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duyÇt Quy ho4ch xây dUng vùng huyÇn Thanh Liêm
tlén nàm 2035, tàm nhin tlén nàm 2050

cHû Tlcrr nÿ naN NHÂN DÂN TÎNH nÀ Nau
càn cri Luft Tô chüc chinh quyèn cl[a phuong ngày 19 thâng 6 nàm 2015;
Càn cü Lu4t Quy hopch dô thi ngày 20 thangT nâm2015;
Càn cû Luflt Xây dUng ngày 18 thâng 6 nàm 2014;

càn cü câc Ngh! ctinhcüa chinh phü: Nghi dinh s6lltzot0ND-cp ngày 07
thang né^ 2olo vè lpp, thârn dinh, ptre auyçi và quan lÿ quy hopch dô thi.; ùgr,i
dinh sô 38/20l0NE-CPngày 97 thâne4 nâmz}l} vè quan ÿ i.f,Ong gian kién nic,
canlr quan dô thi; Nghi dinh sô 39l2010/i.{E-CP ngày 07 thang q rÉrr-1Oto vè quan
lÿ không gian xây dung ngàm ctô.thi; Nghi clinh sô++/201s^tD-cp ngày 06 thang 5
nàm 2015 quy ilinh chi tiét mQt sti nQi dung vè quy hopch xây dpg;

!

.Càn cü Quyét dlnh sô I226!QD-TTg ngày 22l7l20ll cüa Thü ruong Chinh
pfrü vè viÇc phê duyÇt quy hopch tông thé ptràt trién kinh té - xâ hôi tinh Hà Nam
dên nàm 2020;

Theo câc Quyét dinh cüa Üy ban nhân dân tinh: Quyét tlinh sô 364/QDUBND.nSàV 25 thang 3 îà* 2011 phê duyÇt Quy hopch xây dlrg vung tinh Hà
Nam dên nàm 2030 và tâm nhin clên nâm 2050; Quyêt clinh sô 2422|QD-UBND
ngày 30 thâ.,g 12 nâm 2016 phê duyÇt NhiÇm W quy ho4ch xây dpg vùng huyÇn
Thanh Liêm ctén nàm 2O35,Am nnm dén nàm 2050;
Xét dê nghi cüa Sô Xây dgng t4i Tù trinh sô 40ÆTr-S)O ngày 09 thang 0l
nàm 2018, kèm theo Bâo câo két quâ thâm ilinh sô 39/TTr-SXD ngày 09 thang 0l
nàm 2018 và hô so Quy hoach,

QUYET DINH:
Dièu

l. Phê duyÇt Quy hopch xây dtmg vung huyÇn Thanh Liêm dén nàm

2035,tàm nhin

ctén

nàm 2050, vôi nhüng nQi dung chü yéu nhu sau:

1. Tên Dà ân: Quy ho4ch xây dUng vùng huyÇn Thanh Liêm itén nàm 2035,
tàm nhin dén nàm 2050.

2. Chü tlàu tu: Sô Xây dpng Hà Nam.
3. Don vi tu vân lflp Quy ho4ch: ViÇn Quy ho4ch xay dfmg phét

4.

Vi tri, quy mô lfp quy hogch

fiên nông tlrôn.
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4.1.

Vi tri:

- Phfa Bâc giâp huyÇn Kim Bang và thanh pnO fntr fy.;
- Phia Tây giâp huyÇn L4c Thüy, tinh Hôa Binh;
- Phia Dông giâp huyÇn Binh
!
- Phia Nam glap i,ryçr'ci" via, tîrr, Ninh Binh và fruvA YVAlii,*il.t*,
Dinh.

Lpc;

4.2. Quy

-

Lô"rg

mô:

.

"'

diÇn tfch nghiên cuu lpp quy hopch: Khoang 16.49r,39 ha.

- Tông dân sô hiÇn rrpng' rhà*g it+.rso

nguùi. Du kién nâm 2025
khoang 132.500 nguùi, nàm 2030 khoan§ 145.930 nguùi và nàm 2035 khoang
162.580 nguôi.
5. Tinh chât, chrfrc nàng:

Là trung tâm vpt liÇu xây

dug vùng dông bàng sông Hông, phât trién
công nghiêp cla nganh vùng tinh và vùng Thü dô.
- Là trung tâm d[ch vp, thuong r-n?i, chq dàu môi gàn vôi clàu môi giao
thông phia Nam cüa tinh và vùng dèng bane Nam sông Hàn[
- Là huyÇn dpt chuân nông thôn môi.
6. Mgc tiêu:

- cp thé hôa Quy hopch xây dpg vùng tinh Hà Nam tlén nàm 2030, tàm
"

nhin ifén nàm 2050 và quy hoqch

,t ng'TËt

dO

T4o chuyén bién càn bâur,
ry:rh mê vè phât trién kinh té xâ hôi; xây dme
huyÇn Thanh Liêm thanh qrgphât trién phia Narn cüa tinh, gàn voi ne
tnOng Aa"àai
giao thông vung. Tflp trung <tây
phât
trién
vcyi
câc
ltuh
vuc
yéu
chü
sau:
-a,h

