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CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do, sự cần thiết 

 Vào những thế kỷ đầu của công nguyên, Kim Động thuộc quận Giao Chỉ, thời 

nhà Đinh có tên là Đằng Châu, thời nhà Trần có tên là Kim Động cho đến nay. 

Ngày 24 tháng 2 năm 1979, theo Quyết định số 70/CP của Hội đồng Chính phủ, 

huyện Kim Độngsáp nhập với huyện Ân Thi thành huyện Kim Thi, thuộc tỉnh Hải 

Hưng. Sau 17 năm hợp nhất, đến tháng 4 năm 1996 thực hiện Nghị định số 05/NĐ-CP 

ngày 27/01/1996 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Kim Thi tách ra thành hai huyện 

Kim Động và Ân Thinhư trước. 

Kim Động nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, được phù sa sông Hồng bồi 

đắp. Trải qua hàng vạn năm, bãi bồi lấn dần ra biển, những người dân Việt cổ men 

theo những dòng sông, săn bắt thủy sản, phát triển nghề trồng lúa nước để sinh sống. 

Cùng với sự phát triển kinh tế nông nghiệp, những làng mạc định cư đầu tiên của 

người Kim Động được dựng lên ven sông Hồng. Trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên 

và trong lao động để tồn tại, những người dân với sức lao động cần cù, chịu khó đã 

đoàn kết, giúp đỡ nhau khai phá những bãi đồng lầy, dựng làng, lập ấp, gieo lúa, trồng 

màu để sinh sống. Nhiều làng mạc trong huyện hiện nay vẫn còn chữ Xá (nghĩa là 

cộng đồng cư dân có chung nguồn gốc): Động Xá, Vĩnh Xá, Vũ Xá, Mai Xá,… Đến 

nay, nhiều nơi trong huyện vẫn còn tên cổ của làng để ghi công lao những người đầu 

tiên có công khai lập nên, hoặc ghi nhớ những sự tích của làng, như: làng Nở (Duyên 

Yên), làng Tè (Tạ Xá), làng Phận (Dưỡng Phú)… 

Nhân dân Kim Động mang trong mình dòng máu Lạc Rồng, có truyền thống 

cần cù trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh với thiên nhiên, không chịu khuất 

phục trước bất cứ kẻ thù nào, đã cùng đồng bào cả nước đánh đuổi hết thù trong giặc 

ngoài; ngày nay nhân dân Kim Động đang hăng say phấn đấu xây dựng một Kim 

Động giàu mạnh, phồn thịnh, phấn đấu trở thành huyện tiêu biểu của tỉnh về mọi mặt... 

Huyện Kim Động có quốc lộ 39A và sông Hồng chạy qua, liền kề với trung tâm 

tỉnh lỵ Hưng Yên, nối với quốc lộ 5 khoảng 20km. Với những điều kiện thuận lợi, dễ 

dàng trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học và liên kết kinh tế trên các lĩnh vực 

với các tỉnh liền kề bằng những lợi thế riêng của huyện, đặc biệt là với  thủ đô Hà Nội 

và các thành phố lớn: Hải Phòng, Hải Dương… Với những thuận lợi về điều kiện tự 

nhiên và khí hậu, đặc biệt trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định rõ Huyện 

Kim Động sẽ phát triển mạnh về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch 

sinh thái, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc và thủy sản. 

 Việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035, tỷ lệ 

1/25.000 là rất là hết sức cần thiết và cấp bách, đặc biệt trong giai đoạn tới, xu thế đô 

thị hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện sẽ diễn ra hết sức mạnh mẽ. Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động sẽ làm cơ sở để quản lý Đô thị và Nông thôn 

ngày càng hiệu quả hơn. 

 

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=%C3%82n%20Thi&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=H%E1%BA%A3i%20H%C6%B0ng&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=H%E1%BA%A3i%20H%C6%B0ng&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=%C3%82n%20Thi&type=A0
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1.2. Các căn cứ lập quy hoạch 

1.2.1. Các văn bản pháp lý 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội; 

- Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa X về nông 

nghiệp, nông dân & nông thôn. 

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân 

loại đô thị. 

- Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng 

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

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam 

đến năm 2025 & tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 14/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 

2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 

03/04/2008; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định 

về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị; 

- Quyết định số 145/2004/QĐ - TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; 

- Quyết định số 979/QĐ - UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt 

Đề án quy hoạch phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2010, định hướng đến năm 2015; 

- Quyết định số 2618/2006/QĐ - UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư 

nông thôn tỉnh Hưng Yên; 

- Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng huyện Kim Đông đến năm 2035. 

1.2.2. Các tài liệu, cơ sở khác 

- Báo cáo chính trị trình đại hội XVII Đảng bộ Tỉnh của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; 

- Các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang được phê 

duyệt; 

- Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 - 2010 và định 

hướng phát triển đến năm 2020; 
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- Báo cáo tổng hợp số 102/QĐ-UBND: dự án bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh 

Hưng Yên; 

- Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2020; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh 

Hưng Yên đến năm 2020; 

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kim 

Động đến năm 2020. 

- Hồ sơ đồ án Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên đến 

2020. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2011-2015) 

- Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030 

(Quy hoạch điện VII) đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 7 năm 

2011. 

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số dự án có liên quan trên địa 

bàn huyện. 

- Các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Kim Động. 

1.3. Mục tiêu của đồ án 

- Cụ thể hóa Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Kim 

Động đến năm 2020. 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động góp phần phát huy sức mạnh tổng 

hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền 

vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc. Hoàn thành mục tiêu huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới trước năm 2020; xây dựng Kim Động giàu mạnh, văn minh, 

phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu khối huyện của toàn tỉnh. 

- Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung trên cơ 

sở khai thác lợi thế riêng của huyện Kim Động, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi 

nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du 

lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức môi trường bền vững ở đô thị và nông thôn.  

- Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, du lịch - dịch vụ, các vùng nông nghiệp, 

các quy hoạch chuyên ngành..... là tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện 

Kim Động.  
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1.4. Nhiệm vụ 

- Đánh giá tổng hợp thực trạng và các nguồn lực phát triển vùng về kinh tế, lao 

động, dân cư, đất đai. 

- Xác định các tiền đề và các định hướng phát triển chung. 

- Đề xuất các phân vùng phát triển kinh tế - dân cư và định hướng phát triển 

không gian hệ thống đô thị - nông thôn.  

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng huyện. 

- Bổ sung và khớp nối với các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi địa bàn; 

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch tạo điều kiện cho việc triển khai đồng bộ các 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, có khả năng thu hút các dự án đầu tư 

lớn từ bên ngoài, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền 

vững của khu vực; 

- Đối với khu vực nông thôn: Đảm bảo thực hiện những quan điểm chủ đạo 

trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới. 
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CHƯƠNG II: TÔNG QUAN VỀ HUYỆN KIM ĐỘNG 

2.1.Phạm vi, diện tích lập quy hoạch: 

Theo địa giới hành chính của huyện Kim Động, với tổng diện tích tự nhiên là 

10.332,01ha được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc giáp huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi. 

+ Phía Nam giáp thành phố Hưng Yên. 

+ Phía Đông giáp huyện Tiên Lữ và huyện Ân Thi 

+ Phía Tây giáp huyện Phú Xuyên của thành phố Hà Nội. 

Quy mô dân số hiện trạng khoảng 113.858 người, dự báo:  

+ Đến năm 2025 đạt khoảng 127.860 người 

+ Đến năm 2035 đạt khoảng 147.800 người 

      Các mốc thời gian thực hiện quy hoạch 

- Quy hoạch dài hạn đến năm 2035. 

- Quy hoạch ngắn hạn (đợt đầu) đến năm 2025.  

2.2. Đặc điểm tự nhiên 

2.2.1. Địa hình: 

Kim Động là huyện thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, địa hình tương đối 

bằng phẳng, độ dốc không lớn, từ 1,6 – 3m chia thành 2 vùng rõ rệt: 

Vùng trong đê: Có diện tích tự nhiên khoảng 8.746 ha thuộc 17 xã, thị trấn, địa 

hình tương đối bằng phẳng, có độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 1,6-3,7m. 

Khu vực có độ cao tuyệt đối trên 3m so với mặt nước biển tập trung ở các xã ven đê 

sông Hồng: Phú Thịnh, Thọ Vinh, Đức Hợp, Mai Động, Hùng An, Ngọc Thanh. 

Vùng ngoài đê: Diện tích tự nhiên khoảng 1.586,01ha gồm một phần diện tích 

ngoài đê của 06 xã gồm: Mai Động, Thọ Vinh, Phú Thịnh, Đức Hợp, Hùng An, Ngọc 

Thanh, địa hình phức tạp hơn vùng trong đê, có nhiều gò cao, thùng sâu xen kẽ những 

bãi cao, thấp không đồng đều bề mặt lượn sóng. 

2.2.2. Khí hậu, thủy văn:  

Cũng như các huyện ở đồng bằng sông Hồng, huyện Kim Động mang đặc điểm của 

khí hậu đồng bằng sông Hồng nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh hơn nhiều so với điều 

kiện trung bình cùng vĩ tuyến; thời kỳ đầu của mùa đông tương đối khô, nửa cuối thì ẩm 

ướt, mùa hạ thì nóng ẩm, nhiều mưa, khí hậu biến đổi mạnh. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,20C Mùa hè nhiệt độ trung bình 30 - 320C, 

cao nhất vào tháng 6 và 7 nhiệt độ lên tới 380C. Mùa đông nhiệt độ trung bình 17 - 

220C, thấp nhất vào tháng 1 và tháng 2 nhiệt độ 8 - 100C. Tổng tích ôn trung bình hàng 

năm là 85030C. 

Tổng lượng mưa trung bình hàng năm 1700mm. Lượng mưa trung bình tháng trong 

năm là 175mm. Mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 9. Mưa thường xảy ra trùng 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000 

 

Bộ Xây Dựng - Viện nghiên cứu Thiết kế đô thị (UDI) – VIUP Page 10 
 

với nước lũ sông Hồng lên cao, gây úng lụt ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt của 

dân cư. 

Trên địa bàn huyện Kim Động có các sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Cửu 

An, sông Điện Biên. 

Sông Hồng chạy dọc theo ranh giới phía Tây của huyện, đoạn sông qua khu vực 

nghiên cứu  rộng 3  4km và sâu, có nhiều cồn bãi lớn. Mực nước mùa cạn là +1,58m, mùa 

lũ là +4,7m. Lưu lượng trung bình 850 - 950m3/s, lưu lượng cao nhất mùa lũ là 8.160m3/s, 

lưu lượng thấp nhất mùa kiệt là 105m3/s. Vào mùa kiệt tốc độ dòng chảy nước sông dao 

động khoảng 0,2  0,4m/s, mùa lũ 1,3  1,5 m/s. Bề rộng dòng sông là 500 - 1.000m, đỉnh 

lũ năm với báo động cấp I là 9,5m. Sông chảy xuống đồng bằng có tác dụng bồi lắng phù 

sa, song có đặc điểm là luôn lật đi lật lại, uốn khúc quanh co, tạo nên hiện tượng sói lở hai 

bên bờ, gây lũ lụt. 

Sông Cửu An vốn là phân lưu của sông Hồng chảy về phía Đông, về sau bị vùi 

lấp phần cửa sông. Tổng chiều dài khoảng 23,5km, chảy từ Nghi Xuyên đến ngã ba 

Tòng Hóa - Phù Cừ. Sông Cửu An là một nhánh chính của hệ thống thủy nông Bắc - 

Hưng - Hải, tiêu nước và cung cấp nước cho tỉnh nhất là vùng Kim Động, Khoái Châu. 

- Sông Điện Biên chảy từ dòng sông Hoan Ái (từ Lực Điền) theo chiều dọc của 

tỉnh qua Đồng Tiến, Hồng Tiến (Khoái Châu), sang địa phận huyện Kim Động, nối 

vào sông Cửu An, sau đó chảy xuống Cửa Càn (thị xã Hưng Yên). Toàn bộ sông dài 

trên 20km. Sông có tác dụng tiêu và cung cấp nước cho một phần huyện Khoái Châu 

và huyện Kim Động...vv và các sông nội đồng khác như: sông Bần, sông Kim Ngưu, 

sông Nghĩa Lý, sông Cẩm Xá…vv. 

Đỉnh lũ mỗi năm lớn nhỏ khác nhau, song đỉnh lũ hầu như năm nào cũng vượt 

báo động 1 (>+9,5m). Mùa lũ thường xảy ra cùng với mùa mưa (tháng 6  10). Lũ lớn 

thường xảy ra vào các tháng 7, 8, 9 trùng với thời gian úng. Mực nước lũ ngoài sông là 

nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc tiêu úng. Khả năng tiêu tự chảy hoặc tiêu 

bằng bơm nhiều hay ít và mức độ úng nhiều hay ít phụ thuộc chủ yếu vào mực nước lũ 

ngoài sông thấp hay cao. 

Thủy triều: Chế độ thuỷ triều ở Kim Động là Nhật chiều. Thời gian triều lên 

khoảng 11 giờ và thời gian triều xuống là 13 giờ. Cứ khoảng 15 ngày có 1 kỳ nước 

Cường và 1 kỳ nước Ròng. 

+ Mực nước triều TB tháng lớn nhất vào tháng 10. 

+ Mực nước triều TB tháng nhỏ nhất vào tháng 3. 

+ Mùa lũ triều không ảnh hưởng lên tới Kim Động. Mùa cạn nước thượng 

nguồn về nhỏ, mực nước trong sông xuống rất thấp. Nhờ ảnh hưởng của thuỷ triều 

trong những pha triều lên mực nước được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

lấy nước tưới ruộng. 

Nguồn nước sông Hồng là nguồn nước chủ yếu cung cấp cho việc tưới và bồi đắp 

một phần phù sa cho đồng ruộng của huyện. 

Với khí hậu – thủy văn như trên là điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng của nhiều loại 

cây trồng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp đa dạng, phong phú. Song 
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phải có những biện pháp phòng chống hạn úng, đồng thời phải xác định cơ cấu mùa vụ cây 

trồng hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. 

2.2.3. Tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên đất đai: 

Đất đai của Kim Động nhìn chung rất màu mỡ bởi được bồi lắng, tích tụ của 

phù sa sông Hồng. Tổng quỹ đất tự nhiên của huyện là 10.332,01 ha, đất đã sử dụng 

10.291,6 ha (99,61%). 

Đất đã sử dụng vào sản xuất nông nghiệp chiếm 68,31% diện tích tự nhiên, 

trong đó đất trồng lúa là 4.656,21 ha, đất nông nghiệp bình quân đầu người là 602m2, 

thấp hơn nhiều so mức trung bình của đồng bằng sông Hồng (960m2) và cả nước 

(1100m2/người). 

Đất xây phi nông nghiệp có diện tích là 3.234,15 ha chiếm tỷ lệ 31,30% diện 

tích đất tự nhiên. 

Đất chưa sử dụng còn 40,41 ha chiếm gần 0,39% diện tích. 

Tài nguyên Nước 

Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt lấy từ 2 nguồn nước mặt và nước ngầm. 

Nước mặt chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa, được lưu giữ trong các hồ ao, kênh 

mương, mặt ruộng và điều tiết từ hệ thống thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải qua các sông  

Cửu An, Điện Biên, Kim Ngưu. Nước ngầm khá dồi dào. Về mùa khô nước ngầm có ở 

độ sâu 6-8m, mùa mưa nước ngầm có ở độ sâu chỉ 2 - 3 mét, nước không bị ô nhiễm, 

nhưng hàm lượng sắt (Fe) trong nước cao, nếu được xử lý tốt có thể sử dụng cho sinh 

hoạt và sản xuất. 

Tài nguyên khoáng sản 

 Tài nguyên khoáng sản chưa được điều tra cụ thể, khoáng sản chính của tỉnh 

Hưng Yên nói chung và huyện Kim Động nói riêng hiện nay là nguồn cát đen với trữ 

lượng lớn, chủ yếu nằm ven sông Hồng, sông Luộc, có thể khai thác đáp ứng nhu cầu 

xây dựng của địa phương và các vùng lân cận. Bên cạnh đó còn có nguồn đất sét để 

làm gạch, ngói,... 

