh eioi nshiên cûu lâp quy hoach eian tiép 71,73 27,77

5.Quy ho4ch kién trüc cânh quan

- Khu dân cu cü tlugc câi tao chinh trang theo huôngphât trién hiÇn clpi,
phù hçrp vôi quy hogch phât trién chung cüa toàn Eô thi Duy Tiên.
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- Kién rruc khu ô môi thiét ké theo d4ng nhà liên ké, biêt thu ilcrn 1$p,

song l4p, nhà vuôrn. gô tri quÿ dât xây dpg khu nhà ô cho công nhân và chuyên
gia dén sinh sông và làm viÇc tpi khu công nghiêp. Câc lô dât nàm dgc câc trgc
ctuôrng giao thông, tàng cao trung binh 3 tàog, câc công trinh phâi hài hoà vôi
cânh quan xung quanh và phù hç,p vôi vàn hoâ dia phuong.

- Câc công trinh xây dpg kiên truc hiÇn dpi. Tuân thü chi giôi xây dtmg,
chi giôi cluùng dô, khoâng lùi công trinh. Công trinh cô dirng dèn trang tri và dèn
nhân hinh khôi kiên truc.

- Khu truùng hgc dugc thiét ké dâm bâo tiêu chuân, quy chuân vè thiét ké
truùng hoc, tao không gian nàng dông, sang tpo cho hgc sinh.

- Khu nhà vàn hôa thiét t<é dang mô, là noi sinh ho4t cQng dàng, t4o
không.gian sông tôt cho khu ô rnôi cüng nhu gàn t<ét vOi khu ô hiÇn hûru. Cây
xanh Iây bông mât là lopi cây thay lâ theo mùa.

- Khu vyc cây xanh t4p trung ttriét t<é nhimg quâ,ng truùng két hçrp vôi
khu vui ch<ri t4o màu xanh cho toàn hÇ thông dô thi.

. - Khu vuc thuong mAi dfch vp dugc ttriét té vôi câc khu nhà thucrng mpi
cao tàng phfa Nam khu vçc, tiép giâp câc duùng chinh dô thi, là cÏiêm nhân cüa
khu vuc, tpo sric hüt cho khu vuc, hài hôa vôi khu vuc xung quanh.

6.Quy ho4ch hê thiing h4 tàng kÿ thu$t

6.1. Quy hopch giao thông:

- MAt cât t-l (Duong 68m): lô giôi 68,0m : 12,0m hè + 15,0m lông
cluùng + 14,0m + 15,0m + 12,0m hè;

- M?t cât2-2: lQ giôi 42,0m = 5,0m hè + 11,5m lông iluèrng * 9,0m +
l l,5m lông iïucrng + 5,0m hè;

- MAt cât2'-2': lQ giôi 42,0m :6,0m hè + 7,0m lÔng tluong + 16,0m

DPC * 7,0m lông cluùng + 5,0m hè;
- MAt càt 3-3: lQ giôi 38,5m :4,0m hè + 5,5m lông duùng + 2,0m hè +

9,5m muong +,2,0m hè + 10,5m lông duùng + 5,0m hè;
- M?t cât 4-4: lQ giôi 45,0m : 5,0m hè + 7,0m lÔng duÔrng + 1,0m hè +

10,0m mucrng.+ 5,0m hè + 15,0m lông duÔng + 2,0m hè;
- M?t càt 5-5: lQ giÔi 36,0m :6,0m hè + 7,5m lông duùng* 9,0mDPC +

7,5m lông duùng + 6,0m hè;
- Mat cât 5'-5': lQ giôi 36,0m : 8,0m hè + 7,5m lÔng ducrng * 5,0m DPC

1- 7,5m lông duômg + 8,0m hè;

- Mët cât6-6: lQ giôi 35,0m = 5,0m hè + 10,5m lông cTuong + 4,0m DPC
+ 10,5m lông ducmg + 5,0m hè;

- Mët cât 7 -7: lQ giôi 28,0m = 5,0m hè + 7,5m lÔng clucmg + 3,0m DPC +

7,5m lông duùng + 5,0m hè;