.1 vè công nghiÇp: Là mQt rrong nhyng fiTng tâm công nghiÇp vpt liÇu xây
9ytg
l* :y tinh, vùng Thü dô và vùng <Tèng bàrs sông Hông, küi tnâ. ga" ,oi
bên viing bàng công n4ê xanh, spch và hiÇu quà; hy*g tôi nèn công ngt içp
ou
nsl$ ggp pIà" lhât fiê1tông thê kinh té xa rrôi'uèn rü"I. pr,at t ie, Khu công
nghiÇp Thanh Liêm làm tl§ng lgc chinh thüc dây phât ffi5n Unfr té xâ hQi uù"g

.

huyÇn theo hucmg bên vüng.
+ vê nông nqhiÇp:

Ç*g

vôi mpc tiêu phât triên nganh nông nghiÇp trong câ

tinh, dinh huong phât trién theo xu thé phât trién chung theo r,"&rg'iè, ,in!
nghiÇp rt:l,g.oig nghÇ cao dem lai chât luqng giâ tri san phâm cao.
qq vp: cùng vôi hÇ thông dich vg thunngmpi hiÇn cô, dugc nâng
,
,.1Yê.
câp hinh thanh c^huôi san phâm thucmg Àai dich vu gÉn ioi Ëe thông bân
lê tai câî
khu vuc phât ffién dân cu, tpp tmng theo huryng vàn irinr, hiÇn <tpi. + Dô th[- Du lich: Dlnh hudrng phât trién mang luôi du lich trên dia ban
huyÇn (du lich di tich lich sri, du lich vàn hôa tâm linh...l gân vôi mgng luôi du
[ch
cüa tinh, hinh thanh chuôi du lich vàn h6a tâm linh,Icfr sri va kién trüc-canh quan.
+ Y té,, vàn hôa, giéo àpc dào tpo: prrait ja, ,a
..à &t luong, hiêu
quâ cùa hê thône giâo dpc và dào tpo. Phât trién mpng luôi
"a"g
rt urn s6c sûc khoé ban

dâu, khâm chüa benh cho nhân dân. Phât triên vàn hoâ, thông tin, thé dgc
thê thao,
phât thanh, truyèn hinh tlat trinh dÇ cao và hiên ilpi.
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7. Phân vùng chrfrc nàng và tô chrfrc không gian vùng
7.1. Phân vùng chrfrc nàng:
a) vung I (vung phfa Tây sông Dây), bao gèm mÇt phân thi trân KiÇn Ktrê,
mQt phtur câcxà,Thanh thùy, firanfr
üehi, Thanh Hâi:

fa",ïir*f,

- Tông diÇn tich tp nhiên cüa vùng là 5.471ha, chiém
nhiên cüa toàn huyÇn.

- Dân 16

ry"

33,2yo diÇn tfch

tu

2ot6 khoang 19.200; nâm 2025 khoang t2.t3s nguùi; nàm

2035 khoang 13.820 nguôi.

- Dinh hucrng phât triên: Phât hién thanh vung san xuât vêt liêu xây d1mg,
dflc biÇt san xuât xi màng quy mô lcnr, san xuât câc rfu, pÀâ* ,a Jà, tiên bê rôns.
công nghiÇp khai thâc iIâ; Phât triên chàn nuôi brân tfp'tmng, nuôi trôni thùy
sfii
nuÔc ngqt tfp trung; Phât üiên du lich giâitri,du lictrihê th;;, du lich uài
rgtiç.
nông nghiÇp.

I là thi tân riçn Khê, là dô th! công nghiêp cüa huyÇn
dugc quy hopch tlây dü câc công trinh chric nàng cüa rtô thi.
Trung târy vrys

phfa Eôngsông Eây và phia Tây euôc lo tA), bao gôm
.b,) Yr.rg,II _(vùng
mQt phân thi trân KiÇn Khê, mQt phân câc xâ Thanh Hà, Thanh Thüy, Thanh iân,
Thanh Nghi, Thanh Hâi, Thanh Phong, Thanh Huong:

- Tông diÇn t(ch

t.u nhiên cüa vùng là 2.570 ha,

chiém

15,6%0 diÇn

tich

r.u

nhiên cüa toàn huyÇn.
- Dân sô nàm 2016 khoang 23.200 nguùi, nâm2025 khoang 3l.7}Onguùi,
nàm 2035 khoang 42.400 nguôi.
Dinh hy*g phât triên: Phât trién công nghiÇp da ngà,nh, công nghiÇp ché
bién và san xuât hà"g tiêu dung và xuât rurâu; ptrat trien aicË ug tông-ngfiiep, ai.n
vp thucrng mpi.
c) vung III (vung phia Dông Qutic lg lA), bao gèm câc xdrhanh Hà Thanh
Binh, Thanh Luu, Liêm phong, Liêm Càn, Liêm Thuân, Liêm Tüc, Liêm SorrL Thanh
Tâm, Thanh Nguyên và mQt phân xâ Thanh Hâi, Thanh Hucrng, Thanh phong.

- Tông diên tfch tg nhiên cüa vùng là 8.440 ha chiém sl,zlyo

diÇn tich

ty

nhiên toan huyÇn.

- Dfu sô nàm 2016 khoang 72.400 nguôi, nâm 2025 khoang 88.700 nguôi
nàm 2035 khoang 106.300 nguùi.