Ngoài ra còn có than nâu thuộc bể than nâu vùng đồng bằng sông Hồng được 

đánh giá có trữ lượng lớn (hơn 30 tỷ tấn), nhưng nằm ở độ sâu trên 1000 m, việc khai 

thác phức tạp, nên từ nay đến năm 2010 chưa thể thực hiện được. 

Tài nguyên nhân văn 

Tỉnh Hưng Yên được thành lập vào năm 1831, là nơi sinh sống của người Việt 

từ xưa (từ thời Hùng Vương), đây là vùng đất tập trung nhiều di tích lịch sử - văn hoá 

nổi tiếng, trong đó có 132 di tích đã được Nhà nước xếp hạng như:  Khu di tích Phố 

Hiến, Đa Hòa - Dạ Trạch, Bãi Sậy, khu tưởng niệm lương y Hải Thượng Lãn Ông, đền 

Phù Ủng,... đặc biệt Phố Hiến là một đô thị phồn hoa xưa kia, thị xã Hưng Yên ngày 

nay là trung tâm kinh tế trính trị, văn hoá của tỉnh với 60 di tích kiến trúc như: Văn 

Miếu, Đền Mây, Đền Mẫu, Chùa Chuông,... Hàng năm tại nhiều di tích lích sử - văn 

hoá đã diễn ra lễ hội đón tiếp nhiều khách đến thăm quan, du lịch. 
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Nhân dân Hưng Yên với truyền thống hiếu học, có nền văn hiến lâu đời, nhân 

dân cần cù lao động; từ xưa đã có nhiều tiến sỹ, danh y; trong lịch sử hiện đại có nhiều 

nhà hoạt động cách mạng và lãnh đạo xuất sắc. Với truyền thống đó, sau khi tái lập 

tỉnh, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí thực hiện công cuộc đổi mới 

đất nước, đưa Hưng Yên hoà nhập với sự phát triển chung của cả nước. 

2.3. Hiện trạngkinh tế - xã hội 

2.3.1. Kinh tế 

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Kim Động thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trong 

nước và trong tỉnh duy trì đà tăng trưởng ổn định và đạt được những kết quả cụ thể 

như sau: 

 Giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản đạt 632,085 tỷ đồng, tang 1,32% so với 

cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.785 tỷ đồng, tăng 

7,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 847 tỷ đồng, tăng 4,5% so với 

cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 123,7 tỷ đồng, đạt 90,7% so với kế 

hoạch năm, tăng 43,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017; tổng chi ngân sách Nhà nước 

204,2 tỷ đồng, chiếm 47,6% kế hoạch năm. 

 - Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Giá trị sản xuất ngành 

nông nghiệp đạt 576,039 tỷ đồng, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản 

xuất ngành thủy sản đạt 56,046 tỷ đồng, tăng 13,39% so với cùng kỳ năm 2017. Kết 

quả cụ thể: 

 + Lĩnh vực trồng trọt: Tổng diện tích cây vụ Đông 2017-2018 đã trồng: 

1.232,38 ha, đạt 88% kế hoạch, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2017; xây dựng được 

135 ha mô hình sản xuất cây vụ Đông tập trung với các giống cây như: Ngô nếp, Bí 

các loại ở các xã như: Lương Bằng, Vũ Xá, Nhân La, Phú Thịnh, Đồng Thanh, Vĩnh 

Xá. Diện tích cây màu xuân hè 2018: 679,86 ha đạt 104,6% so với kế hoạch, giảm 

8,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân toàn huyện: 

4.193,25 ha, đạt 99,37% kế hoạch, giảm 233,43 ha so với vụ xuân năm 2017. 

 + Lĩnh vực chăn nuôi: Trong 6 tháng đàu năm 2018, lĩnh vực chăn nuôi trên địa 

bàn huyện phát triển ổn định. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có tổng số 236 trang 

trại có doanh thu đạt 500 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 90 trang trại đạt tiêu chí, 

55/90 trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

 + Lĩnh vực thủy lợi: Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, huyện đã thực hiện nạo 

vét đông xuân năm 2017-2018 được 87.818 m3, đạt 92% kế hoạch; đã tiến hành kiểm 

tra hiện trạng đê điều trước lũ; rà soạt, bổ sung, bảo dưỡng dụng cụ để trang bị cho các 

điếm gác nước; phê duyệt các phương án PCTT&TKCN của các ngành, các xã, thị 

trấn; xây dựng và triển khai các phương án phòng chống thiên tại %TKCN năm 2018. 

 + Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới: Tính đến nay, tổng nguồn lực huy động 

xây dựng nông thôn mới khoảng 63 tỷ đồng, trong đó các nguồn vốn huy động từ ngân 

sách nhà nước, doanh nghiệp và người con quê hương chủ yếu đầu tư vào xây dựng 

kiến thiết cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, trường học, thủy lợi, cơ sở vật chất 

văn hóa; nguồn vốn tín dụng với trên 13 tỷ đồng được đầu tư vào phát triển sản xuất, 

nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các xã Đồng Thanh, 
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Ngọc Thanh, Vĩnh Xá, Hùng An, Phạm Ngũ Lão, Song Mai được UBND tỉnh công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017 đã tổ chức thành công “Lễ đón bằng 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 

 - Sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải 

 + Sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong 6 

tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.785 tỷ đồng, tăng 

7,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay trên địa bàn có tổng số 225 doanh nghiệp, 

6.918 cơ sở kinh doanh cá thể. Công tác quản lý đầu tư các dự án xây dựng được thực 

hiện theo đúng quy định, tiến độ thi công các dự án đảm bảo theo đúng kế hoạch giao. 

Kết quả cụ thể: Đã thi công xong và đưa vào khai thác, sử dụng các công trình: Nhà 

thư viện, phòng giáo dục nghệ thuật và các hạng mục phụ trợ trường THPT Kim 

Động; công trình nền, mặt đường và vỉa hè khu dân cư mới thị trấn Lương Bằng; Đã 

và đang chỉ đạo triển khai thi công các công trình: Di chuyển hệ thống điện và đường 

dây phục vụ GPMB xây dựng công trình đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và 

Cầu Giẽ - Ninh Bình, khối lượng đạt khoảng 80%; công trình di chuyển đường dây 

trung, hạ thế phục vụ GPMB cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38, khối lượng đạt khoảng 

40%; Công trình cải tạo, nâng cấp đường DDH73, khối lượng thi công khoảng 60%. 

 + Cùng với các công trình đang thi công, UBND huyện đã trình tỉnh thẩm định, 

phê duyệt triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường DDH53; cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 39 với đường huyện; xây 

dựng cầu Hùng An; lắp đặt đường điện chiếu sáng từ huyện cường đến thị trấn Lương 

Bằng; trình tỉnh phê duyệt nhiệm vụ xây dựng quy hoạch vùng huyện Kim Động đến 

năm 2035. 

 - Thương mại, dịch vụ 

 + Hoạt động thương mai dịch vụ trên địa bàn huyện duy trì tốc độ tăng trưởng 

khá. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 847 tỷ đồng, tăng 

4,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình thị trường tương đối ổn định, cung cầu hàng 

hóa được đảm bảo, mạng lưới dịch vụ thương mại tiếp tục được phát triển, mở rộng; 

các mặt hàng thiết yếu được cung cấp đầy đủ, kịp thời, giá cả ổn định, không có tình 

trạng găm hàng, hàng giả, hàng nhái. 

 + Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho 44 doanh nghiệp, thành lập thêm được 4 HTX. 

2.3.2. Hiện trạng sử đất, dân cư, đô thị, nông thôn: 

2.3.2.1. Hiện trạng sử đất: 

 Tổng diện tích toàn Huyện: 10.332,01 ha, trong đó: 

 Đất nông nghiệp: 7.057,01 ha chiến tỷ lệ 68,31% 

 Đất phi nông nghiệp: 3.234,15 ha chiếm tỷ lệ 31,30% với đất ở có diện tích 

912,78 ha 

 Đất chưa sử dụng: 40,41 ha chiếm tỷ lệ 0,39% 
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TT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính 10.332,01 100,00 

1 Đất nông nghiệp 7.057,45 68,31 

1.1 Đất trồng lúa 4.656,21 45,07 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 631,40 6,11 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 1.229,53 11,90 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản 487,60 4,72 

1.5 Đất nông nghiệp khác 52,71 0,51 

2 Đất phi nông nghiệp 3.234,15 31,30 

2.1 Đất quốc phòng 5,53 0,05 

2.2 Đất an ninh 2,14 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp 0,00 0,00 

2.4 Đất khu chế xuất 0,00 0,00 

2.5 Đất cụm công nghiệp 33,04 0,32 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 1,93 0,02 

2.7 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 119,97 1,16 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 0,00 0,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
1.254,06 12,14 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,00 0,00 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh 0,00 0,00 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2,07 0,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn 837,36 8,10 

2.14 Đất ở tại đô thị 75,42 0,73 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 13,10 0,13 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,01 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 29,20 0,28 

2.19 
Đất làm nghia trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
111,27 1,08 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 65,38 0,63 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 4,83 0,05 
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TT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.22 Đất khu vui choi giải trí, công cộng 1,05 0,01 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 17,24 0,17 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 629,69 6,09 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng 30,87 0,30 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác 0,00 0,00 

3 Đất chưa sử dụng 40,41 0,39 

Nguồn: Cục thống kê huyện Kim Động 

2.3.2.2. Dân số, lao động: 

 - Huyện Kim Động có huyện lỵ là Thị trấn Lương Bằng (thành lập ngày 22-3-

2002 trên cơ sở xã Lương Bằng cũ) và 16 xã. 

 - Dân số huyện Kim Động có 113.858 người. Mật độ dân số là 

1.107người/km2. Dân số phân bổ không đều, các xã vùng ngoài đê mật độ thấp nhất 

và tăng dần theo hướng Tây đến Tây nam và Nam, cao nhất là thị trấn. 

 - Tỷ suất sinh hàng năm đang giảm dần từ năm 2011 đến năm 2013 tuy nhiên 

thời gian gần đây lại có xu hướng tăng trở lại, theo số liệu thống kê năm 2016 là 

2,14%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1,3%. 

 - Dân số trong độ tuổi lao động là khoảng 67.757 người chiếm 60% dân số. Tỷ 

lệ lao động có việc làm thường xuyên là 93%. Cơ cấu lao động trong nông nghiệp - 

CNXD - TMDV là: 72,5% - 10,6% - 16,9%. Lao động nông nghiệp có tỷ trọng cao 

nhưng đang giảm dần. Lực lượng lao động là công nhân kỹ thuật và có trình độ từ 

trung cấp trở lên còn ít, chỉ chiếm 7%. 

 - Nguồn nhân lực là thế mạnh nổi bật của huyện, tạo ra thị trường nội huyện to 

lớn về mọi mặt. Song đồng thời cũng là áp lực lớn trong việc giải quyết việc làm. 

BẢNG THỐNG KÊ DÂN SỐ HIỆN TRẠNG VÀ MĐ DÂN SỐ NĂM 2016 

TT Phân theo đơn vị hành chính 
Dân số trung 

bình (người) 

Mật độ dân số 

(người/km2) 

1 Thị trấn Lương Bằng 10.257 1.379 

2 Xã Nghĩa Dân 6.379 1.430 

3 Xã Toàn Thắng 9.811 1.351 

4 Xã Vĩnh Xá 6.873 1.178 

5 Xã Phạm Ngũ Lão 6.830 1.014 

6 Xã Thọ Vinh 6.324 1.805 

7 Xã Đồng Thanh 6.092 1.079 
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8 Xã Song Mai 6.545 888 

9 Xã Chính Nghĩa 6.412 996 

10 Xã Nhân La 3.607 1.146 

11 Xã Phú Thịnh 5.915 1.218 

12 Xã Mai Động 5.380 850 

13 Xã Đức Hợp 7.496 1.000 

14 Xã Hùng An 6.334 858 

15 Xã Ngọc Thanh 6.473 993 

16 Xã Vũ Xá 5.359 1.017 

17 Xã Hiệp Cường 7.771 1.085 

  Tổng cộng 113.858 1.107 

 Nguồn: Cục thống kê huyện Kim Động 
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2.3.2.3. Đô thị: 

Thị trấn Lương Bằng là huyện lỵ, là trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị của 

huyện. Diện tích tự nhiên của thị trấn là 700 ha 

Cơ sở hạ tầng đô thị chưa đồng bộ.Trong đô thị thiếu các công trình công cộng 

thiết yếu như công viên, cây xanh, khu vui chơi giải trí,...Hệ thống giao thông trong 

nội thị còn hẹp, các công trình văn hóa thể thao còn ít.   

2.3.2.4. Nông thôn:  

Hình thành các tụ điểm dân cư có ưu thế hơn về phát triển kinh tế, đặc biệt là 

thương mại, dịch vụ, là cơ sở hình thành các thị tứ nông thôn. Đây là những điểm dân 

cư, cần được tính đến trong tương lai. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của hầu hết địa bàn 

dân cư nông thôn chưa hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình 

công cộng (trường học, trạm y tế, chợ, sân bãi TDTT,…) còn thiếu. Vì vậy, trong giai 

đoạn tới cần bố trí quỹ đất để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao trong sản xuất & sinh hoạt. 

2.3.3. Hạ tầng xã hội: 

2.3.3.1. Y tế: 

Công tác phòng chống, giám sát dịch bệnh và các bệnh truyền nghiễm gây dịch 

bệnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng số lần khám chữa bệnh tại Trung tâm 

y tế là 27.500 lần khám; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 2.500 người, bằng 96,2% 

cùng kỳ năm 2017; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 85% tăng 2% so với cùng 

kỳ năm 2017. Hiện nay, đã có 16/17 Trạm y tế xã, thị trấn được công nhận đạt các tiêu 

chí Chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. 

BẢNG HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ HUYỆN KIM ĐỘNG 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Hiện trạng 

2017 

1 Cơ sở y tế   18 

1.1 Bệnh viện Cơ sở 1 

1.2 Phòng khám đa khoa khu vực Cơ sở   

1.3 Nhà hộ sinh Cơ sở   

1.4 Trạm y tế xã, phường Cơ sở 17 

1.5 Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp Cơ sở   

2 Giường bệnh   165 

2.1 Bệnh viện Giường 90 

2.2 Phòng khám đa khoa khu vực Giường   

2.3 Nhà hộ sinh Giường   

2.4 Trạm y tế xã, phường Giường 75 

2.5 Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp Giường   
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Hiện trạng 

2017 

3 Cán bộ ngành y    190 

3.1 Bác sĩ Người 37 

3.2 Y sĩ Người 52 

3.3 Y tá Người 81 

3.4 Hộ sinh Người 20 

4 Cán bộ ngành dược   12 

4.1 
Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên 

khoa) 
Người   

4.2 Dược sĩ trung cấp Người 12 

4.3 Dược tá Người   

2.3.3.2. Giáo dục:  

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua 

trong toàn ngành; 100% các trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, có 

nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy trẻ; công tác 

kiểm tra và quản lý dạy thêm, học thêm được tăng cường. Toàn ngành tiếp tục củng 

cố, duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. 

 Về giáo dục mầm non: tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp là 1502/3716 trẻ, đạt tỷ 

lệ 40,42%; trẻ mẫu giáo ra lớp 6392/6511 trẻ, đạt tỷ lệ 98,2%. Riêng mẫu giáo 5 tuổi 

đạt tỷ lệ 100%. 

 Về giáo dục phổ thông: Duy trì ổn định số trường, lớp hiện có; chất lượng giáo 

dục đại trà và chất lương mũi nhọn không ngừng được nâng lên. 

 Trong năm học 2017-2018 có thêm 07 trường được Sở GD&ĐT tổ chức đánh 

giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chasats lượng giáo dục, trong đó có 01 trường 

đạt cấp độ 3, o6 trường đạt cấp dộ 2 và 01 trường đang được Sở GD&ĐT tổ chức đánh 

giá ngoài. 