- M?t cât 8-8: lQ giôi 22,5m:4,5m hè + 5,5m lÔng duùng* 2,0m DPC +

5,5m lông cluùng + 5,0m hè;
- M?t cât9-9: lQ giôi 22,0m: 5,0m hè + 12,0m lÔng duùng + 5,0m hè;

- Mët cât9',-9',: lQ giÔi 22,0m= 4,0m hè + 5,0m lÔng duùng + 4,0m DPC
* 5,0m lông ducmg + 4,0m hè;

- Mêt cât tO-t0: lQ giôi 20,5m:5,0m hè + 10,5m lÔng ctucrng+ 5,0m hè;
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- Mët cât 1 1-l 1 : lq giÔi 18,5m : 4,0m hè + 10,5m lÔng duong + 4,0m hè;

- Mat cât tZ-t2: lQ giÔi 18,5m : 4,0m hè + 7,0m lông ducrng + 4,0m hè;

- Mat cât 12' -12': l9 giôi 15,0m : 4,0m hè + 10,5m lông ttuong + 0,5m hè;

- Mat cât t3-13: lQ giÔi 13,0m:3,0m hè + 7,0m lông duèrng + 3,0m hè;

6.2. Quy ho4ch san nèn: Cao dQ tim duÙng giao thông chinh tÎr +3.20m

ctén +5.30m.

6.3. Quy hopch câp nuôc:

- Nguôn nuôc: Oôi nOi vào ducmg ông D1000 trên tuyén ducmg.Ql3S tu nhà
mây nuôc xâ M§c Nam. (gtai doqn dâu së duqc câp nuôc ù he thông câp nuoc
thành phô Phù,Lÿ).

HÇ.thông câp nuôc nÇi bQ: Thiêt kê m1ng m4ch vông, kêt hqp nhânh cut
câp nuôc 9a"g duàng ông D100 : D1000.

- Câp nuôc cuu hoà lây bô tri trên duôrng ông chinh. Hgng cuu hôa d?t t?i
câc ngâ 3,ngàtu, khoâng câch câc hgng criu hoâ khoâng l2Om/trgng.

6.4. Quy hopch thoât nuôc: Xây dpg hÇ thông thoât nuôc mua và nuôc
thâi riêng biêt.

a) Thoât nuôc mua:

- Huông.thoât nuôc mua: Nuô.c mua dugc chia làrn 3 luu vgc thoât nuôc,
du«v. c thu gom rôi tpp trung vê câc tuyên mucmg hiÇn trgng phia Nam, phia Dông và
phia Tây khu vuc:

+ Luu v.uc l: Phia Tây Bâc (thuQc khu dô thi Detech và khu vuc lân cQn, gigi
hqn duàng QLIA, QLi\, duàng 68m và muong hiQn trqng phia Nam giîia khu dât)
nuôc mua dugc thu gom bàr,g hÇ thông c6ng ffên via hè sau clô thoât vào tuyén
muong hiên trang phia Tây khu clât @hïa Dông SLIA) và mucrng hiÇn tr4ng phia
Nam cüa luu v.uc thoât nuôc.

+ Luu vryc 2: Phia Eông Bâc (thuôc khu nhà ô khu công @iêp Eèng Vàn
và khu vuc lân c4n, giôi han duong QL38, dy*g gom duùng cao tôc, ducmg 68m
và.muong hiÇn tr4ng phia Nam giüa khu clât) nuôc mua dugc thu gom bàng hÇ

thông công ffên via hè sau dô thoât vào tuyén muong hiÇn trgrg phfa Nam và phia
Dông cüa luu vgc thoât nuôc.

+ Luu y.uc a: Phfa Nuq (giôi hqn duàng gLlA, duùng gom duùng cao tôc,

duùng 42m fiép gidp KCN Dông Vàn.IIl nuôc mua duo.c thu gom b*g hÇ thông
công trên via hè sau dô thoât vào tuyén mucrng hiÇn trgng phia Nam và phia Dông
cüa lrru Wc thoât nuôc.