- Dinh huong phât trién: Phât triên trung tâm hanh chinh - chinh tri

cùa
huyÇn; <lô thi, dô thi dich vp công nghiÇp; nông nghiÇp côrrg nghç cao; thuong mei
d[ch vp, dlch vp du lich; tiéu thü công nghiÇp - tang nghè truyèn thông; dich v9 hô
trg san xuât nông nghiÇp.

- Trung tâm vùng 3 là trung tâm dô thi hanh chinh huyÇn Thanh Liêm dugc
quy hopch tpi xâ Thanh Luu, Thanh Binh và Liêm Thufn cô quy mô khoang 330
ha; là trung tâm hành chirù - chinh tri cüa huyÇn bao gôm dày dü céc công trinh
chüc nang cüa thi trân huyÇn ly.
3
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7.2.T6 chrfrc không gian vùng
a) Phân bO khOng gian phât trién công nghiÇp:

phât triên mô rsng và xây dlrng câc co sô san
.
: vùr,q phia !ây sông Dây:
xuât công nghiÇp, tiéu thü. àông-nghiÇp, gôm câc ngành công ,igr,l.êp .* -rili

.tug;

công nghiêp san xuât vat liÇu xây dpg hpu xi màng, r6r,g-ngr,iep khai thâc
ilâ tpi câcxà Thanh Nghi, Thanh Tân, Thanh Thüy, thi trân fien ffrc gân vôi viÇc
iÎàm bâo môi tnrôrng cânh quan.
- Vung phia Dông sông Dây vl phia Tây quôc l§ lA: Phât trién khu công
nghiÇp da,ngành, công nghiÇp ché bién và câc ngành công nghiÇp phu trq tai dià
ban thi ffân KiÇn Khê,
ie rhanh Thüy, Tha;h phong: D"én
2025 së mô
"à9
Khu
công
nghiÇp
dén
câc
xâ
Thanh
Huong,
Thanh Tân gàn vôi viÇc trmg
1Ône
buôc khôi phpc lai môi ffiogg cânh quan sông Dâÿ.
- Vung phfa Dông qui5c lQ lArDuy triian xuât tiêu thü công nehiÇp hiÇn cô
:p"g ryhien Thanh Ltnr, cpm cô.ng nghiÇp Thanh Hâi, mQtio nha-may san
xuât tiêu thù công nehiÇp tpi itô thi P.hô Cà...), Bâo tèn và phât trién san xuât tiéu
thü công nghiÇp ô câc lang nghè truyèn thting tui câc xâ Thanh Hà, Thanh Luu...

;à*

(.q

b) Phân bô ktrOng gian phât trién nông nghiÇp:

Vùng phia Tây sông Dây: Phât trién nuôi trông thüy san tpp trung tpi xâ
Th*h Hâi; phât trién chàn nuôi bô, dê Éy thlt theo ,nO ninf, Ueo tap trung hs gia
tlirù t4i phia Tây xâ Thanh Tân và phia tây xâ Thanh Nghi.
- Vung phfa Dông sông Dây và phia Tây qu6c lQ lA: Duy tri san xuât nông
nghiÇp trên phân diên tfch <Iâi nông nghiÇp nién iO t4i cëtc xâ Thanh Thùy, Thanh
Nehi và Thanh Hâi <tén khi chuyén cïôi sang dât công nshiep. Không
Tâ1
phât trién câc khu san xuât r9ng nghiÇp theo huong công nghê.uo.
- Vùng phia Dông quôc lQ lA: Phât trién cÀen nuOi bO rüu t4p trung tqi câc
xâ Thanh Nguyên, Liêm Tüc (tt!a ban xâ Thanh Nguyên, phia rtông'xâ Thanh Hâi
và phia Eông xâ Liêm Son là khu v.uc trông cô). Phât trién mô hinh san xuât nông
§hiÇp công "+ç cao tpi câc xâ Thanh Binh, Thanh Hucrng, Liêm phong, Liê;
Thufn, Liêm Càn, Liêm Scyn.

I!*t

c)

Phân b6 ktrOng gian phât triên du lich và bào vÇ cânh quan môi truôrng:

- Vùng phia Tây sông Dây: Phât trién <liém du llch thé thao tpi khu vgc sân
golf Dôi Con Phugng; xây dtmg mô hinh du lich nông nehiêp trâi nghiÇm tpi xâ
Than! Hâi gân vôi câc hang trpi nuôi trông thüy san nuô. ngqt. Trmg 6uôc tién tOi
làm sting lai môi huèng, .arh qr* dqc sôig fia'y
- Vung phia Dông sông Dây và phia Tây quiic lô lA: Khai thâc câctuyén du
l!ch: Ba Sao Bâi Einh Trang An (ctuong thüy); Thành pno nnri Lÿ - Thanh
Liêm - Ninh Binh (tluong bô); du llch tham quan di tich Dèn thù Dinh Công Trang
t4i thôn Nham Trà,ng, xâ Thanh Tân.
- Vùng phia Dông quôc lQ 1A: Phât trién diém du lich vàn hôa tâm linh di
tich lich sü Nüi Ct1ùa tpi xâ Thunh Tâm, Chùa Tiên tpi xâ Thanh Luu; du llch tham
qu.an câc di tich Dèn Làng (iÏèn Ninh Thâi) tai xâ Liêm Cân; xây dUng mô hinh câc
ttiêm du lich nông ng[iÇfgân vôi câc ftang irai trông rau qch,-trôniluu nàng suât
cao tpi câc xâ Liêm cân, Liêm Phong, Liêm Thufln, Liêm scrn, Th;h Huon[ xây