 - Giáo dục mầm non: 

 + Số trường công lập: 17 trường 

 + Số trường ngoài công lập: 19 trường 

 + Tổng số giáo viên: 351 giáo viên 

 + Tổng số học sinh: 5.763 học sinh 

- Giáo dục phổ thông cơ sở: 

+ Tổng số trường tiểu học: 17 trường 

+ Tổng số trường trung học cơ sở: 19 trường 
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+ Tổng số lớp tiểu học: 275 lớp 

+ Tổng số lớp trung học cơ sở: 154 lớp 

 

2.3.3.3. Văn hóa - TDTT:  

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin của huyện rất đa dạng, phong phú. Nội 

dung hoạt động tập trung phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước, hướng về phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc 

phòng, trật tự - an toàn xã hội; nêu gương tốt, người tốt, việc tốt, xây dựng nếp sống 

văn minh, gia đình văn hoá trong nhân dân địa phương. Đã có 53% làng văn hoá và 

73% gia đình văn hoá. Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn đều hoạt động tốt. 

100% số thôn, xã có nhà, phòng văn hoá (nhưng đều chưa đủ điều kiện theo chuẩn quy 

định của Bộ Văn hoá Thông tin). 

Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh trong các lực lượng vũ trang, công 

nhân viên chức, thanh thiếu niên, học sinh và trong các cơ quan, xí nghiệp , trường sở, 

đến các thôn xã; cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, phần nào đã đáp ứng được 

tập luyện và thi đấu. Toàn huyện có 19 % dân số thường xuyên tập luyện TDTT,  8,5% 

gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Hàng năm đều tổ chức được từ 20 - 22 giải 

thi đấu, giao lưu thể thao cấp huyện và tham gia các giải tỉnh, đạt được thứ hạng cao ở 

một số môn và đạt nhiều huy chương các loại. Tỷ lệ trạm xá kiên cố 89,5%. 

 (Nguồn số liệu do UBND huyện Kim Động cung cấp). 

2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

2.4.1. Hiện trạng giao thông 

a/. Giao thông đối ngoại: 

- QL 39A : đóng vai trò là tuyến trục chính của hệ thống GT huyện, chiều dài qua 

KVNC 10,9km, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. 

- Tuyến đường nối CT HN-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình được quy hoạch 

với quy mô 6 làn xe, đường cấp I đồng bằng đến năm 2030 

- Đường tỉnh 378: có chiều dài 11,3km, chạy trên đê Sông Hồng, nền đường rộng 

5,6-7,5m. 

- Đường tỉnh 377: có chiều dài 10,8km chạy ven sông Cửu An, nền đường 7,5m. 

b/. Giao thông dối nội: 

- Các tuyến ĐH 208, 208B,208C đóng vai trò trục chính kết nối các xã phía Tây 

QL 39A. ĐH 38B, 38C được kết nối từ QL 39A thị trấn Lương Bằng và các xã phía 

Đông KVNC. 

- Hệ thống đường đô thị chủ yếu tập trung tại thị trấn Lương Bằng, các tuyến trục 

chính có mặt cắt từ 20-30m. 

- Đường GT nông thông là các tuyến đường xã, liên xã, đường thôn xóm, nội 

đồng, mặt đường rộng 2,5-3m 

- Hệ thống sông Hồng, sông Cửu An, Sông Điện Biên có luồng lạch và bề rộng 

đủ lớn để khai thác giao thông thủy. 
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- Cầu : Có 2 cầu qua sông Cửu An : Cầu Ngài trên QL39A, Cầu Si trên tuyến ĐH 

208B. 

2.4.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 

a. Hiện trạng cao độ nền: 

Địa hình của khu vực huyện Kim Động có xu hướng phức tạp, có độ dốc từ Tây 

Bắc xuống Đông Nam, cao độ trung bình từ 1,6÷3,0m. 

b. Hiện trạng tiêu thoát nước: 

Tình trạng bão lũ diễn biến phức tạp cao điểm vào các tháng 7, 8, 9 gây ngập 

úng, thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

Khu vực thị trấn Lương Bằng chưa được đầu tư hệ thống cống thoát nước mưa 

hoàn chỉnh. Chủ yếu mới có hệ thống thoát nước theo dọc trục QL39A. Các khu vực 

còn lại thoát nước tự chảy ra hệ thống kênh mương thủy lợi. 

Huyện Kim Động có hệ thống kênh mương tưới tiêu đan xen chằng chịt. Các 

sông đóng vai trò là các trục tiêu chính của huyện là sông Hồng, sông Cửu An, sông 

Điện Biên, sông Tân Hưng, sông Trường Đìa, sông S6-1, sông Động Xá – Tĩnh Ninh. 

Đại đa số hệ thống công trình nhà trạm, cống, kênh mương đã bị xuống cấp. Do 

vậy năm 2016 Chi cục Thủy Lợi đã đầu tư kinh phí để tu sửa rất nhiều các hạng mục 

của trạm bơm dã chiến và trạm bơmChi cục quản lý trước đây để phục vụ công tác vận 

hành công trình đảm bảo chống úng. 

Thực hiện dự án kè và nạo vét sông Tân Hưng, đến nay đã kè và nạo vét được 

khoảng 4,4km ( đến cầu máng Hùng An) và xây mới xong 3 cầu: Đức Hợp, Mai Động 

và Ninh Phúc đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất. 

Vùng tiêu hiện trạng được chia thành 2 phân vùng:  

+ Vùng tiêu động lực: Diện tích tiêu khoảng 7.912ha với 79 trạm bơm. 

+ Vùng tiêu tự chảy: Diện tích tiêu khoảng 261ha của các vùng ven sông Cửu 

An, Mỏ Quạ, Kim Ngưu thuộc một phần diện tích của các xã: Vũ Xá, Lương Bằng, 

Chính Nghĩa, Đồng Thanh, Toàn Thắng. Hiện hệ thống sông trục dẫn nước của các 

vùng này có nhiều rau, bèo, kênh mương nhỏ, đáy nông và do mực nước sông ngoài 

trong mùa mưa thường lớn nên việc tiêu tự chảy không hiệu quả. 

* Công trình thủy lợi và hệ thống đê điều 

Công trình thủy lợi 

- Có 79 trạm bơm, trong đó 42 trạm bơm tưới, tiêu kết hợp và 37 trạm 

bơmchuyên tưới. 

- Có hệ thống Bắc Hưng Hải chạy qua gồm: Sông Cửu An và Sông Điện Biên: 

Tổng chiều dài L= 25km, mặt rộng từ 1,5 đến 3m; Cao trình đỉnh bờ trung bình từ 

+3,4-+3,9m đảm bảo chống tràn ở tần suất P=10%. 

- Có 4 vùng bao quan trọng là: Vùng Cao Xá- Phượng Tường; vùng Kim Ngưu, 

vùng Trương Đìa, vùng Nam Châu Giang có tổng chiều dài là 28,2 km. 

- Các tuyến kênh mương tưới, tiêu chính: Sông Tân Hưng, Sông Kim Ngưu, 

Sông Động Xá- Tĩnh Ninh, Sông Đống Lỗ, Sông Trương Đìa, sông Cao Xá- Phượng 
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Tường và sông Trung Thủy Nông Giang, sông Mỏ Quạ, sông S6-1. Tổng chiều dài là 

47,24km. Ngoài ra còn các tuyến kênh mương nhánh, kênh mương nội đồng khá dày 

đặc. 

Công trình đê điều: 

Huyện Kim Động có 10,94km đê Trung ương (từ K106 + 415  K117 + 359)  

đã được trải nhựa từ Dốc Lã đến Thọ Vinh. Mặt đê có cao trình từ (+ 10,46) đến 

(+11,88) so với mức nước thiết kế tại Hà Nội (+ 13,1) đã có độ cao gia tăng từ 0,8  

1m, có khả năng giữ nước trên báo động 3 

- Tuyến đê bối có chiều dài 11,1km,  chưa được cứng hoá mặt đê bao quanh khu 

vực dân cư 4 xã Phú Thịnh, Mai Động, Đức Hợp và Hùng An. Cao trình đỉnh đê toàn 

tuyến đê bối có khả năng giữ nước trên báo động 2. 

- Tuyến kè Đức Hợp- Mai Động - Phú Thịnh dài 3550m.  

- Giếng giảm áp và cơ phản áp:  Từ K108+333 đến K109+083 với chiều dài 

740m. Tổng số giếng giảm áp được xây dựng là 38 giếng, đường kính của giếng 

d=1m, giếng có độ sâu nhất là 12m, giếng nông nhất là 8m. Các giếng giảm áp được 

nối với nhau bằng hệ thống rãnh thoát nước, được hoàn thành năm 2016. Tầng phản áp 

chân đê phía đồng chiều rộng trung bình là 20m. 

- Đoạn đê thuộc các xã Phú Thịnh - Mai Động - Đức Hợp từ K108  K111 + 300 

dài 3.300m là trọng điểm xung yếu về mạch đùn, mạch sủi. 

 

 

 

 

Sơ đồ các trục tiêu chính của huyện Kim Động 
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c. Đánh giá đất xây dựng: 

Theo quy chuẩn hiện hành, căn cứ vào số liệu hiện trạng sử dụng đất của huyện 

Kim Động, đánh giá quỹ đất xây dựng theo các tiêu chí sau: 

- Đất loại IA: là đất ở hiện có gồm làng xóm, các điểm dân cư, công nghiệp vàcác 

công trình công cộng 

- Đất loại I : là đất thuận lợi cho xây dựng, có chiều cao tôn nền ≥ 3,2m và có độ dốc 

địa hình i<10% 

- Đất loại II do bị ngập: là đất ít thuận lợi cho xây dựng do ngập < 1,0m. 

- Đất loại III do ngập: Đất không thuận lợi cho xây dựng do ngập > 1,0m. 

- Đất loại IV: Đất cấm xây dựng ( đất quân sự, tôn giáo, nghĩa trang )  

 

Bảng: Đánh giá quỹ đất xây dựng 

 

TT LOẠI ĐẤT TỔNG (Ha) % 

1 Ia 2,408.21 23.31 

2 I 271.85 2.63 

3 II 4,011.30 38.82 

4 III 2814.70854 27.24 

5 IV 165.38 1.60 

6 Mặt nước 660.56 6.39 

 

2.4.3. Hiện trạng cấp nước 

1. Hiện trạng. 

Hiện trên địa bàn huyện nước sinh hoạt được cấp từ 02 nguồn chính. Một từ 

công trình cấp nước tập trung, một từ công trình cấp nước nhỏ lẻ ( công trình cấp nước 

hộ gia đình). 

a. Công trình cấp nước tập trung. 

Có 05 công trình cấp nước tập trung trên toàn huyện là 02nhà máy nước (NMN) 

Hưng Long và NMN Ngọc Tuấn, 03 trạm cấp nước (TCN) Phú Thịnh, Ngọc Thanh, 

Phạm Ngũ Lão. Hiện chỉ có NMN Hưng Long và TCN Phú Thịnh đang hoạt động, 

TCN Ngọc Thanh và Phạm Ngũ Lão đã ngừng hoạt động, còn NMN Ngọc Tuấnvừa 

được hoàn thiện vào tháng 5 năm 2018. 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000 

 

Bộ Xây Dựng - Viện nghiên cứu Thiết kế đô thị (UDI) – VIUP Page 23 
 

 

Sơ đồ hiện trạng cấp nước 

a.1. NMN Hưng Long 

NMN do Công ty Cổ phần nước Hưng Longđầu tư xây dựng và vận hành quản 

lý, với hình thức đầu tư BOO. 

- Nguồn nước thôcấp cho khu xử lý nước của nhà máy là nước mặt sông Hồng 

- Các hạng mục công trình của nhà máy:  

+ Trạm bơm nước thô (Trạm bơm cấp I): Lấy trực tiếp từ sông Hồng. 

+ Khu xử lý nước: Công suất thiết kế giai đoạn 2015 – 2017 là 10.500m3/ngày 

đêm, giai đoạn 2017-2022 là 30.000 m3/ngày đêm. Vị trí tại thôn Lương Hội, 

thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Các hạng mục công trình của khu xử lý 

bao gồm: bể chứa, trạm bơm cấp 2, khu xử lý hóa chất, khu nhà điều hành… 

- Mạng lưới ống cấp nước: Mạng lưới ống truyển tải, phân phối, dịch vụ cung cấp 

nước đến chân công trình. 

- Phạm vi phục vụ: Cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân, và cơ sở sản 

xuất, đơn vị,  khu công nghiệp trên địa bàn Thị trấn Lương Bằng, xã Song Mai và 

các xã lân cận: Hiệp Cường, Vũ Xá, Ngọc Thanh, huyện Kim Động. 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nước Hưng Long) 
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a.2. NMN Ngọc Tuấn 

NMN do Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn đầu tư xây dựng và vận hành 

quản lý. 

- Nguồn nước thôcấp cho khu xử lý nước của nhà máy là nước mặt sông Hồng  

- Các hạng mục công trình của nhà máy:  

+ Trạm bơm nước thô (Trạm bơm cấp I): Lấy trực tiếp từ sông Hồng. 

+ Khu xử lý nước: Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 9.500m3/ngày đêm, giai đoạn 

2 là 15.000 m3/ngày đêm. Vị trí tại thôn Tạ Thượng xã Chính Nghĩa, huyện 

Kim Động. Các hạng mục công trình của khu xử lý bao gồm: bể chứa, trạm 

bơm cấp 2, khu xử lý hóa chất với công nghệ xử lý đa cấp của Isael bằng chất 

liệu lọc mới sinh học tự tái tạo vật liệu lọc kết hợp với đá thạch anh, khu nhà 

điều hành… 

- Mạng lưới ống cấp nước: Mạng lưới ống truyển tải, phân phối, dịch vụ cung cấp 

nước đến chân công trình.  

- Phạm vi phục vụ: Cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho thị trấn Lương Bằng, các 

xã Chính Nghĩa, Nhân La, Song Mai, Nghĩa Dân thuộc huyện Kim Động và 02 xã 

Quảng Lãng, Xuân Trúc huyện Ân Thi. 

(Nguồn: Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn) 

a.3. TCN Phú Thịnh. 

Trạm cấp nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Hưng Yênxây dựng và vận hành quản lý, đưa vào hoạt động từ năm 2015 với hình 

thức vốn đầu tư WB (90% vốn đầu tư từ nguồn vốn chương trình PforR và 10% người 

dân đóng góp lắp đặt đồng hồ).  

- Nguồn nước thô cấp cho khu xử lý nước của trạm lànước mặt sông Hồng. 

- Các hạng mục công trình của nhà máy:  

+ Trạm bơm nước thô (Trạm bơm cấp I): Lắp đặt 02 máy bơm li tâm, công suất 

mỗi máy 50 m3/h, Hb = 25m.Ống nước thô từ trạm bơm 1 về khu xử lý bằng 

ống thép đen đường kính 150mm, chiều dài 525m. 

+ Khu xử lý nước: Công suất thiết kế năm 2015 là 1.200 m3/ngày đêm, đến năm 

2020 là 2.000 m3/ngày đêm, đến năm 2030 là 5.000 m3/ngày đêm. Vị trí tại thôn 

Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Các hạng mục công trình của khu 

xử lý bao gồm: Hồ sơ lắng (02 hồ); Cụm lắng lọc (02 bể lắng đứng, bể lọc 

nhanh); Bể thu bùn;Bể chứa nước sạch nửa chìm nửa nổi;Nhà điều hành, nhà 

trạm bơm cấp 2 kết hợp kho hóa chất, nhà trạm bơm cấp 2 lắp đặt 03 máy bơm 

ly tâm, công suất 50 m3/h, Hb = 50m; Các công trình phụ trợ (sân đường nội bộ, 

sân phơi bùn…) 

- Mạng lưới ống cấp nước: Mạng lưới ống truyển tải, phân phối, dịch vụ cung cấp 

nước đến chân công trình bằng ống HDPE đường kính 32mm - 160mm. 
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- Phạm vi phục vụ: cung cấp nước sạch cho khoảng 12.000 người ở hai xã Phú 

Thịnh và Thọ Vinh, huyện Kim Động. 

(Nguồn: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên) 

a.4. TCN Ngọc Thanh 

Do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xây dựng năm 2004 và Ủy ban nhân dân 

(UBND) xã vận hành quản lý. Trạm đã ngừng hoạt động từ năm 2012 do giếng khoan 

lấy nước thô không hoạt động được. Năm 2015, UBND xã Ngọc Thanh đã bàn giao 

TCN cho Công ty Cổ phần Phú Hà để đầu tư tu sửa thiết bị, máy móc, làm mới toàn bộ 

hệ thống đường ống nước đến các hộ gia đình trong xã. 