- pOi vôi khu dân cu hiên trang, b6 tri câc rânh thoât nuôc t4i câc vi trf tiép
giâp vôi câc khu vpc quy ho4ch môi, tIâm bâo thoât nuôc trânh tinh tr4ng ng4p üng
cgc bQ do chênh lÇch côt xây dgng.

HÇ thông ga thu và ga thàm ttriét t<é doc theo c6ng, khoang câch giüa câc
hô ga 45m.

b) Thoât nuôc thâi:
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- fhiét t<é trç thông thoât nuôc mua riêng biÇt vôi hÇ thông thoât nuôc thâi.
- Hucrng thoât nuôc thâi tù Bâc xuông Nam, tù Tây và Dông thoât vè câc

tr4m xü lÿ phia trong khu dât. Quy ho4ch trprn xü lÿ nuôc thâi công suât
5000m3/ngày dêm tAi ô dât HT4.

- MAng luôi thoât nuôc thâi dugc ttriét té theo hinh thüc qu chây, bô tri
trên via hè, công trôn BTCT D300.

Hê thông ga thu và ga thàm thiét ké dgc theo c6ng, khoang câch giüa câc
hô ga 40m.

6.5. Quy hopch câp diÇn:

Nguôn diÇn: Lây ü trpm nguôn l10kV Dông Vàn công suât 2x63MVA
nàm trong khu v.uc nghiên criu.

- Trem diÇn: Quy hopctr két hçp t a. hiÇn cô và xây dWrg môi 31 tram bién
âp theo timg khu chûc nàng Aé Aap img nhu càu.

- Mang diên dugc di ngàm dén trmg khu vyc chûc nàng và câc lO dât.

Quy hopch duùng dây trung thé 22KV dgc câc truc chinh cüa khu vuc, câp diÇn
cho toàrn bô khu vyc thông qua câc tr4m bién âp.

- Chiéu sâng: Câp tliÇn chiéu sang dugc di ngàm, cQt dèn chiéu sang sü dUng
cQt thép bât giâc, dèn chiéu sang tiét kiÇm nàng luong, khu cây xanh công viên sü
dung câc c§t dèn chiéu sâng ciinh quan cô tinh thân mÿ cao.

6.6. Râc thâi và vÇ sinh môi truùng: Tô chric thu gom râc trong câc cliém
tpp két @i câc khu nhà ô, tô chrîc d{t câc thùng d1mg râc,bân kinh phpc uq tù
200m:300m, kêt hçrp vôi câc dcyn v!thu gom râc, hang.ngày và vpn chuyên bàtg
xe ép râc dén khu xü lÿ chât thâi tpp trung cüa huyÇn dé xü 1ÿ.

Dièu 2. Tô chü'c thg'c hiÇn: Üy ban nhân dân huyÇn Duy Tiên chü tri,
phôi h-q p vôi Sô Xây dpg ïa .af dyr yi liêÎ quan công 6o Quy-nopch và Quy
clinh quan lÿ theo dà an quy ho4ch; tô- câm môc giôi quy ho4ch ngoài thgc dia và
quân 1ÿ ch{t chë hiÇn trang Oât Aai dé quân lÿ xây dung và thçc hiÇn dy an t1âu

tu theo quy hopch.

Dièu 3. Chânh Vàn phông.Uy ban nhân dân rinh; Giâm d6c câc Sô,

Ngành: Xây dpng, Ké ho4ch và Eàu tu, Tài chinh, Tài Nguyên và Môi truùng,

Giao thôngÿân tai, Công Thuong, Nông nghiÇp và Phât trién nông thôn, Thông

tin và Truyèn thông; Giâm clôc Công ty DiÇn luc Hà Nam; Ban Quân lÿ phât

trién Khu dô thi môi; Chü tich Üy ban nhân dân huyÇn Duy Tiên và Thü truÔng

câc dcm vi tiên quan chiu trâch nhiÇm thi hanh Quyêt ttinh này*r

Noi nhfin:

- Chü tich UBND tinh (dé b/c);
- Câc PCT UBND tinh;
- Nhu dièu 3(12);
- VPUB: CPVP(3), TN(L), GTXD, TH;
- Lu'u VT, GTXD.
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