-

-

4

dpne mô hinh câc diêm du llch nông nghiêp gàn vôi câc trang trpi nuôi bô giông
t1i câc xâ Thanh Nguyên, Liêm Tüc.
d) Phân U6 khOng gian phât triên hê thting ha tâng xâ hQi:

- Hê thông dlch vp thu«rng mpi: Xây dung, nâng câp hÇ thông chg và câc lopi
hinh dlch W gàn vôi cho., ttmg buôc hinh thanh câc kfiu v.uc têp két, so ché, phân lopi
và bào quan san phâm nông nghiêp. Phât fién cac cgm thuong mpi - dlch vu
"é"
thirt ug phUc W nhy câu tiêu drng cua dân cu tolg khu v.uc, hinh thành 02 chq dàu
mtSi câp khu. v.uc clé tpo thanh tr*g tâm phân pnOi-nang hô1 tcri câc xâftong huyÇ,
(Chq.dàu mOi tai thôn Nham Kênh-- xa fnann'Nghi; C[q dàu môi phia tÏông duông
cao tôc tai thôq Thi - xâ Liêm Thuân, và Trung tâm thuong mei tai dô thi phô cà).
HÇ thông rgrg trinh y té: Xây. aung va phât triéi meng tuoi y tê cüa huyÇn
theo huông hiÇn dpi hoâ, nâng cao chât luçrng câc dich vu y té, bâo dâm chât hqng
hiÇu quâ trong cung câp và sü dgng câc dlch vp y té. Nâng câp Bênh viÇn cta khoà
huyÇn tpi xâ Thanh Luu, timg buôc câi tpo, nâng câp cétc trem y té xâ.
- HÇ thông công trinh giâo dgc, dào tpo: Tang cuômg cô sô vgt chât cho câc
truong hoc dâm bâo ttâp img yêu càu phât trién chât luçmg dpy hgc theo tiêu chuân

6

chung.

- Hê thông câc công trinh vàn hôa,rhé dpc.thê thao: Xây dpg Trung tâm
vàn hôa thé thao da nàng, câc công trinh.thé dpc itré thao câp r,uÿçnj*a], aprj'trriét
ché vàn hôa thé thao trung tâm xâ;thi trân clpt chuân nông tnOn mOi.

d)

Phân

UO

khOng gian cây xanh, m{t nuôc:

- Dôi vôi câc khu vgc Aôi nrii tu nhiên: Han ché san gpt, két hçrp tràng cây
cânh quan dé tgo câc gôcntrin tfrâm .y, .anh qu*. Mô r§ng hanh lang cây xanil
câch ly giüa khu vgc khai thâc dâ và khu dân cu cüng nhu khu v.uc sân golf Dôi
Con Phugng.

- Eôi vôi tuyén sông Dây: Câi tao hÇ thông dê kè ttâp tmg yêu càu phông
chông lü lpt, két nçp tao ôânh-quan sinh thâi, tlông thôi giü dud câc hinh thâi
cfu:h quan t.u nhiên, khai thâc cho câc muc dich du l!ch, giao thông tluômg thüy.
Dôi vÔi câc tuyên kênh, muong, mâng tuôi tiêu nuôc tpi khu vgc dugc n4o vét kÿ
thupt. cô lô trinh timg buôc di dùi câc cum dân cu, câc dy ân ven sông, dâm bâo
môi truùng sông, kién truc cânh quan, thich ung vôi bién dôi khi hau rà *g. nuôc
biên dâng..
- Dôi vôi công viên cây xanh tiÇn ich tqi cëtc khu vgc xây dpg dô thivà diêm
dân cu nông thôn cân duqc câi tpo, nâng câp, bô sung câc tiÇn ich oiàh w công cÔng
clé thu hüt sg thqn gia cüa cQng dông. Khai thâc tiSi dacâc không gian cây xanh m4t
nuôc hiÇn hüu dé phât trién không gian dô thivà xây dUng nôngitrôn mOi.
8. Dinh huông phât

trién khu vr;c dô th!

8.1. Dinh huông phât

triên khu vgc tIô th!:

- Thi trân Kiên Khê: Là dô thi lo4i V, dô thi công nghiÇp, sâr xuât v4t liÇu
xây dr;ng, trung tâm công nghiÇp -tiêu thü công nghiÇp và dich-vy thuong m?i câp
vùng huyÇn. Dinh huong phât trién công nghiÇp tâp trung, dlch vp thuong mpi
5

phUc vp phât trién công nghiÇp và v4n tâi (diÇn tich757,77 ha;Dân sô nàm 2016:
9.500 nguùi; nâm2025: I1.500 nguùi; nàm 2035: 20.500 nguùi).