- Nguồn nước thô: nước ngầm tại khu vực xã Ngọc Thanh. 

- Công trình đầu mối: Khu xử lý của TCN: Công suất thiết kế năm 2004 là 600 

m3/ngày đêm. Vị trí tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Các hạng mục công 

trình của khu xử lý bao gồm: bể chứa, trạm bơm cấp 2, khu xử lý hóa chất, khu nhà 

điều hành… 

- Mạng lưới ống cấp nước: Mạng lưới ống truyển tải, phân phối, dịch vụ cung cấp 

nước đến chân công trình. 

- Phạm vi phục vụ: cung cấp nước sạch cho xã Ngọc Thanh, có khoảng 60% số hộ 

trong xã đấu nối trong tổng 2.000 hộ dân, khoảng hơn 6.000 người. 

(Nguồn: UBND xã Ngọc Thanh) 

a.5. TCN Phạm Ngũ Lão 

Do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2013 

và Ủy ban nhân dân xã vận hành quản lý.  

- Nguồn nước thô: nước ngầm tại khu vực xã Phạm Ngũ Lão. 

- Công trình đầu mối: Khu xử lý của TCN vị trí tại xã Phạm Ngũ Lão, công suất thiết 

kế là 600m3/ngày đêm, huyện Kim Động. Các hạng mục công trình bao gồm: bể 

chứa, trạm bơm cấp 2, khu xử lý hóa chất, khu nhà điều hành… 

- Mạng lưới ống cấp nước: Mạng lưới ống truyển tải, phân phối, dịch vụ cung cấp 

nước đến chân công trình. 

- Phạm vi phục vụ: cung cấp nước sạch cho xã Phạm Ngũ Lão. 

(Nguồn: UBND xã Phạm Ngũ Lão) 

Các NMN, TCN hiện có trên địa bàn Huyện 

STT 

Tên 

NMN, 

TCN 

Công 

suất 

thiết kế 

Công 

suất 

thực tế 

(2018) 

Nguồn 

nước 

thô 

Vị trí 
Phạm vi 

phục vụ 
Tình trạng 

(m3/ngày 

đêm) 

(m3/ngày 

đêm) 

1 
NMN 

Hưng 

30.000 

(năm  

Sông 

Hồng 

Thôn 

Lương 

TT Lương 

Bằng, xã 

Hoạt động 
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Long 2022) Hội, TT 

Lương 

Bằng 

Song Mai 

và các xã 

lân cận: 

Hiệp 

Cường, Vũ 

Xá, Ngọc 

Thanh, 

huyện Kim 

Động. 

2 

NMN 

Ngọc 

Tuấn 

9.500-

15.000 
 

Sông 

Hồng 

Thôn Tạ 

Thượng, 

Chính 

Nghĩa 

Chính 

Nghĩa, 

Nhân La, 

Song Mai, 

Nghĩa Dân 

H. Kim 

Động và 

Quảng 

Lãng, Xuân 

Trúc H. Ân 

Thi 

Hoàn thiện 

tháng 

5/2018 

3 

TCN 

Phú 

Thịnh 

5.000 

(năm 

2030) 

1.200 
Sông 

Hồng 

thôn 

Phú 

Cường, 

xã Phú 

Thịnh 

02 xã Phú 

Thịnh và 

Thọ Vinh 

Hoạt động 

4 

TCN 

Ngọc 

Thanh 

600 
 

Nước 

ngầm 

Xã 

Ngọc 

Thanh 

Xã Ngọc 

Thanh 

Ngừng hoạt 

động 

5 

TCN 

Phạm 

Ngũ 

Lão 

600  
Nước 

ngầm 

Xã 

Phạm 

Ngũ 

Lão 

Xã Phạm 

Ngũ Lão 

Ngừng hoạt 

động 

 
Tổng 35.600 1.200 

 
 

 
 

 

b./ Công trình cấp nước nhỏ lẻ. 

Đây là nguồn nước sinh hoạt phổ biến của dân trên địa bàn huyện. Bao gồm 

nước ngầm (giếng khơi, giếng khoan), nước mưa (bể chứa). 

Tỷ lệ số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2016 đạt 95% tổng dân số 

toàn huyện.  

2. Nhận xét và đánh giá hiện trạng cấp nước. 
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Tồn tại: 

- Thuận lợi 

+ Nguồn nước thô (nước mặt sông Hồng) có chất lượng tương đối tốt. 

+ Nguồn nước ngầm tại chỗ và nguồn nước mặt (sông Hồng) hiện có trữ lượng đủ 

phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của dân. 

- Khó khăn 

+ Tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung thấp. 

+ Chất lượng nước ngầm kém, ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi khoan sâu 

đến 60m chưa có nước hoặc có nước nhưng bị nhiễm sắt (xã Ngọc Thanh). 

Kiến nghị: 

Trong thời gian tới để số dân được cấp nước sạch ngày một tăng cần phải đầu 

tư một cách thích đáng cho chương trình cấp nước đô thị, chương trình nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông thôn dưới nhiều hình thức khác nhau. 

 

2.4.4. Hiện trạng cấp điện 

 Nguồn điện:  

+ Trạm 220/110/22KV Kim Động : công suất 2x250MVA. Đây là trạm nguồn chính 

cấp điện cho vùng huyện Kim;  

+ Trạm 110/35/22KV Kim Động: công suất đặt máy (2x25)MVA.  

+ Trạm 110/35/22KV thành phố Hưng Yên: Công suất đặt máy (2x25)MVA  

 Lưới điện:  

Lưới trung thế đang tồn tại nhiều cấp điện áp: 35kV. 22kV, 10kV và đang từng bước 

được cải tạo nâng cấp thành cấp điện áp chuẩn 22kV; 

2.4.5. Hiện trạng thông tin liên lạc 

Huyện Kim Động đang được nhận tín hiệu từ thành phố Hưng Yên cấp đến; 

Trên địa bàn huyện Kim Động đang có tuyến cáp quang đi dọc theo QL 39A với chiều 

dài khoảng 12km đây là nguồn chính cấp cho toàn Huyện;  

2.4.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang 

a. Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải 

- Huyện Kim Động chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải.  

- Nước thải chủ yếu tự thấm xuống đất hoặc theo các rãnh nước, vệt trũng chảy 

ra ao, hồ, ruộng đồng.  

- Dọc một số tuyến đường qua khu dân cư có mương, rãnh thoát nước xây gạch 

hoặc bê tông nắp đan. 

- Nước thải từ các cơ sở SX chưa được xử lý  trước khi xả ra môi trường. 

b. Hiện trạng quản lý chất thải rắn 
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- Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 điểm tập kết rác thải, tổng diện tích đến năm 2015 

là 1,94Ha(Lương Bằng-Toàn Thắng-Nghĩa Dân) và 36 bãi chôn lấp rác thải. 6 tháng 

đầu năm đã đóng cửa bãi tập kết rác tại xã Toàn Thắng và các bãi chôn lấp thôn Đống 

Long xã Hùng An, thôn Đông Hưng, Tây Tiến, Phú Khê, Thọ Quang xã Thọ Vinh. 

- Hiện nay, toàn huyện có 180 xe thu gom do các tổ vệ sinh môi trường các xã làm 

nhiệm vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn về khu xử lý tập trung tại xã Đại Đồng, 

huyện Văn Lâm. 

- Dọc các trục đường giao thông, đường đê và hệ thống đường sông rác thải vẫn còn 

đổ bừa bãi gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và cảnh quan. 

c. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa: 

- Tổng diện tích đất nghĩa địa đến năm 2015 là 111,27Ha. 

- Các nghĩa địa nhỏ lẻ, không tập trung, phân bố rải rác theo quy mô làng, xóm, 

không có tường bao cây xanh cách ly.  

- Hình thức chôn cất chủ yếu: hung táng, cát táng.  
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CHƯƠNG III: TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN 

 3.1. Tiềm năng, lợi thế: 

 Là một huyện của tỉnh Hưng Yên, phía tây có sông hồng chảy qua tiếp giáp với 

huyện Phú Xuyên (Hà Nội) và huyện Duy Tiên (Hà Nam). Tuyến đê sông Hồng và 

sông Hồng chạy dọc huyện từ Bắc xuống Nam tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông 

thủy bộ đối ngoại với các tỉnh có sông Hồng chảy qua. 

 Kim Động có quốc lộ 39A chạy qua, liền kề với trung tâm tỉnh lỵ hưng Yên; 

nối với quốc lộ 5, khoảng 20km. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi, dễ dàng 

trong việc giao luuw kinh tế, văn hóa, khoa học và liên kết kinh tế trên các lĩnh vực 

với các lãnh thổ liền kề bằng những lợi thế riêng của huyện. Đặc biệt với Thủ đô Hà 

Nội và các thành phố lớn: Hải Phòng, Hải Dương, và các tỉnh liền kề: Bắc Ninh, Hà 

Nam và Thái Bình… Vị trí trên cũng đem lại cho Kim Động lợi thế là có thị trường 

tiêu thụ rộng rãi, có khả năng trao đổi nông sản, hàng hóa với các tỉnh vùng Đồng 

bằng sông Hồng. 

 Kim Động là huyện đã có nhiều kinh nghiệp trong huy động sức dân để xây 

dựng cơ sở hạ tầng. Có thể coi đây là một điểm tựa cho phát triển kinh tế xã hội của 

huyện trong những năm tới. 

 Kim Động có lợi thế về tài nguyên đất nông nghiệp màu mỡ, phù hợp với giống 

lúa cao sản, đặc sản, cây thực phẩm, cây ăn quả đặc sản, cây công nghiệp… Một nền 

nông nghiệp ổn định, cơ sở đảm bảo cho an ninh lương thực và tạo đà cho công nghiệp 

hóa nông thôn. 

 Có nguồn tài nguyên VLXD (cát, sét làm gạch nung…) đễ khai thác, phục vụ 

nhu cầu tại huyện và các khu vực lân cận. 

3.2. Tầm nhìn - tính chất 

a. Tầm nhìn:  

 Huyện Kim Động sẽ trở huyện phát triển năng động – thịnh vượng, đánh 

thức và tận dụng được các tiềm năng sẵn có để phát triển hài hòa và bền vững. 

b. Tính chất:  

Là huyện phát triển kinh tế tổng hợp với các thế mạnh về du lịch, công nghiệp 

nhẹ, nông nghiệp công nghệ cao... gắn với các định hướng của Vùng thủ đô hà nội và 

Vùng tỉnh Hưng Yên đã được phê duyệt. 

Là huyện phát triển du lịch - dịch vụ.   

Là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực phía 

Bắc của thành phố Hưng Yên. 

3.3. Động lực phát triển: 

a. Du lịch: 

Tận dụng lợi thế về cảnh quan, và các địa danh nổi tiếng, đặc biệt là cảnh quan 

khu vực ven sông Hồng. 

Phát triển các loại hình du lịch gắn với thăm quan các khu vực nông nghiệp. 
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b. Công nghiệp 

Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch là 1 động lực thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện thu hút đầu tư của tỉnh. Các cum mang lại 

nhiều cơ hội việc làm cho người dân trong huyện cũng như thu hút được lao động từ 

các khu vực khác sang huyện. 

c. Nông nghiệp sạch 

Ưu tiên phát triển các hình thức nông nghiệp theo mô hình nông trại với 

phương pháp sản xuất mới, nông nghiệp sạch.  

Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng sinh học mới trong nông nghiệp, cung cấp 

nguồn thực phẩm sạch cho toàn huyện và tỉnh Hưng Yên, bên cạnh đó tạo công ăn 

việc làm cho cư dân địa phương, hỗ trợ thêm cho ngành du lịch trong loại hình du lịch 

trải nghiệm thăm quan. 

3.4. Các chiến lược phát triển và các nhóm giải pháp 

 1. Cấu trúc không gian huyện dựa trên các yếu tố hiện hữu đặc thù: hệ thống 

mặt nước, cây xanh cảnh quan, làng xóm, các công trình văn hóa, di tích 

a. Hình thành các không gian xanh lớn bám theo sông Hồng, bảo vệ mặt nước 

và cảnh quan khu vực ven sông. 

b. Cải tạo, chỉnh trang khu vực làng xóm hiện trạng; Bảo tồn và tôn tạo các 

công trình di tích, tôn giáo có giá trị; Bổ sung các tiện ích công cộng, các không gian 

cây xanh trong khu vực lõi khu dân cư hiện trạng. 

c. Tổ chức hệ thống không gian cây xanh mặt nước trong các khu vực chức 

năng của thị trấn kết nối với hệ thống cây xanh mặt nước hiện hữu.  

 2. Hình thành những động lực để phát triển kinh tế cho huyện Kim Động. 

a. Đề xuất dự án phát triển chợ đầu mối nông sản miền Bắc, là động lực mang 

tính đột phá cho sự phát triển của huyện Kim Động. 

b. Hình thành các trung tâm du lịch, dịch vụ với nhiều loại hình du lịch phong 

phú và hấp dẫn. 

c. Hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao - khu vực thí điểm công nghệ 

sạch – hiện đại để phổ biến rộng rãi cho người dân ở các khu vực khác của huyện. 

d. Phát triển các cụm KCN có kiểm soát chặt chẽ về môi trường  
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CHƯƠNG IV: DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 

4.1. Dự báo phát triển dân số - đất đai 

a. Quy mô dân số: 

 Quy mô dân số hiện trạng tính đến năm 2018 khoảng 113.858 người dự báo:  

+ Đến năm 2025 đạt khoảng 127.860 người 

+ Đến năm 2035 đạt khoảng 147.800 người 

b. Tỷ lệ đô thị hoá: 

Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2035 khoảng 30%. 

c. Quy mô đất đai: 

- Dự kiến tiêu chuẩn đất đô thị là 150-170 m2/người. 

- Quy mô đất dân dụng đô thị đến năm 2025 khoảng 2.958,05 ha và đến năm 

2035 khoảng 3.374,05 ha.  