- Dô thi Hanh chinh huyÇn (bao gèm xâ Thanh Ltnr m§t sô thôn thuôc xâ
Thanh Hà Thanh Binh, Thanh Phong, Liêm Thupn): Là dô thi toqi V trong tucrng
lai, dô th! trung tâm hành chinh - chinh tr! cüa huyÇn Thanh Liêm, trung tâm
thuong mai, gi.âô dpc dào tpo câp vùng.hryên. Dinh Éông thtt.ié; giâo dsi, itào

r*g

tpo và phât triên dich vp thuon§ mpi câp
(diÇn tichl'.400,69 rraiaan,o'nurn
2016: Khoang 8.000 nguùi; nâm2025: I1.500 nguoi; nàm 2035: 20.100 nguùi).
- Dô thi Phô Cà (bao gèm xâ Thanh Tâm và mÔt s6 thôn rhuô. *a fi,*,t
fehi,.Thanh Nguyên): Là dô th! loai IV trong tucrng lai, dô thi rrung tâm dich vu
hpu cân công nghlêp và du lich phfa Nam vùng^tinh; trung tâm dich vu thucrng mai,
dich vu giâi tri câp yung. Dinh huong phât trién.dich vu hêu càn cho công ngf,iep
khai thâc và sân
vêt liÇu *âv .drn À, phât triên dich vu du lich và dicÀ uu giai
ryâ1
tri (diÇn tfch 1.390,00
ha; Dân sô nàm 2016: Khoâng 9.600 nguùi; nam 2025:
17.400 nguùi; Dân sô rIô th!nàm 2035: 40.960 nguùi).
8.2. Dlnh huông phât

triên khu vgc nông thôn:

- Eôi vÔi câc r"*g lông thôn, dông lgc chü yéu dê phât triên câc khu dân cu
nông thôn là phét ftiên tiéu thü công nghiÇp và nông nghiçp, xây dpg câc trung
tâm xâ, câc ctiém dân cu nông thôn «té t<t ai ihac tièm iani sân'cô,i4o'ttông lgc môI
hm diêm lua phât trién kinhlé, giâo duc, y té, vàn hOa v-a câc linh vgc xâ hôi cho
khu vgc nông thôn.
- Hucmg phât trién dân cu nông thôn theo Chucrng trinh phât trién nông thôn
mÔi vÔi mpc tiêu chung là xây dWrg nông.thôn môi, cô két câü ha tàng kinh-té xa
hQi timg bu.oc hiÇn dpi vôi câc hinh thric tô chfrc sàn xuât hçp Iÿ, gân nông nghiêp
vÔi phât trién nhanh công nghiÇp, dich vp; gân phütrién nOni tiroi
oolni tnèà
quy hopch, xâ hQi ôn tllnh, môi truôrng sinh thâi tlugc bâo vÇ;àn ninh"oi
- trpt r.u du-o. c
giü vüng; nâng cao dùi siSng vpt chât ua tirt thân.
- Trên co sÔ rà soât hiÇn tryng câc xà theo 19 tiêu chf rtâ ban hành, trong d6
ttëc biÇt quan. tâm xây dUng nong thôn môi vàn minh - hiên d4i theo chuong ùinf,
mgc tiêu Quôc gia vè xây dpg. nong thô_n môi;.thyc triçn rông ghép câc ciu<rng
trinh, du 4; huy tlQng câc nguôn vtin, hô trg v6n tin dgng ua nry àQng sûc dâi
trên tinh thân t.u nguyên tlê xây dUng nông thôn moi; phât huy vai trô chü thé cüa
;;#r"biér;â, ;àr; dân giâm sât
nguü dân; tô .rliJ üven t uvén t'r,'Ë
và dân huong thp".
- Sau khi nâng câp câcdô thi Phô Cà và Th! trân huyÇn ly, hê thông diém dân
cu nông thôn huyÇn Thantr Liêm gôm cô 14 xà là: Liêm Cân, Liêm phong, Liêm
son, Liêm Thu{n, Liêm Tüc, Thanh Thüy, Thanh Hâi, Thanh Huong, Thanh
Nghi, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Tân, Thanh Hà Thanh Binh.

;ffi âiil

9. Quy ho4ch sür dgng tlât:

Dy kién dén nàm 2035: Dât xây dung dô thi khoang 2.300ha, ü rc, ru%;Dât
xây dpg câc iliêm dân cu nông thdn khoang 1.500ha, ry tê gN; bâi xây dpg
công nghiêp khoâng 2.200hu ty lê l3%; Dât du lich, du lich vàn hôa khoang
600ha, ÿ lÇ 4o/o;Dât san xuât nông, lâm nghiÇp khoang 7.600ha, ty lç 45%; caé
lopi tlât khâc khoang 2.200ha,ty lç l3%.
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10. Dlnh huông phât trién hÇ th6ng h4 tàng

§ thugt

10.1. HÇ thiing giao thông:

- Giao thông clôi ngoai: Gèm câc tuyén cao tôc Càu Giê- Ninh Binh và câc
lYén QLIA, QL.21, Tuyén ducrng T3 (nôi'chùa Ba Sao và chùa Bâi Dïnh), Duùng
QLIA tuyén rânh.
- Giao thông fuhs sât: phù hgrp voi quy hoph giao thông ttuong sât quôc gia.
- Giao thg,ns.grfg thùy: Khai thâc tuyén giao thôn[ trên -sông bay uoi
xâc rtinh (euy hoach cang hanglôa.sông bây,-sông
9f" :ïgJf Natn)dâvàdusc
Hông tinh Hà -kjên
phét trién câc vi tri khrlc trong [,Oi gI* tiép th.o, pfrt toi
vôi dinh huong Quy hopch chung.toan rinh. Du kién qry-noa.h câc bilkd;h
ngang sông theo Quy hopch hÇ thông bén khâch thüy nQi aia iinh Hà Nam
thuc

hiÇn nàm 2016.