 

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN KIM ĐỘNG THEO CÁC GIAI 

ĐOẠN QUY HOẠCH 

TT 

Hạng 
mục 
sử 

dụng 
đất 

Hiện trạng 2017 Dự báo 2025 Dự báo 2035 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

  
Dân số 
(người
) 

113.858 127.860 147.800 

  

Diện 
tích đất 
tự 
nhiên 
toàn 
Huyện 

10.332,01   100,00 10.332,01   100,00 10.332,01   100,00 

I 
Đất xây 
dựng 

2.573,59 226,04 24,91 3.960,61 309,76 38,33 4.620,37 312,61 44,72 

1 
Đất 
dân 
dụng 

2.174,64 191,00 21,05 2.958,05 231,35 28,63 3.374,05 228,28 32,66 

1.1 Đất ở 912,78 80,17 8,83 1.113,10 87,06 10,77 1.267,27 85,74 12,27 

1.2 
Đất 
công 
cộng 

5,88 0,52 0,06 23,16 1,81 0,22 41,98 2,84 0,41 

1.3 

Đất 
thương 
mại 
dịch vụ 

1,93 0,17 0,02 196,47 15,37 1,90 286,47 19,38 2,77 

1.4 

Đất chợ 
đầu mối 
nông 
sản 

0,00 0,00 0,00 80,00 6,26 0,77 80,00 5,41 0,77 

1.5 
Đất 
giáo 
dục 

24,35 2,14 0,24 30,02 2,35 0,29 35,91 2,43 0,35 

1.6 
Đất cây 
xanh 
TDTT 

15,30 1,34 0,15 50,60 3,96 0,49 72,40 4,90 0,70 
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TT 

Hạng 
mục 
sử 

dụng 
đất 

Hiện trạng 2017 Dự báo 2025 Dự báo 2035 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

  
Dân số 
(người
) 

113.858 127.860 147.800 

1.7 
Đất 
giao 
thông 

1.214,40 106,66 11,75 1.464,70 114,55 14,18 1.590,02 107,58 15,39 

2 

Đất 
ngoài 
dân 
dụng 

398,95 35,04 3,86 1.002,56 78,41 9,70 1.246,32 84,32 12,06 

2.1 

Đất xây 
dựng 
trụ sở 
cơ 
quan 

13,10   0,13 16,30   0,16 22,60   0,22 

2.2 

Đất xây 
dựng 
trụ sở 
của tổ 
chức 
sự 
nghiệp 

0,01   0,00 0,50   0,00 1,00   0,01 

2.3 

Đất sản 
xuất 
kinh 
doanh 
phi NN 

119,97   1,16 125,64   1,22 140,28   1,36 

2.4 

Đất 
cụm 
công 
nghiệp, 
tiểu thủ 
công 
nghiệp 

33,04   0,32 620,76   6,01 841,58   8,15 

2.5 

Đất sản 
xuất vật 
liệu xây 
dựng, 
làm đồ 
gốm 

65,38   0,63 65,38     65,38   0,63 

2.6 

Đất đầu 
mối hạ 
tầng kỹ 
thuật 

2,07   0,02 4,27   0,04 5,77   0,06 

2.7 

Đất an 
ninh 
quốc 
phòng 

7,67   0,07 12,00   0,12 12,00   0,12 

2.8 
Đất tôn 
giáo tín 
ngưỡng 

46,44   0,45 46,44   0,45 46,44   0,45 

2.9 

Đất 
nghĩa 
trang 
nghĩa 
địa 

111,27   1,08 111,27   1,08 111,27   1,08 

II 
Đất 
khác 

7.758,42   75,09 6.371,40   61,67 5.711,64   55,28 

1 

Đất 
nông 
nghiệp, 
nuôi 
trồng 
thủy 
sản 

7.057,45   68,31 5.710,84   55,27 5.051,08   48,89 

2 
Sông 
suối và 
mặt 

660,56   6,39 660,56   6,39 660,56   6,39 
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TT 

Hạng 
mục 
sử 

dụng 
đất 

Hiện trạng 2017 Dự báo 2025 Dự báo 2035 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/ngư

ời) 

Tỷ lệ 
(%) 

  
Dân số 
(người
) 

113.858 127.860 147.800 

nước 

3 

Đất 
chưa 
sử 
dụng 

40,41   0,39 0,00   0,00 0,00   0,00 

 

4.2. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

STT  Hạng mục chỉ tiêu  Đơn vị tính  
Chỉ tiêu  

tối thiểu  

I  Chỉ tiêu về đất đai    

 - Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị  m2/người  150 - 170  

 
- Chỉ tiêu đất xây dựng điểm dân cư nông 

thôn  
m2/người  220 - 250  

II  Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật    

2.1  Giao thông    

 - Tỷ lệ đất giao thông chính đô thị  % đất XDĐT  18-20  

 - Mật độ đường giao thông chính  Km/km2  8 - 10  

2.2  Chỉ tiêu cấp nước    

 - Nước sinh hoạt (Qsh)  lít/người/ngày  90-110  

 - Tỷ lệ dân số được cấp nước  % dân số  80-95  

2.3  Chỉ tiêu cấp điện    

 - Điện sinh hoạt  Kwh/ng.năm  1500  

 - Điện công nghiệp  Kw/ha  250  
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 - Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng  

% số lượng 

các tuyến 

chính  

95%  

2.4  Chỉ tiêu thoát nước thải    

 - Nước thải sinh hoạt  % nước cấp  90  

 - Nước thải công nghiệp  % nước cấp  100  

2.5  Chỉ tiêu tính toán chất thải rắn (CTR)   90  

 - CTR sinh hoạt  kg/người.ngày  0,9  

 - CTR công nghiệp  Tấn/ Ha  0,2  

 - Tỷ lệ CTR được thu gom, xử lý  %  90%  

 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000 

 

Bộ Xây Dựng - Viện nghiên cứu Thiết kế đô thị (UDI) – VIUP Page 35 
 

CHƯƠNG V: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

5.1. Mô hình phát triển không gian vùng 

a. Mô hình sử dụng không gian hiện tại  

 Trong mô hình sử dụng không gian hiện tại, các không gian đô thị, không gian 

công nghiệp và không gian du lịch được bố trí phân tán, mạng lưới kết nối giữa các 

yếu tố này mỏng và yếu.  

 

Sơ đồ mô hình không gian hiện tại 

b. Mô hình phát triển tương lai 

 Mô hình phát triển tương lai phát huy lợi thế các tài nguyên của địa phương, 

tăng cường không gian đô thị, không gian công nghiệp, không gian du lịch và củng cố 

mạng lưới kết nối các không gian, đồng thời xây dựng trục phát triển đô thị mới tạo ra 

những giá trị mới. Đây là mô hình phát triển không gian được kỳ vọng trở thành chất 

xúc tác để phát triển kinh tế cho huyện Kim Động  

 

 

Sơ đồ mô hình phát triển tương lai 
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng 

 

 

Sơ đồ phân vùng Không gian Kim Động (3 vùng) 
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5.2. Định hướng 3 phân vùng phát triển không gian: 

Đề xuất 3 phân vùng phát triển không gian, theo hướng vừa nối kết với tổng thể 

phát triển chung của tỉnh Hưng Yên, vừa sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn, 

với các phân vùng như: 

Phân vùng 1: 

 

 

Định hướng phát triển không gian Phân vùng 1 
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Bao gồm: (1 thị trấn và 3 xã) thị trấn Lương Bằng, xã Nhân La, Vũ Xá, Hiệp 

Cương 

Quy mô diện tích: 2.357,87 ha  

Quy mô dân hiện trạng: 26.994 người  

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 40.000 người  

Định hướng phát triển:   

- Phát triển đô thị Lương Bằng là hạt nhân phát triển của Phân vùng 1 nói riêng 

và huyện Kim Động nói chung, hướng phát triển của thị trấn trong tương lai là về phía 

Đông và phía Nam của đô thị hiện hữu. 

- Phát triển đô thị Lương Bằng hướng tới tận dụng lợi thế tuyến đường nối cao 

tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.  

- Bố trí Khu công nghiệp sạch Phía Đông của phân vùng 

 - Quy hoạch các khu công cộng, hỗn hợp  

- Đề xuất chợ đầu mối nông sản miền Bắc là động lực phát triển kinh tế  

- Phát triển khu du lịch sinh thái.   

- Phát triển công nghiệp sạch. 

- Nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ các khu vực đô thị 

cũng như ngoại thị thuộc phân vùng. 

- Cải tạo chỉnh trang các khu ở đô thị và làng xóm hiện hữu. 

- Phát triển hài hòa giữa việc đô thị hóa và bảo vệ, thích ứng với biến đổi khi 

hậu. 

b. Phân vùng 2: 

 

 

Định hướng phát triển không gian Phân vùng 2 
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Bao gồm: (5 xã) Xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Vĩnh Xá, Phạm Ngũ Lão, Chính 

Nghĩa.  

Quy mô diện tích: 2.931,95 ha 

Quy mô dân hiện trạng: 36.305 người 

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 42.800 người  

Đây là vùng có điều kiện thuận lợi như địa hình đất đai tương đối bằng phẳng, 

cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, điện mạng lưới bưu chính viễn thông thuận 

lợi... 

Định hướng phát triển:  

- Hình thành khu vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân hướng tới phát triển trở 

thành thị trấn với cấp đô thị loại IV.  Khu vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân sẽ là 

động lực phát triển cho khu vực phía Bắc của huyện Kim Động. 

- Tiếp tục hoàn thiện các khu – cụm công nghiệp trong phân vùng 2 hướng tới 

các loại hình công nghiệp sạch, thân thiện và bảo vệ môi trường. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với các công nghệ cao làm tăng giá trị sản phẩm và 

thu hút khách du lịch 

-  Nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ các khu vực đô thị 

cũng như ngoại thị thuộc phân vùng. 

- Cải tạo chỉnh trang các khu ở đô thị và làng xóm hiện hữu. 

- Phát triển hài hòa giữa việc đô thị hóa và bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

 

c. Phân  vùng 3: 

 

 

Định hướng phát triển không gian Phân vùng 3 
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Bao gồm: (8 xã) Xã Thọ Vinh, Đồng Thanh, Phú Thịnh, Song Mai, Hùng An, 

Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp.  

Quy mô diện tích: 5.042,19 ha  

Quy mô dân hiện trạng: 50.559 người  

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 65.000người 

Đây là vùng có điều kiện thuận lợi như địa hình đất đai tương đối bằng phẳng, 

cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi (có sông Hồng chảy qua) , điện mạng lưới bưu 

chính viễn thông thuận lợi... 

Định hướng phát triển:  

- Hình thành khu vực đô thị Thọ Vinh hướng tới phát triển trở thành thị trấn với 

cấp đô thị loại IV.  Khu vực đô thị Thọ Vinh sẽ là động lực phát triển cho khu vực 

phía Bắc của huyện Kim Động. 

- Tiếp tục hoàn thiện các khu – cụm công nghiệp trong phân vùng 3 hướng tới 

các loại hình công nghiệp sạch, thân thiện và bảo vệ môi trường. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với các công nghệ cao làm tăng giá trị sản phẩm và 

thu hút khách du lịch. 

-  Nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ các khu vực đô thị 

cũng như ngoại thị thuộc phân vùng. 

- Cải tạo chỉnh trang các khu ở đô thị và làng xóm hiện hữu. 

- Phát triển hài hòa giữa việc đô thị hóa và bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

5.3. Định hướng phát triển đối với các khu vực đô thị: 

a.Định hướng phát triển Thị trấn Lương Bằng (thuộc phân vùng 1): 

- Phân loại đô thị: là đô thị loại IV 

- Tính chất:  

+ Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế văn hóa, xã hội và khoa học kỹ 

thuật của huyện Kim Động. 

+ Xây dựng thị trấn Lương Bằng là trung tâm, động lực phát triển của huyện 

Kim Động  

+ Là một đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Hưng Yên. 

- Quy mô diện tích: Khoảng 1.070 ha. 

-Dân số hiện trạng 2017: 15.257 người. 

- Dân số dự báo đến năm 2035: 30.000 người. 
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian Thị trấn Lương Bằng  

 

b. Định hướng phát triển đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân (thuộc phân vùng 2): 

- Phân loại đô thị: là đô thị loại V 

- Tính chất:  

+ Là các đơn vị hành chính thuộc huyện Kim Động, gồm các khu chức năng 

chính: Khu ở dân cư, công trình công cộng – thương mại dịch vụ, khu cây xanh thể 

dục thể thao... 

+ Xây dựng thị trấn Toàn Thắng – Nghĩa Dân là trung tâm, động lực phát triển 

của huyện Kim Động ở phía Bắc.  

+ Là một đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Hưng Yên. 

- Quy mô diện tích: Khoảng 315 ha. 

- Dân số hiện trạng 2017: 14.190 người. 

- Dân số dự báo đến năm 2035: 22.000 người. 
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Sơ đồ định hướng phát triển đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân 
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c. Định hướng phát triển đô thị Thọ Vinh (thuộc phân vùng 3): 

 

 

Sơ đồ định hướng phát triển đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân 

 

Thị trấn Thọ Vĩnh: 

- Phân loại đô thị: là đô thị loại V 

- Tính chất:  

+ Là 1 điểm dân cư, trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ… của huyện Kim 

Động về hướng Tây. 

+ Định hướng xây dựng các khu dân cư mới, các trung tâm thương mại, cây 

xanh TDTT… 

+ Và thị trấn Thọ Vĩnh cũng là một đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh 

Hưng Yên. 

- Quy mô diện tích: Khoảng 230 ha. 
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- Dân số hiện trạng 2017: 6.324 người. 

- Dân số dự báo đến năm 2035: 15.000 người. 

 

 

 

5.3.3. Định hướng phát triển Khu vực phát triển đô thị  

- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2035 khoảng 30%. 

- Hình thành 3 Khu vực phát triển đô thị: 

+ Thị trấn Lương Bằng (Đô thị loại IV) (Hướng tới phát triển trở thành thị xã trong 

tương lai) 

+ Thị trấn Toàn Thắng- Nghĩa Dân (Đô thị loại V) 

+ Thị trấn Thọ Vinh (Đô thị loại V) 

- Với 3 khu vực phát triển đô thị, tạo động lực phát triển cân đối cho các khu vực dân 

cư của huyện.  

 Thị trấn Lương Bằng tiếp tục phát triển, là trung tâm hành chính, chính trị, văn 

hóa, đô thị…của huyện Kim Động.  

 Phát triển đô thị Toàn Thắng- Nghĩa Dân tạo động lực cho khu vực phía Bắc 

của Huyện. Đô thị Thọ Vinh cũng trở thành động lực phát triển phía Tây của Huyện 

Kim Động. 
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Sơ đồ các khu vực phát triển 3 đô thị (Lương Bằng, Toàn Thắng- Nghĩa Dân, Thọ 

Vinh) 

 

3.4. Định hướng phát triển khu vực nông thôn. 

 Nông thôn và đô thị có mối liên hệ, tương tác với nhau. Để phát triển bền vững 

cần phải phát triển nông thôn và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Phát 

triển nông thôn là quá trình lâu dài, cần có những ưu tiên cụ thể trong từng giai đoạn 

phát triển trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. 

- Cần có hệ thống cơ sở dữ liệu về phát triển nông thôn để theo dõi, đánh giá 

tiến trình phát triển.  

- Nâng cao vai trò của người dân và cộng đồng địa phương. 

- Khuyến khích, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển 

nông thôn. 

- Tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nền kinh tế đang phát triển 

về phát triển nông thôn hướng tới an ninh lương thực và tăng trưởng về chất lượng. 

- Phấn đấu trong những năm tiếp theo huyện Kim Động sẽ đạt được 16/16 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới (hiện tại chỉ có 10/16 xã đạt chuẩn) 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của xây 

dựng nông thôn mới. Tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước kết hợp với huy động nội lực 

từ nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thực hiện có hiệu quả các nội 

dung xây dựng nông thôn mới.  

Ưu tiên phát triển các hình thức nông nghiệp theo mô hình nông trại với 

phương pháp sản xuất mới, nông nghiệp sạch.  

Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng sinh học mới trong nông nghiệp, cung cấp 

nguồn thực phẩm sạch cho toàn huyện và tỉnh Hưng Yên, bên cạnh đó tạo công ăn 

việc làm cho cư dân địa phương, hỗ trợ thêm cho ngành du lịch trong loại hình du lịch 

trải nghiệm thăm quan. 

 

5.3.5. Định hướng phát triển du lịch: 

-Tận dụng lợi thế về cảnh quan, và các địa danh nổi tiếng, đặc biệt là cảnh quan 

khu vực ven sông Hồng. 

-Phát triển các loại hình du lịch gắn với thăm quan các khu vực nông nghiệp. 

- Huyện có tiềm năng du lịch sinh thái, 2 xã Phú Cường, Hùng Cường và thôn 

Vân Nghệ xã Mai Động là những bãi nổi trên sông Hồng  đất đai màu mỡ, cây cối trù 

phú có tiềm năng du lịch sinh thái nhưng chưa được khai thác. 

- Phấn đấu đưa vào khai thác hình thức du lịch trên sông Hồng và các khu du 

lịch sinh thái dự kiến phát triển trong đồ án quy hoạch vùng. 

- Khách du lịch: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình từ 10 - 15%/năm. 

- Đến năm 2030 đón được khoảng hơn 200.000 – 300.000 lượt khách du lịch; 
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- Tăng tỷ trọng khách sử dụng dịch vụ lưu trú qua đêm; 

- Kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách; 

- Tổng thu từ khách du lịch: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng trung bình 15 - 20%. 

- Cơ sở lưu trú du lịch: Phát triển số lượng cơ sở lưu trú phù hợp nhu cầu theo 

từng giai đoạn; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng cơ sở dịch vụ lưu trú. 

4.3.6. Định hướng phát triển công nghiệp: 

Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch là 1 động lực thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện thu hút đầu tư của tỉnh. Các cum mang lại 

nhiều cơ hội việc làm cho người dân trong huyện cũng như thu hút được lao động từ 

các khu vực khác sang huyện. 

Phát triển công nghiệp-TTCN đạt tốc độ tăng trưởng cao. Phát triển công 

nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trong kế hoạch 2010-2015 để có tỷ trọng và đạt 

tốc độ tăng trưởng cao cho toàn ngành công nghiệp-TTCN của huyện. Duy trì và phát 

triển các doanh nghiệp sản xuất gạch tuynen, quy hoạch lại nghề sản xuất gạch ngói... 

phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng mà trọng tâm là công nghiệp may gia 

công. Phát triển công nghiệp cơ khí sửa chữa phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao 

thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng... Khôi phục và phát triển các làng nghề ở 

nông thôn, làng nghề truyền thống. 

Coi phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp tiêu 

dùng và sản xuất vật liệu xây dựng là chủ yếu, vừa tập trung củng cố, cải tạo nâng cao 

chất lượng thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, kỹ thuật… đồng thời, phát triển 

những ngành công nghiệp khác trên cơ sở những lợi thế và sản xuất có hiệu quả. 

5.3.7. Định hướng phát triển công trình giáo dục 

Năm học 2016-2017, công tác quản lý giáo dục của huyện tiếp tục đổi mới theo 

hướng tăng cường phân cấp và đẩy mạnh quyền tự chủ. Việc thực hiện yêu cầu đổi 

mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh được huyện 

chú trọng và triển khai thường xuyên. Quy mô trường lớp trên địa bàn huyện ổn định, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong các nhà trường tiếp tục được bổ sung, công 

tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được chú trọng. 

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Động tăng cường 

kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Các 

cấp học bám sát nhiệm vụ năm học để triển khai các hoạt động giáo dục hiệu quả; tổ 

chức giáo dục chăm sóc trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; 

tiếp tục dạy và học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, 

chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân của 

học sonh đối với cộng đồng, xã hội… 

5.3.8. Định hướng phát triển công trình y tế  

- Thường xuyên coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là các 

đối tượng chính sách và người nghèo trên cơ sở kiện toàn và nâng cấp khám chữa bệnh 

cho nhân dân từ huyện đến cơ sở. 

- Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, không để xảy ra ngộ độc và 

bệnh dịch lớn trên địa bàn. Phấn đấu trong các năm tiếp theo đạt 100% số trạm y tế có 
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bác sỹ, có thêm 3 – 5 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cả huyện có tổng số 

giường bệnh đạt 190, số bác sỹ đạt 3,2 bác sỹ/100 dân, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đủ 6 loại vác xin phòng bệnh đạt 100%. 
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CHƯƠNG VI: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT CẤP VÙNG 

6.1. Định hướng phát triển giao thông 

a/. Các tiêu chuẩn quy hoạch hệ thống giao thông: 

-  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây 

dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005 “Đường ôtô - yêu cầu thiết kế”; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104-2007 “Đường đô thị - yêu cầu 

thiết kế”. 

b/. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tuân thủ các Quy hoạch liên quan đến khu vực NCTK đã được phê duyệt. 

- Hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại phù hợp giai đoạn trước mắt 

và các giai đoạn phát triển tiếp theo. 

- Khai thác, kế thừa tốt nhất hiện trạng hệ thống giao thông khu vực và các tuyến 

giao thông đối ngoại. 

c/. Giao thông đối ngoại:  là các tuyến kết nối với vùng thủ đô Hà Nội đặc biệt là các 

hướng Đông và Tây ( hướng Hải Dương và Nam Hà Nội) 

- Đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ  : quy 

mô đường cấp I đô thị với tổng chiều rộng mặt cắt ngang đường rộng 80m (theo quy 

hoạch chung xây dựng tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc-được phê duyệt theo  QĐ 

175/QD-UBND ngày 13/1/2017).  

- QL 39A : đóng vai trò là tuyến trục chính của hệ thống GT huyện đồng thời 

cũng là trục chính của khu đô thị trung tâm, quy mô mặt cắt dự kiến 44m (theo quy 

hoạch chung xây dựng tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc-được phê duyệt theo  QĐ 

175/QD-UBND ngày 13/1/2017). 

- QL 38: quy mô mặt cắt dự kiến đạt tiêu chuẩn đường cấp III với 2 làn xe. 

- Đường tỉnh 378: kết nối khu đô thị mới phía Tây KVNC với các xã phía Nam 

KVNC và QL 39A. Quy mô mặt cắt dự kiến đạt tiêu chuẩn cấp IV, 2 làn xe  

- Đường tỉnh 377 đóng vai trò kết nối khu đô thị trung tâm tới các khu vực phía 

Đông và Tây. Quy mô dự kiến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe  

- Xây dựng mới bến xe tại xã Toàn Thắng đạt tiêu chuẩn tối thiểu bến xe loại 5. 

- Nạo vét các tuyến luồng trên sông Cửu An, sông Điện Biên đạt tiêu chuẩn song 

cấp 5 đảm bảo tàu 150 tấn lưu thông.  

d . Giao thông đối nội 
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Nâng cấp cải tạo các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, đóng vai trò là các 

tuyến đường liên khu vực kết nối 3 khu đô thị mới với vùng sản xuất nông nghiệp và khu 

dân cư nông thôn, đồng thời kết nối với hệ thống đường đối ngoại.  

- Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới các tuyến trục chính của các khu đô thị, khu 

công nghiệp. Quy mô mặt cắt dự kiến 23-62m. 

- Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lưới đường khu vực có vai trò kết nối 

các khu chức năng với các đường trục chính đô thị, hướng cơ bản song song và vuông 

góc với các đường trục chính tạo thành mạng lưới ô bàn cờ. Quy mô mặt cắt dự kiến 

13,5-24m. 

 

Sơ đồ định hướng giao thông 

 

e/ .Công trình phục vụ giao thông 

Xây dựng bến xe tại khu vực xã Toàn Thắng đạt tiêu chuẩn bến xe cấpV 

Xây dựng các bãi đỗ xe tại tập trung các khu công trình công cộng, thương mại 

dịch vụ, khu công viên cây xanh với diện tích tuỳ theo từng khu vực. 

Chỉ tiêu m2 cho các loại xe: 

 + Xe tải: 30m2/ xe 

 + Xe buýt: 40 m2/ xe 

 + Xe con: 25 m2/ xe    

6.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật 

6.2.1 Định hướng cao độ nền xây dựng: 
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a. Căn cứ thiết kế: 

Căn cứ bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế và ranh giới lập dự án. 

Căn cứ vào cao độ nền khống chế đã được phê duyệt tại các quy hoạch trước; 

căn cứ vào cao độ nền hiện trạng các khu vực đã xây dựng ổn định. 

b. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, không đào đắp địa hình tự nhiên quá lớn, tận dụng 

các cơ sở hiện trạng. 

- Cao độ, hướng dốc san nền phù hợp với quy hoạch về hướng thoát nước mặt, 

phân chia lưu vực, cao độ thủy văn, cao độ khống chế quy hoạch.  

- Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt 

tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan toàn khu. 

- Căn cứ cao độ các khu dân cư lân cận và các công trình hiện có, tổ chức hài hoà 

giữa địa hình và thoát nước đảm bảo khu vực nghiên cứu thoát nước tốt, tránh ngập 

úng. 

- Cao độ san nền được thiết kế trên cơ sở cao độ khống chế tại các điểm nút giao 

của các tuyến đường quy hoạch. 

- Độ dốc nền xây dựng trong các lô hướng dần về phía đường giao thông và hệ 

thống thoát nước bố trí trên đường. 

- Kết hợp giải pháp san nền với kiến trúc cảnh quan tạo không gian hài hoà, đồng 

thời đảm bảo thuận lợi cho việc xây dựng công trình, tránh đào đắp lớn. 

- Thiết kế san nền với sự liên hệ chặt chẽ giữa các giai đoạn đảm bảo khối lượng 

công tác đất là kinh tế nhất. 

c. Giải pháp san nền: 

 Lựa chọn cao độ xây dựng khống chế tối thiểu: 

Căn cứ vào dạng địa hình, mức báo động mực nước các sông ảnh hưởng tới khu 

vực nghiên cứu, cao độ nền xây dựng hiện trạng trong khu vực và điều tra thực tế chọn 

cao độ xây dựng khống chế như sau:  

* Đối với các thị trấn, làng xóm hiện có: Giữ nguyên nền hiện có. Khuyến cáo 

nếu nền công trình hiện có < báo động III, khi có điều kiện nên tôn nền công trình tới 

> MN(III) + 0,3m. 

* Đối với khu dự kiến xây mới:  

- Khu vực ảnh hưởng của lũ:  

+ Cao độ nền khống chế tối thiểu đối với dân dụng = MN (III) + 0,3m. 

+ Đối với các công trình công cộng dự kiến xây mới (UB, trường học, trạm 

điện…): cao độ nền khống chế tối thiểu = MN (III) + (0,7-1,0)m. 

+ Đối với khu công nghiệp dự kiến: cao độ nền khống chế tối thiểu=MN (III) + 

(1,0-1,5)m.  
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+ Đối với các đường huyện lộ nếu những cung đường nào có cao độ < MN (III), 

nên có dự án nâng cấp tới > MN (III)+(0,5+0,7)m. 

Ghi chú: MN(III) là mực nước của báo động cấp III. Vì các sông có độ dốc lớn, 

nên mực nước tại từng vị trí sẽ khác nhau. 

 Nguồn đất đắp:  

Nguồn đất đắp có thể khai thác từ nạo vét suối, từ nguồn đất san gạt. Tuy nhiên 

khi khai thác nguồn đất đắp cần phải thỏa thuận với sở Tài nguyên-Môi trường và 

chính quyền sở tại. 

 Công tác nền và thoát nước cho các khu cải tạo và xây dựng mới ( thị trấn ): 

Khu vực xây dựng mới lựa chọn cao độ khống chế san nền hài hòa với cao độ 

nền hiện trạng đã xây dựng ổn định, đảm bảo thoát nước nhanh tránh gây ngập úng cục 

bộ cho khu vực xung quanh. 

- Phân vùng 1: Ranh giới bao gồm 3 xã và 1 thị trấn: Thị trấn Lương Bằng, xã 

Nhân La, Vũ Xá, Hiệp Cương. 

Cao độ san nền khống chế Hxd ≥ 3,2m; hướng dốc về các sông, kênh tiêu trong 

khu vực. Khu vực này có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng, cao 

độ từ 1,6-3,0m. 

- Phân vùng 2:Ranh giới bao gồm 5 xã: Xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Vĩnh Xá, 

Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa. 

Cao độ san nền khống chế Hxd ≥ 3,7m; hướng dốc về các sông, kênh tiêu 

trong khu vực. Khu vực này có cao độ <3,0m; thuận lợi cho xây dựng các khu ở mới, 

kết nối thuận lợi về giao thông và thoát nước mặt nhờ gần các con sông lớn như Điện 

Biên, Kim Ngưu, Trường Đìa. 

- Phân vùng 3:Ranh giới bao gồm 8 xã: Xã Thọ Vinh, Đồng Thanh, Phú Thịnh, 

Song Mai, Hùng An, Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp. 

Cao độ san nền khống chế Hxd ≥ 3,2m; hướng dốc về các sông, kênh tiêu trong 

khu vực. Khu vực này có cao độ từ > 3,0m. Khu vực xây dựng đô thị nằm phía trong 

đê nên thuận lợi cho xây dựng và tránh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

- Cụm Công nghiệp: Hxd ≥ 3,2m; hướng dốc về các sông, kênh tiêu trong khu vực 

- Khu vực nông thôn: Việc san nền chỉ thực hiện tại các điểm dân cư cũ với cao 

độ trung bình là 3,0m. Một số khu vực đặc biệt như các vùng sản xuất, các khu chức 

năng công cộng và xây dựng khác cũng được định hướng san nền với cốt cao độ trung 

bình như trên. 

Cao độ san nền tối đa của các khu vực sẽ được xác định cụ thể trong các đồ án 

chi tiết tiếp theo. 
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Sơ đồ Định hướng cao độ nền xây dựng 

 

6.2.2 Định hướngthoát nước mưa: 

a. Định hướng phân vùng tiêu thoát nước: 

Căn cứ vào địa hình khu vực, vị trí các trạm bơm đã có, vùng tiêu của huyện 

được chia thành các vùng tiêu: vùng trong đê và vùng ngoài đê 

 Vùng  trong đê: kết hợp tiêu tự chảy và tiêu động lực bằng các trạm bơm 

- Vùng tiêu 1 ( khu Đồng Thanh ): gồm các xã Đồng Thanh, Phú Thịnh Thọ Vinh, Mai 

Động, Hùng An. 

Được giới hạn bởi: 

 - Phía Bắc giáp huyện Khoái Châu. 

 - Phía Nam giáp đê sông Hồng. 

- Phía Đông giáp sông Kim Ngưu. 

- Phía Tây giáp Khoái Châu + Đê Sông Hồng. 

Trục tiêu chính là các sông Kim Ngưu, trục tiêu S6-1, sông Tân Hưng. 

- Vùng tiêu 2 ( khu Mai Viên ): gồm các xã Song Mai, Lương Bằng, Ngọc 

Thanh, Hùng An và 1 phần diện tích của Đức Hợp. 

Được giới hạn bởi: 
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  - Phía Bắc giáp huyện Khoái Châu. 

  - Phía Nam giáp đê sông Hồng. 

 - Phía Đông giáp sông Kim Ngưu. 

 - Phía Tây giáp Khoái Châu, đê Sông Hồng. 

Trục tiêu chính là các sông Cửu An, Tân Hưng, Đống Lỗ. 

- Vùng tiêu 3 ( khu Tạ Thượng - Trương Xá ): gồm các xã Lương Bằng, Chính Nghĩa, 

Phạm Ngũ Lão, Toàn Thắng. 

Được giới hạn bởi: 

  - Phía Bắc giáp với sông Trương Đìa. 

  - Phía Nam giáp sông Cửu An. 

                      - Phía Đông giáp sông Điện Biên. 

                      - Phía Tây giáp sông Kim Ngưu. 

Vùng tuy được khép kín, nhưng còn một số đoạn bờ còn xung yếu và thấp trên các 

tuyến sông Điện Biên và Kim Ngưu thuộc các xã Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão và 

TT Lương Bằng. 

Trục tiêu chính là các sông Kim Ngưu, Điện Biên. 

- Vùng tiêu 4 ( khu Đồng Lý - Cốc Khê ): gồm các xã Chính Nghĩa, Nhân La, Ngũ 

Lão, Nghĩa Dân và một phần diện tích của xã Vũ Xá, Lương Bằng.  

Được giới hạn bởi: 

 - Phía Bắc giáp với sông Trương Đìa. 

 - Phía Nam giáp vùng tự chảy Mỏ Quạ. 

 - Phía Đông giáp huyện Ân Thi. 

 - Phía Tây giáp sông Điện Biên. 

Sông Mỏ Quạ đã lâu chưa được nạo vét, mặt cắt nhỏ hẹp, đáy nông còn tồn tại 

nhiều vật cản như rau, bèo, đăng, đập. 

Trục tiêu chính trạm bơm Đồng Lý mặt cắt nhỏ hẹp, đáy nông. 

Vùng tuy được khép kín, nhưng còn một số đoạn bờ còn xung yếu và thấp cần 

phải đắp trên các tuyến sông Cửu An, Trung thủy nông giang, đắp đập đầu sông Mỏ Quạ.  

Trục tiêu chính là các sông Mỏ Quạ, Cửu An. Cần theo dõi chênh lệch mực nước giữa 

sông Mỏ Quạ và sông Cửa An. Nếu mực nước sông ngoài lớn hơn thì phải đóng cống Mỏ 

Quạ lại. 

- Vùng tiêu 5 ( khu Vĩnh Xá - Toàn Thắng ): gồm các xã Vĩnh Xá, Toàn Thắng 

Được giới hạn bởi: 

   - Phía Bắc giáp huyện Khoái Châu. 

   - Phía Nam giáp sông Cửa An. 

- Phía Đông giáp sông Kim Ngưu. 
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- Phía Tây giáp huyện Khoái Châu. 

Trục tiêu chính là các sông Kim Ngưu, Cửu An. 

- Vùng tiêu 6 ( khu Nghĩa Dân - Quảng Lãng ): gồm các xã Quảng Lãng và 

Nghĩa Dân  

Được giới hạn bởi: 

  - Phía Bắc giáp xã Xuân Trúc huyện Ân Thi . 

  - Phía Nam giáp sông Trương Đìa. 

        - Phía Đông giáp Quảng Lãng. 

                    - Phía Tây giáp sông Điện Biên. 