- Giao thôry nÇi bQ: Hê thông c1p ttrông nQi bô dâm bâo sg liên thông
và két
nôi ttrupn lgi vÔi hé3ronq siao
ÿrgng aoi ngopiCàc tuyên cTuong tinh, dusng huyÇn
câp
hÇ
thông
<tuonÀ hiÇn trpng, aa* bâoiuy
a"E"e Lâ,
Syr
F4-c1itao, $ng
'no
IY: .îp.Y ilông
Ducmg
rrpc
chfnh
dô
thi,
khu vyc công nglrêp dtun bâË kât
9a"9.
nôi câc khu vgc d9 thlvà công nghiÇp vôi khung giao thông .Èi*r-r,i, huyÇn.
công trinh phuc vp giao thông:.Xây dung nüt giào thông khâc müc hoan
chintr Liêm son (giao giüa tlucmg c?o t6c và rluèrng or?ssn;, n[ào phuc vu vân
tii co.rylghiqu n1g câp nrit giao càu vuqt truc thông Chàm rni lgiuô duong cào
tôc và Tl) nhàm phpc vp dân sinh.
- Bén bâi dô 1e: Xây dung bén xe câp huy.Çn tqi câckhu vgc: phfa Nam thi
Q
gân rno cà; phra Bâc nüt giao Ônàm Thi tai ir,i tiân huyÇn ty; phia sa.
Dông sông Dây) tpi th! trân fiçn rcre.

al)if;hi;

10.2. Nèn xây dgng:

:;

.4

s
i5d
.a
"

vyg I (Khy vuc <lôi nüi bân scm itia phia Tây rQng Dây): s3n Ép cài tpo
À
.
nèn dya trên co sô nèn dia hinh,tu

nhiên. BiÇn ihap ra, nènipo mât uang iay ou'g
âp dung rông râi là san lâp.cpc bQ và ca1 tpô nèn tpi chô. Câc khu vüc khai
{oq.
thâc vft liÇu xây d[mg, không ché cao d§ khai thâc phù hçrp, tpo mflt bàng sau khai
thâc phpc vp công nghiÇp hflu xi màng.
-. vùng 2 (khu vgc clông
laog thâp trüng phia Dông sông Dây): Khu vgc
bàng
cao:
Tôn
dâp
nèn
*av aung, .ûg ffinh,. rtiè, Jug t6.,i dâp
yÈlg _dông
binh dao ilông tu: 0,5-1,8m; Khu vuc vùng dông bang thâp: Tôn dâp nèn *ây auné
công trinh, chièu cao tôn ctâp trung binh dao dQ"g tù:b,8-j,5-.

i;g

10.3. HÇ th6ng câp nuôc:

- Nguôn nuôc: Truôc mât sü dung nguôn nuôc mflt sông Dây là chinh, vè
lâu dài, së sü dung nguôn nuôc tù Nhà Mây nuoc Phü Lÿ (khi ihà mciy nuô,c s;ông
Hông dtra vào vQn hành së liên thông voi Nhà mdy nuôc Phû Lÿ).
- Tông nhu càu d*g nuôc sinh hopt loan huyÇn dén iôZS khoang 13.500
m'/ngày dêm, dén 2035 khoang 28.500 m3/ngày
(§uôc câp chô dô thi
-clêm
klo*g 6.000 m3/ngày «Têm (nàm 2025) và rz.s00m3/ngày'àêm (nam'2035); Nuôc
câp cho dân cu nông thôn khoâng 7.400 m3/ngày rlêm (nàm zo2s) và 10.900
m'/ngày ctêm (nàm 2035)).
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- Tông nhu càu dùng nuôc
khoang 36.000 mr/ngày dêm, ctén
f 0.4.

xuât công nghiÇp toan huyÇn dén nâm 2025
nàm 2035 khoang 84.000 m3/ngày rlêm.
sâur

Thoât nuôc mua:

- Phân rùng theo 02 luu vyc tiêu thoât nuôc chinh:

+ Luu vgc 1: DiÇn tich khoang7860 ha ô phia tây eLlA cüa khu vyc

nghiên crîu, thuQc hnr qrc sông Dây. Thoât nuôc ra t4rc tiêu chinh sông Dây.
+ Ltru v.uc 2: DiÇn tich khoang 9130 ha phia Dông QLIA cua khu v.uc nghiên
crn:, thuôc luu vr,rc sông sât - Nqm Châu Giang. Nuôc ,4t ènay theo bè mai oia-ninn
tap tung vào câc kênh n§i dông rôi Oô vào câc kênh tiêu chinh tong khu v.uc.