Trục tiêu chính là các sông Kim Ngưu, Điện Biên. 

- Vùng tiêu 7 ( khu Động Xá - Tĩnh Ninh ): gồm các xã Vũ Xá, Lương Bằng, 

Hiệp Cường và 1 phần diện tích xã Bảo khê. 

Được giới hạn bởi: 

  - Phía Bắc giáp sông Cửu An. 

  - Phía Nam giáp thành phố Hưng Yên. 

- Phía Đông giáp Cao Xá - Phượng Tường. 

- Phía Tây giáp sông Điện Biên. 

Trục tiêu chính là các sông Cửu An, Điện Biên. 

- Vùng tiêu 8 ( Khu Hiệp Cường - Bảo Khê ): các xã Hiệp Cường, Ngọc Thanh 

và một phần diện tích của xã Bảo Khê. 

Trục tiêu chính là các sông Đống Lỗ, Điện Biên. 

* Biện pháp chung giải quyết tiêu cho các vùng tiêu trên: 

+ Đối với các trục tiêu chính: 

Giải toả rau bèo trên các kênh tiêu nhánh nội đồng. 

Khi úng cho phép các trạm bơm tiêu úng hoạt động. 

+ Đối với những vùng trũng cục bộ: 

Phải tập trung giải toả, khơi thông dòng chảy tốt để tiêu nước ra trục 

tiêu chính. 

Thường xuyên theo dõi tình hình mưa, bão, áp thấp trên phương tiện thông tin 

và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên. 

Đối với lượng mưa lịch sử xảy ra thì phương án giải quyết là: Khu vực gần trạm 

bơm cho tiêu trước, xa trạm bơm cho tiêu sau, song các xã phải chấp hành dưới sự 

điều hành của BCH phòng chống lụt bão huyện. Muốn vậy, phải đóng một số cống 

thông với các sông, để đảm bảo bơm tiêu có hiệu quả thì phải có sự điều tiết các cống 

trên đóng mở cho phù hợp. 
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  Vùng ngoài đê: Gồm một phần diện tích các xã ven đê: Ngọc Thanh, Hùng An, 

Đức Hợp, Mai Động, Phú Thịnh, Thọ Vinh. 

Tranh thủ tiêu tự chảy khi mực nước sông Hồng thấp hơn mực nước trong bối. 

Khi lũ về phải tuân theo sự chỉ đạo của BCH phòng chống lụt bão cấp trên. 

 

 

Sơ đồ phân chia vùng tiêu thoát nước 

 

b. Lựa chọn hệ thống thoát nước:  

- Tại các thị trấn huyện lỵ lựa chọn hệ thống thoát nước nửa riêng: Cống thu 

nước chung, trước các miệng xả có cống bao thu gom nước thải đưa về trạm xử lý 

nước, nước sau xử lý đạt chuẩn sẽ xả ra môi trường. 

- Tại các điểm dân cư xã, dân cư tập trung sử dụng hệ thống thoát nước chung. 

- Tại các khu công nghiệp tập trung sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Công 

nghiệp nhỏ lẻ phải được xử lý nước thải cục bộ trước khi xả vào cống chung. 

c. Kết cấu cống:  

- Tùy vào hiện trạng địa hình, điều kiện kinh tế… để lựa chọn kết cấu cống là 

cống tròn BTCT, mương xây nắp đan hay mương xây hở. 

- Tại các thị trấn huyện lỵ, địa hình tương đối thuận lợi nên chọn kết cấu cống 

là cống tròn BTCT.  

- Tại các cụm công nghiệp tập trung, các điểm dân cư nông thôn sử dụng kết 

cấu mương xây có nắp đan BTCT.  

 - Cống qua đường là cống tròn BTCT hoặc cống bản. 

d. Thiết kế mạng lưới: 
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- Mạng lưới cống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên lý tự chảy là chính. 

Tùy theo đặc điểm của đô thị sẽ xây dựng hệ thống hồ điều hòa hoặc trạm bơm tiêu hỗ 

trợ. 

- Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết kế đảm bảo thu hết, thu nhanh 

không chảy vòng vo và gây úng ngập. 

- Các đoạn sông, suối đi qua đô thị cần được kè để tránh sạt lở và tạo cảnh quan 

cho đô thị. 

6.2.3 Định hướng phòng tránh thiên tai: 

Tình hình bão lũ ngày càng gia tăng ở các tỉnh miền bắc nói chung và trên tỉnh 

Hưng Yên nói riêng là do biến đổi khí hậu toàn cầu; tình trạng chặt phá rừng đầu 

nguồn; việc xây dựng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; các công trình 

tiêu thoát lũ ở hạ du không đồng bộ, thiếu an toàn; việc vận hành, điều tiết các hồ chứa 

nước chưa linh hoạt, cộng thêm ảnh hưởng của thủy triều dâng.  

Để giảm bớt thiệt hại cho người dân trong mùa bão, lũ cần có sự phối hợp đồng 

bộ của các cấp các ngành: Nhà nước, Chính quyền địa phương, Cục quản lý đê điều, 

PCLB; Công tác lập quy hoạch, Chế độ vận hành các hồ chứa…. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để làm sao phải tự người dân 

xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho mình. 

Các khu vực có hiện tượng sạt lởcần cảnh báo cho dân cư trong vùng luôn có ý 

thức cảnh giác, phải có giải pháp để đảm bảo an toàn. 

Quy hoạch lại các vùng trọng điểm ngập lũ, các khu dân cư, khu công nghiệp, 

khu du lịch, hệ thống thoát lũ, các hồ chứa nước, công trình giao thông… 

Nghiên cứu cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi, tuyển chọn cơ cấu giống chống 

chịu để né tránh các điều kiện bất lợi về khí hậu, thời tiết. 

 Tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp… 

6.2.4 Tồn tại và kiến nghị: 

- Do nghiên cứu vùng ở tỷ lệ 1/25.000 vì vậy các giải pháp chỉ mang tính định 

hướng lớn. 

- Các giải pháp chi tiết sẽ được cụ thể hóa ở giai đoạn lập quy hoạch chung xây 

dựng. 

6.3. Định hướng cấp nước 

1. Quan điểm quy hoạch 

- Hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực. 

Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong giai đoạn hiện 

tại và có định hướng bền vững trong tương lai. 

- Không khai thác nguồn nước ngầm, chỉ khai thác nguồn nước mặt. 

- Khai thác, sử dụng hợp lý các công trình cấp nước hiện có trên cơ sở hiệu quả của 

việc cấp nước vùng diện rộng. 

- Phát huy lợi thế nguồn nước mặt sẵn có trong vùng tập trung xây dựng các công 
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trình cấp nước quy mô lớn cấp vùng.  

- Xây dựng đồng bộ hệ thống cấp nước bao gồm công trình khai thác nước thô, ống 

chuyển tải nước thô, nhà máy nước, mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối, 

dịch vụ đến khu vực sử dụng nước. Sử dụng công nghệ, thiết bị ngành nước phù 

hợp với điều kiện của địa phương, ưu tiên áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại, 

tiết kiệm năng lượng. 

2. Mục tiêu quy hoạch. 

- Sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chặt chẽ nguồn cấp nước cho mục tiêu phát triển dài 

hạn, ngăn chặn sự suy kiệt lưu lượng và suy thoái chất lượng. 

- Đánh giá một cách tin cậy hiện trạng hệ thống cấp nước của đô thị. 

- Tính toán, dự báo nhu cầu dùng nước của đô thị cho các giai đoạn phát triển. 

- Xác định các phương án hợp lý phát triển hệ thống cấp nước bao gồm:  Đề xuất kế 

hoạch phát triển nguồn nước, nhà máy nước, công nghệ xử lý, mạng lưới ống 

truyền dẫn và phân phối chính… cho đô thị đảm bảo về công suất và chất lượng 

nước cho các nhu cầu dùng nước theo các giai đoạn phát triển. 

- Ước tính kinh phí đầu tư và xây dựng các kế hoạch thực hiện. 

- Làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư hệ thống cấp nước. 

3. Các cơ sở thiết kế chính. 

- Bản đồ đo đạc nền địa hình do chủ đầu tư cấp. 

- Các thông số quy hoạch phần kinh tế - kiến trúc theo đồ án. 

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 

tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 

17/02/2012 của UBND Tỉnh Hưng Yên. 

- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các Công trình Hạ tầng Kỹ thuật Công trình cấp 

nước QCVN 07-1:2016/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 

01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD 

ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT 

ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01: 2009/BYT 

ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.  

- Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế  TCXDVN 

33-2006 ban hàng theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. 

4. Phân vùng cấp nước. 
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Phát triển hệ thống cấp nước theo từng vùng tập trung với độ tin cậy cao của 

nguồn cấp nước.  

Xuất phát từ điều kiện địa hình, điều kiện địa chất thuỷ văn, thực trạng cơ sở hạ 

tầng, đặc biệt là khả năng cung ứng của nguồn nước – các nhà máy nước hiện 

có trên địa bàn và định hướng phát triển không gian của Huyện chia ra thành 3 

vùng cấp nước chính 

Vùng 1: Được cấp từ hệ thống cấp nước NMN Hưng Long, nước thô cấp cho 

nhà máy là nước mặt sông Hồng, gồm các đơn vị hành chính sau:01 đô thị Lương 

Bằng,và 04 xã: Song Mai, Ngọc Thanh, Hiệp Cường, Vũ Xá. 

Vùng 2: Được cấp từ hệ thống cấp nước NMN Ngọc Tuấn, nước thô cấp cho 

nhà máy là nước mặt sông Hồng, gồm các đơn vị hành chính sau: 01 thị trấn Toàn 

Thắng - Nghĩa Dân và 04 xã Nhân La, Chính Nghĩa, Vĩnh Xá, Phạm Ngũ Lão 

Vùng 3: Được cấp nước từ hệ thống cấp nước TCN Phú Thịnh, nước thô cấp 

cho TCN là nước mặt sông Hồng, gồm các đơn vị hành chính sau: 01 thị trấn: Thọ 

Vinhvà 05 xã: Đông Thanh, Phú Thịnh, Hùng An, Mai Động, Đức Hợp. 

 

Sơ đồ phân vùng cấp nước 

5. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước 

a. Tiêu chuẩn: 

Số 

TT 
Đối tượng dùng nước 

Tỷ lệ cấp nước  

(% dân số) 
Tiêu chuẩn 

2025 2035 2025 2035  



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000 

 

Bộ Xây Dựng - Viện nghiên cứu Thiết kế đô thị (UDI) – VIUP Page 59 
 

1 Nước sinh hoạt: (Qsh)      

 Đô thị 90% 
100% 

120 
150 l/người. ngày 

đêm 

 Nông thôn 90% 
95% 

80 
100 l/người. ngày 

đêm 

2 Dịch vụ công cộng   10% 10% Qsh 

3 
Nước tiểu thủ công 

nghiệp 
 

 
8% 

8% 
Qsh 

4 
Nước khu công nghiệp 

tập trung 
60% 

60% 
22 

22 m3/ha/ngày 

đêm 

5 
Rửa đường, tưới cây, cứu 

hỏa 
 

 
10% 

10% 
Qsh 

6 Nước dự phòng, rò rỉ      

 Đô thị   20% 20% Q(1-5) 

  Nông thôn   20% 20% Q(1-5) 

7 
Nước cho bản thân nhà 

máy 
 

 
5% 

5% 
Q(1-6) 

b. Nhu cầu 

Stt Khu vực dùng nước 

Nhu cầu  

Qmax 

(m3/ngày đêm) 

2025 2035 

1 

Vùng cấp nước 1 

(NMN Hưng Long) 
10.000 15.000 

2 

Vùng cấp nước 2 

(NMN Ngọc Tuấn) 
15.000 21.000 

3 

Vùng cấp nước 3 

(TCN Phú Thịnh) 
7.000 11.000 

 Tổng cộng 32.000 47.000 

(Ghi chú: Chi tiết tính toán nhu cầu dùng nước xem phụ lục phần cấp nước) 

6. Lựa chọn nguồn nước. 

Chỉ sử dụng nguồn nước mặt phục vụ cho cấp nước sinh hoạt là sông Hồng với năng lực cấp nước cho 

Huyện là 32.000 – 47.000 m3/ngày cho các giai đoạn phát triển của Huyện. 

7. Định hướng cấp nước diện rộng. 

a. Công trình Đầu mối. 

Bảng các NMN, TCN phục vụ Huyện theo các giai đoạn phát triển 
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STT 

Nhà máy  

nước, Trạm 

cấp nước 

Công suất 

(m3/ngày đêm) 
Nước thô Phạm vi phục vụ 

2018 2025 2035   

1 

NMN Hưng 

Long 

(Vị trí tại 

Lương Hội 

Lương Bằng) 

10.500 10.500 15.000 Sông Hồng 

Vùng 1:  

(32% nhu cầu toàn huyện)  

01 đô thị  Lương Bằng, , và 04 

xã: Song Mai, Ngọc Thanh, 

Hiệp Cường, Vũ Xá. 

2 

NMN Ngọc 

Tuấn 

(Vị trí tại thôn 

Tạ Thượng, xã 

Chính Nghĩa) 

9.500 15.000 25.000 Sông Hồng 

Vùng 2:  

(44% nhu cầu toàn huyện) 

01 thị trấn Toàn Thắng - 

Nghĩa Dân và 04 xã Nhân La, 

Chính Nghĩa, Vĩnh Xá, Phạm 

Ngũ Lão 

Phục vụ Vùng 2: 21.000 

m3/ngày 

(Còn lại 4.000 m3/ngày phục 

vụ cho 02 xã Quảng Lãng, 

Xuân Trúc huyện Ân Thi) 

3 

TCN Phú 

Thịnh 

(Vị trí tại Phú 

Cường, Phú 

Thịnh) 

1.200 7.000 11.000 Sông Hồng 

Vùng 3:  

(24% nhu cầu toàn huyện)  

01 thị trấn: Thọ Vinh và 05 xã: 

Đông Thanh, Phú Thịnh, 

Hùng An, Mai Động, Đức 

Hợp. 

 Cộng 21.200 32.000 51.000   

 

b. Định hướng mạng lưới đường ống cấp nước 

- Tổ chức mạng lưới: Cấu trúc chung của mạng lưới ống được chia làm 03 cấp: truyền dẫn, 

phân phối và dịch vụ. Tổ chức theo qui hoạch chi tiết giao thông và sử dụng đất đến năm 2035 để dự 

kiến điểm đấu, đường kính, chiều dài các tuyến ống truyền dẫn, phân phối. Tại các điểm đấu nối ống 

phân phối với mạng truyền dẫn đều lắp đặt van, đồng hồ đo lưu lượng điện từ và mạng truyền dữ liệu. 

- Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất, 

tính toán quy hoạch mạng theo 2 giai đoạn 2025 và 2035. Đảm bảo cấp nước liên tục và ổn định cho 

huyện 24/24 giờ trong ngày. 

- Áp lực mạng lưới tính toán tối thiểu đạt 12m tại những khu vực bất lợi nhất, những công trình có 

tầng cao vượt quá 3 tầng cần phải xây dựng trạm bơm tăng áp cục bộ. 
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c. Cấp nước chữa cháy. 

Nguồn cho cấp nước chữa cháy được lấy từ 02 nguồn: một kết hợp với cấp nước sinh hoạt, một lấy từ 

nguồn nước mặt (sông Cửu An, sông Điện Biên…).  

- Nguồn kết hợp với cấp nước sinh hoạt: Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước 

tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m. Họng cứu hoả được bố 

trí trên các tuyến ống 110mm trở lên, đồng thời phải tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của bộ 

Công an. Họng cứu hoả được đặt nổi trên mép đường, dọc theo đường phố, ở các ngã ba, ngã tư 

Khoảng cách cách tường nhà tối thiểu 3m, cách mép ngoài của lòng đường tối đa 2.5m. Khoảng cách 

giữa các họng được xác định theo lưu lượng chữa cháy tính toán và đặc tính của từng loại họng, có thể 

từ 150 – 300m. (Được thiết kế cụ thể trong giai đoạn tiếp theo). 