- HÇ thông thoât nuôc mua dugc xây dpg dông bô, dâm bào thoât nuôc t6t.
Nuôc mua chü yéu chây vè câc kênh tiêu chfnh ôi tn*t ra sông Dây.
10.5. Thüy lgi: Nâng câp, cëi tpo câc trqm bom tiêu thoât nuôc, dàm bâo
tiêu thoét nuôc kip thôi trânh ngap lpt cho ttô thi; Nâng câp, càitpo ilê và công qua
dê, kè dê tâ Dây; Nâng câp, câi rpo, khoi thông dông chây câc kênh tiêu nuôc
chinh khu vgc. Tàng cuômg công1âc trông và quan.lÿ nmg chông x6i lô và lü quét,
tàng d0 che phù nmg phông hQ dàu nguàn. Han ché tOi AimrOng xây dung nhàven
sông, ven câc suon dôc, trrânh spt lô, lü quét...
10.6. HÇ th6ng thoât nuôc thâi, chât thâi rÉn và nghia trang
a) Thoât nuôc thài:

- Tông lu.çnng nuôc thâi sinh hopt toàur huyÇn dén 2025 khoang I 1.800
,
mr/ngày dêm, ttên

v
+.

20,35 khoang 22.800 m3/ngày dêm. Nuôc thâi san *rât côrrg
nehiêp to.an huyÇn clén 2025 khoang 30.000 m3/ngày dêm và dén 2035 khoang
67.000 m3/ngày dêm.
- Khu vçc dô th!: Sü dUng hÇ thông thoât nuôc riêng hoan toàn, xü lÿ nuôc
thâi dâm bâo tiêu chuân cho phép rruôc khi xâ ra môi
Tu*g.
- Khu vgc nông thôn: Truôc mât sü dUng hÇ thông thoât nuôc chung. Nuôc
thâi xü lÿ qua bê qu hopi cgc bQ và tgn dgng knà nàng ry1àm sach cüa hÇ tÉông ao
hô fo nhiên. Sau này timg buôc câi t4o, xâV drmg trç tf,ông thoâi nuôc nüa riêng
- Khu vgc công nghiÇp: Dugc thu gom dén tram xü lÿ riêng, xü lÿ aam uao
tiêu chuân cho phép truôc khi xâ.u rnprrg luôi thoât nuôc chung.
- Khu v.uc du lich: Thu gom và xü lÿ nuôc thâi phân tân, xù lÿ dâm bâo tiêu
chuân cho phép truôc khi xâ ra môi trucyng.

.

b) Hç thông xü lÿ nuôc thâi:
- Nuôc thâi sinh ho4t: oôi voi dô thi KiÇn Khê, dô thi phô cà, Khu clô thi
hành chinh trung tâm huyÇn ly: Xây dgng hÇ thông thoât nuôc riêng, cô câc trpm
xü lÿ nuôc thâi riêng biÇt.
- Khu công nghiÇp tfp trung huyÇn Thanh Liêm: Xây dpng hÇ thông thoât
nuôc riêng, rùà méy xü lÿ nuôc thài t?p trung công suât 25.000 m3lngày ctêm (nàm
2025) và công suât 50.000 mr/ ngày ilêm (nâm 2035); Câc nhà mây san xuât công
nehiÇp và cpm công nghiÇp không tpp trung së cô hÇ thông thoât nuôc và nhà mây
xü lÿ nuôc thâi riêng.
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c) Chât thâi rân (CTR):

- Dôi vôi CTR sinh hopt: Râc thâi sinh ho4t tai câc xâ Thanh Thüy, Thanh
Tân, TT KiÇn Khê dusc têp trung dua vè xü lÿ t4i Nhà mây xü lÿ râc thài tai
Th*q Dâm Gai; Râc thâi tpi câc xàcôn lpi trên.dla ban huyÇn sê ituqô rflp trung dê
dua vê xü lÿ tpiNhà mây xü Lÿ râc tgi Thung Cô Cnay.
- Dôi vôi crR công ngt içp' câc khu công nghiêp, tiêu.thù công nghiÇp cô
diêm luu giü crR công qghiêp vâ xü lÿ so bô théo
à'rv'àir*,"aqra,, rlr cinïong
nehiêp.ViÇc xü lÿ triÇt Oê Cfn công nehiêp së duqc tiryc hiÇn tai ttr.rten hç,p xi
lÿ crR cüa tinh tpi rhung Dâm Gai và thung cô chày, xâ Thantr Thüy.
d) Nghîa trang:

- Tiép flrc sü du.ne câc nghia rrang rêp rrung rlâm bào yêu càu vÇ sinh môi

truong tpi câc xâ, rhi trân dâ dugc phê duyÇt quy hopch.
- Câc nghîa ttla hiÇn c6 không ilàm bào yêu càu vÇ sinh môi truôrng phâi
dtnrg câc ho4t,dQng trâng, trông cây xanh câch ly àarn uao .*r, quan.
- Khuyén khich nguùi Oao iri dUng trinfr funic hôa tang.
- Xây dUng nghîa trang sinh thâi câp vùng theo huông re" minh tiên tién.
10.7. HÇ th6ng câp tliÇn:

Nguôn diÇn chinh câp diÇn cho huyÇn Thanh Liêm là Trpm 22OKV Thanh
Nghi xây dpg môi ttâu nôi,tu trpm 500KV Nho Quan -Ninh Binh cô công suât
2x250MVA; Tram phân phoi t 10kv rhanh Nehi @24.8) công r.rât zsvrvÀ lgiai
do?n nim 2020: 25+40MVA; giai dopn nàm 2035: 2x4OlvfYA); câi tpo nâng câp
câc tr4m I IOKV hiÇn cô và chuyên dùng.
11. L0

trinh thgc

hiÇn:

- Giai dopn 2018- 2020: Rà soât, lpp ké ho4ch, lg trinh, xâc itinh danh mgc
uu, tiên câc.công trinh, du rân dàu tu ngân hpn, trung hqn và dài han. Dèng thùi
triên khai dâu tu xây dpg, hoàn chïnh câc công trïnh thfch img vôi môi truong,
cânh quan và img phô vôi bién dôi khi hpu, mgc nuôc bién dâng và cô tinh câp
bâch, cô tinh dQt phâ khu vgc phia Tây sông Dây (câc dg an công nghiêp xi màng,
hpu v4t liÇu xây dprg, hê üôqg dê, kè và cang sông Dây....). Ttmg buôc xây dpg
mô hinh diêm vè vùng sân xuât nông nghiÇp công nghê cao dâp img nhu càu trong
vùng tién tôi xuât khâu san phâm nông nehiêp spch. Hoan cf,int nç th6ng nghià
trang theo phân câp, d{c biet là nghia trang phUc vy <tô th! và câp vùng.
- Giai do?n 2O2O - 2025: Phât triên hÇ thông hp tâng khung cüa Khu công
nghiÇp Thanh Liêm (dén 2035 hoan chinh hA tâng Khu công nehiêp) và câc dU an
trgrg diém cüa Trung tâm hanh chinh huyÇn và cTô thi Phô Cà, t4o clông lgc thüc
dây phât triên kinh tê xâ hôi trên ilia ban huyÇn.
- Giai do4n 2025 - 2035: Phât trién câc dg an vè hp tàng, kinh té, xâ hQi theo
huong phât ffién bèn vüng, thân thiÇn.vôi môi truong sinh thâi. Hoan chinh câc
chién lugc phât trién hucrng tôi sg gan tét, hai hôa giüa khu vgc dô thivà nông thôn.
- Giai doen 2035 - 2050: Phât triên bèn vüng vè t<intr té xâ h§i và môi trunng,
<tâm bâo ôn dinh câc nguyên tâc phât triên thân thiÇn vôi môi truong sinh thâi.
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Dièu 2.Tô chüc thgc hiên:

1.Ûy ban nhân dân huyÇn Thanh Liêm:

nfé!

trçrp

theo quy dinh.

voi sÔ Xây dpg tô chüc công bô quy hopch và quan lÿ quy hopch

- Tô chûc rà soât, clièu chinh, bô sung câc nQi dung quy hoach trong câc
ilè
ân quy hopch.và qlv dlnh quan lÿ liên qu; dâ ban hàni pËt nç,,p vôi
e-uy dinh
quân lÿ theo aè an euy hopcir xây dpg uing huyÇn duoc pËc
ouyii.
- Phôi hçrp vôi câc s.o, NÉanr, fen
nir,icn cuu xây â*rrgç ké hoach dé
thUc hiÇn quy hopch theo tién tlô và trinh t.ruu

qi*

tiên.

2. câc sô, NgalLlr liên quan cï.r cü quy ho4ch dugc duyÇt, pnoi hqp vôi
üy
nhân dân huyÇn Thanh Liêm triên khâiinyr hiÇn câc
lan
.q,iÿ irqa.r, ng^ành, qrÿ
hoach xây dpg cüa clia phuong clâm bâo tinh dông bÇ và thô;g
rrrai.Dièu 3. Quyét dfnh này cô hiÇu lgc ké û ngày kÿ ban hành. chrânh Vàn
uj.P+.{ân dân tinh; Giâm ctôc câc sô, Ng-ành: Xây dwrg, ré tài.n"i
Rh^*B
Dâu tu, Tài chfnh, Tài nguyên và Môi truong, Y té,-Vàn frOa rfrê t[uo
ua Du l!ch,
Giao thông van tâi,.côns]hugng, Nông nghiÇp,va phât trién nông thôn,
Giâo duc
và Dào tpo, Thông
và Truyèn thông; citâm.ôôc công ÿ EiÇn rüc na Nam; Ban
-t1n
Quân lÿ phât trién khu AO tni môi; CÈri tlch Ûy ban ntran dan huyÇn Thanh Liêm
và Thü truong câc don v[ liên quan chiu rrâch niriçrn thi hành
euyét'dlnh nàyk
Nci nhfun:
-TTTU, TTrDNDtinh

Iff. cnÛ TICH
PHÔ CHU TICH

(tté b/c);
- Chü tich UBND tinh (aé yc);
- Câc PCT UBND tinh;

- Nhu Dièu 2;
- CB HàNam; Bâo FIàNam, Dai pTTFI tinh;
- VPUB: CPVP(3), GTXD, NN-TNMT, NV, KT, TH;
- Luu VT, XD.
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