- Nguồn nước mặt (sông Cửu An, sông Điện Biên…): Xây dựng các điểm cấp nước mặt (hố ga thu 

nước mặt) phục vụ cho chữa cháy. Các hố ga thu này có thiết kế riêng và phải có sự phối hợp thống 

nhất với cơ quan phòng cháy chữa cháy của khu vực. (Chi tiết sẽ được cụ thể hóa trong giai đoạn tiếp 

theo). 

d. Bảo vệ nguồn nước. 

- Bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi sự ô nhiễm của nước bề mặt. 

- Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi các hoạt động dân sinh và đặc biệt từ chất thải, nước thải từ các khu 

chăn nuôi tập trung, các khu công nghiệp và hóa chất từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

 - Bảo vệ và duy trì số lượng nguồn nước mặt không bị suy thoái cạn kiệt: Duy trì dòng chảy 

môi trường trên các sông có sự tham gia điều tiết của hồ chứa. Nâng cao năng lực trữ nước và cấp 

nước của các hồ chứa, đặc biệt là các kho nước. 

 - Bảo vệ chất lượng nước của các nguồn nước mặt: xử lí lượng nước thải đạt tiêu chuẩn môi 

trường trước khi đổ ra sông. Đồng thời duy trì về trữ lượng dòng chảy môi trường bảo vệ hệ sinh thái 

thủy sinh trong sông. 

 - Khu vực bảo vệ nguồn nước mặt: Xung quanh điểm lấy nước nguồn cho hệ thống cấp nước 

phải duy trì khu vực bảo vệ vệ sinh: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 

100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước (không xả nước 

thải, nước nông giang, chăn nuôi, tắm giặt). 

 - Khu vực bảo vệ nhà máy nước, trạm cấp nước:  Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các 

công trình xử lý phải xây dựng tường rào bảo vệ bao quanh khu vực trạm. Bên trong tường rào này 

không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh. 

 - Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m. 

e. Khối lượng và Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước 

Stt Danh mục thiết bị 

Đơn vị Số lượng 
Đơn giá  

(Triệu đồng) 

Thành tiền 

 (Triệu đồng) 

 
2025 2035 

 
2025 2035 
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A Đường ống 
 

74.735 2.030 
 

142.398 2.521 

1 Ống nhựa HDPE  m 27.010 2.030 1,24 33.538 2.521 

2 Ống nhựa HDPE  m 41.970 
 

1,94 81.413 - 

3 Ống nhựa HDPE  m 1.690 
 

3,05 5.153 
 

4 Ống nhựa HDPE  m 3.255 
 

4,78 15.562 
 

5 Ống gang  m 810 
 

8,31 6.731 
 

B Phụ kiện đường ống 
   

40% 56.959 1.008 

C Nhà máy nước M3/ngày 11.300 14.500 10 113.000 145.000 

D Cộng (A+B+C) 
    

312.357 148.529 

E Chi phí khác 
   

30% 93.707 44.559 

F Tổng cộng (D+E) 
    

406.064 193.088 

 
Làm tròn 

    
406.000 193.000 

(- Khối lượng nhà máy nước chỉ tính đến phần nâng công suất nhà máy theo các 

giai đoạn phát triển ; 

- Kinh phí trên chỉ là tạm tính, chi tiết sẽ cụ thể ở giai đoạn dự án và phù hợp 

với đơn giá địa phương) 

 

 

6.4. Định hướng cấp điện. 

1/ Cơ sở lập quy hoạch:     

 Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030 (Quy 

hoạch điện VII) đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 7 năm 2011. 

 “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035 

” của Viện Năng Lượng năm 2016. 

Quy hoạch Vùng Tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến 2030 và tầm nhìn 

đến 2050; 

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Bằng ; 

QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng.  

QCVN 07: 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

đô thị. 

QHVN 07: 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

đô thị. 
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2/ Dự báo phụ tải điện: 

Chỉ tiêu cấp điện 

Điện sinh hoạt dân dụng :  

       Đợt đầu :  

 - Khu vực trung tâm đô thị : 400 KWh/ng/năm (200W/ng) 

 - Khu vực dân cư nông thôn : 300 KWh/ng/năm  (120W/ng) 

       Dài hạn : 

 - Khu vực trung tâm đô thị : 1000 KWh/ng/năm (330W/ng) 

 - Khu vực dân cư nông thôn : 400 KWh/ng/năm (200W/ng) 

Phụ tải điện công cộng :   

 - Khu vực đô thị :   = 30% phụ tải điện sinh hoạt 

 - Khu vực dân cư nông thôn :  = 15% phụ tải điện sinh hoạt 

Phụ tải điện công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp : 

 - Thủ công nghiệp :    140KW/ha 

Phụ tải điện chiếu sáng : 

  Công viên, cây xanh:              12KW/ha 

  Chiếu sáng giao thông vận tải: 10KW/ha  

Tính toán nhu cầu phụ tải điện 

Phụ tải điện sinh hoạt, công cộng 

Vùng 1 

Stt Đối tượng cấp điện 

Quy mô  Chỉ tiêu 
Nhu cầu dùng điện(kw) 

(Người) W/ Người 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến năm 

2025 

Đến năm 

2035 

I Khu vực đô thị             

1 Điện sinh hoạt 18500 30000 200 330 3700 9900 

2 
Điện công cộng ( 

30% điện sinh hoạt) 
        

1110 2970 

3 Khu vực nông thôn             

4 Điện sinh hoạt 13000 10000 120 200 1560 2000 

5 

Điện công cộng 

(15% điện sinh 

hoạt)         234 300 

  Tổng Vùng 1         6604 15170 
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Vùng 2 

Stt Đối tượng cấp điện 

Quy mô  Chỉ tiêu 
Nhu cầu dùng điện(kw) 

(Người) W/ Người 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến năm 

2025 

Đến năm 

2035 

I Khu vực đô thị             

1 Điện sinh hoạt 8800 15000 200 330 1760 4950 

2 
Điện công cộng ( 

30% điện sinh hoạt) 
        

528 1485 

3 Khu vực nông thôn             

4 Điện sinh hoạt 47600 50000 120 200 5712 10000 

5 

Điện công cộng 

(15% điện sinh 

hoạt)         856,8 1500 

  Tổng Vùng 2         8856,8 17935 

Vùng 3 

Stt Đối tượng cấp điện 

Quy mô  Chỉ tiêu 
Nhu cầu dùng điện(kw) 

(Người) W/ Người 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến năm 

2025 

Đến năm 

2035 

I Khu vực đô thị             

1 Điện sinh hoạt 18000 22000 200 330 3600 7260 

2 
Điện công cộng ( 

30% điện sinh hoạt) 
        

1080 2178 

3 Khu vực nông thôn             

4 Điện sinh hoạt 21960 20800 120 200 2635,2 4160 

5 

Điện công cộng 

(15% điện sinh 

hoạt)         395,28 624 

  Tổng Vùng 3         7710,48 14222 

 Phụ tải điện công nghiệp 

Stt Đối tượng cấp điện 
Quy mô  Chỉ tiêu 

Nhu cầu dùng điện(kw) 
(Người) W/ Người 
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Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến năm 2025 

Đến 

năm 

2035 

I 
Công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp 
210 300 140 140 29400 42000 

Tổng nhu cầu dùng điện khu vực nghiên cứu : Đến năm 2025 là 52,57Mw; Đến năm 

2035 là 89,32Mw; 

3/ Định hướng quy hoạch cấp điện: 

 Nguồn điện: 

+ Nguồn điện cấp điện cho Vùng 1: Trước mắt vẫn sử dụng nguồn điện từ Trạm 

110Kv Kim Động( 2x25MW) cấp đến; 

Đến năm 2020 theo quy hoạch điện lực Tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng trạm biến áp 

110/22kv Kim Động 2( 2x25MW) Thì đây sẽ là nguồn chính cấp cho Vùng 1 sau này; 

+ Nguồn điện cấp điện cho Vùng 2: Được cấp nguồn từ Trạm 110Kv Kim Động( 

2x25MW); 

+ Nguồn điện cấp điện cho Vùng 3: Trước mắt vẫn sử dụng nguồn điện từ Trạm 

110Kv Kim Động( 2x25MW) cấp đến; 

Đến năm 2030 theo quy hoạch điện lực Tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng trạm biến áp 

110/22kv Kim Động 3( 2x25MW) Thì đây sẽ là nguồn chính cấp cho Vùng 3 sau này; 

•  Lưới điện: 

Lưới 220KV: 

- Tuyến 220KV mạch kép từ Trạm 220/110Kv Kim Động đi trạm 110Kv Phố Cao 

với chiều dài tuyến qua huyện khoảng 9km; 

Lưới 110KV: 

-Tuyến 110KV nhánh rẽ Kim Động – Phố Cao đi trạm 110kv Thành Phố với chiều 

dài tuyến qua huyện khoảng 1km; 

- Tuyến 110kV nhánh rẽ Thường Tín – Kim Động  - Trạm Kim Động 3  về Thành 

Phố với khoảng chiều dài 6,4Km đi qua ranh giưới nghiên cứu  

- Toàn bộ lưới điện cao thế 220Kv và 110Kv chạy ngang qua địa bàn huyện cần 

được tuyệt đối đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quốc Gia theo quy định 

của ngành điện.    

Lưới 22KV: 

- Đối với khu trung tâm đô thị và khu đô thị mớihiện nay hầu hết lưới điện trung 

thế đã được cải tạo và chuyển đổi lên cấp điện áp 22kV. Các đường dây trung thế xây 

dựng mới được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau: 

- Thiết kế các mạch vòng, vận hành hở đảm bảo cấp điện linh hoạt liên tục, tiện 

lợi khi thao tác và đóng, ngắt, bảo vệ. Dự phòng 100%. 
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- Mạng lưới mạch vòng này có thể được cấp điện từ 2 trạm biến áp 110kV hoặc 

từ 2 thanh cái phân đoạn của trạm 110kV có 2 máy biến áp. Để đảm bảo độ dự phòng 

phát triển và dự phòng cấp điện cho các phụ tải của các tuyến khác khi bị sự cố, các 

đường trục trung thế trong chế độ bình thường chỉ thiết kế mang tải 60-75%. Như vậy 

mỗi xuất tuyến mang tải không quá 8MW. 

- Đối với khu vực trung tâm, khu vực đô thị mới có quy hoạch ổn khuyến khích 

sử dụng cáp ngầm XLPE chống thấm, có tiết diện chung ≥ 240mm2 và thực hiện đấu 

nối chuyển tiếp. 

- Đối với các khu đô thị hiện hữu và các khu dân cư sẽ sử dụng đường dây không 

bọc cách điện - tiết diện đường trục từ 185mm2 đến 240 mm2, đường nhánh từ 95 mm2 

đến 120 mm2 đế đáp ứng nhu cầu sử dụng điện  

- Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp lưới trung thế: Các đường dây trung thế mạch 

vòng, vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất không quá 5% trong 

chế độ vận hành bình thường và không quá 10% trong chế độ sau sự cố. Với các 

đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây ≤ 5%.  

- Nghiên cứu việc xây dựng hào kỹ thuật nhằm kết hợp hạ ngầm lưới trung thế tại 

các tuyến đường giao thông xây dựng mới hoặc mở rộng. 

-  

 Trạm biến áp phân phối  

 Có 3 loại trạm sẽ được thực hiện: 

- Trạm 1 cột: Là loại trạm thiết kế mới giải quyết vấn đề tiết kiệm đất, mỹ quan 

đô thị và ngầm hóa lưới điện. Loại trạm này được sử dụng để cải tạo các loại trạm treo 

không đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cung cấp điện. 

- Trạm xây (trạm trong nhà): Loại trạm này chiếm diện tích xây dựng lớn từ 20-

30m2, tuy nhiên loại trạm này rất thích hợp với việc phát triển lưới ngầm, hạn chế tối 

thiểu những ảnh hưởng của máy biến áp và các thiết bị đóng ngắt đến mỹ quan chung 

và an toàn cung cấp điện.  

- Trạm treo: ( Hạn chế phát triển ) 

 Về kết cấu đấu nối: Đối với khu vực hạ ngầm lưới trung thế, các trạm biến áp 

thực hiện đấu nối chuyển tiếp để có thể vận hành từ 2 phía. Đối với các khu vực còn 

tồn tại đường dây trên không, các trạm biến áp thực hiện đấu rẽ nhánh trên đường dây. 

- Các khu đô thị mới hoặc khu dân cư mới: Sử dụng trạm xây, các ban quản lý dự 

án phải bố trí đất trong khu đô thị mới để đặt trạm, đường dây trung hạ thế phải sử 

dụng cáp ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Các khu vực dân cư hiện tương đối ổn định: Sử dụng kiểu trạm cột. Các trạm 

biến áp treo khi được cải tạo thay máy hoặc nâng công suất có thể chuyển sang kết cấu 

dạng cột. 

- Các gam máy biến thế thường sử dụng các loại 180, 250, 400, 560, 630kVA; 

riêng đối với các trạm biến áp công cộng phải được chọn theo gam máy công suất tiêu 

chuẩn phụ thuộc vào mật độ và phân bố phụ tải theo địa lý bao gồm: 250, 400, 

560kVA có tính cả trạm thiết kế 2 máy. Tuy nhiên đối với khách hàng có nhu cầu điện 
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sản xuất có công suất từ 80kW (100kVA) trở lên phải đặt trạm biến áp riêng và phải 

đảm bảo hệ số công suất cosφ>0,85. 

-  

 Lưới hạ thế:  

- Dự kiến tại khu vực trung tâm và các khu đô thị mới lưới hạ thế tiếp tục được 

ngầm hóa. Khu dân cư ở hiện trạng dự kiến cải tạo và nâng cấp, sử dụng cáp ABC đi 

nổi. 

 Lưới chiếu sáng: 

- Chiếu sáng đô thị trên cơ sở QCDXDVN: 2008/ BXD, QCVN: 07/2010/BXD. 

- Hệ thống chiếu sáng phải xây dựng dựa trên cơ giải pháp quy hoạch chung cho 

khu nghiên cứu; 

- Thiết kế chiếu sáng và lựa chọn thiết bị chiếu sáng phù hợp với cảnh quan kiến 

trúc đô thị. 

- Tại khu vực trung tâm thành phố, thị trấn và các tuyến phố chính lưới chiếu 

sáng dự kiến được bố trí đi ngầm, trục đường thôn xóm và các trục nhánh được cải tạo 

và nâng cấp, sử dụng cáp đi nổi chung cột với lưới hạ thế. 

6.5. Định hướng mạng lưới thông tin liên lạc 

3.5.1.  Cơ sở lập quy hoạch 

- Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc được lập trên cơ sở các văn bản pháp lý, 

các quy hoạch, chiến lược phát triển và theo dự báo của đồ án. Cụ thể như sau: 

- Luật viễn thông. 

- Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt tại quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012. 

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng về phê duyệt 

quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình.  

- Các chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc có liên quan. 

- Các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm có liên quan. 

3.5.2.  Quan điểm và mục tiêu phát triển 

a.  Quan điểm:  

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đồng bộ, phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch các ngành của tỉnh. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động trên địa bàn tỉnh; phát triển bền vững hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng 

phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình 

đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ứng dụng các công nghệ mới, 
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đồng bộ, hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn chất 

lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 

thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đi đôi với việc bảo đảm an ninh 

- quốc phòng, an toàn mạng lưới thông tin góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 

bền vững. 

b. Mục tiêu phát triển: 

- Đến năm 2020, tỉnh Hưng Yên nằm trong nhóm các tỉnh, thành có hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông thụ động phát triển tiên tiến, hiện đại của cả nước. 

- Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh có 

độ bao phủ rộng khắp, dung lượng lớn, tốc độ cao, cung cấp đa dịch vụ, chất lượng tốt, 

giá cước hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động làm nền tảng cho việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trên địa 

bàn tỉnh. 

- Ưu tiên áp dụng các công nghệ viễn thông tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng 

lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông.  

3.5.3. Dự báo nhu cầu thuê bao: 

a.  Chỉ tiêu thông tin liên lạc 

 Các phương pháp dự báo.  

- Dự báo nhu cầu mạng có thể sử dụng các phương pháp: 

+ Phương pháp tính toán bằng các giải thuật quy nạp, nội suy 

+ Phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp 

+ Các phương pháp khác như phương pháp mô hình, chuyên gia… 

- Phương pháp dự báo được lựa chọn là dùng phương pháp tính trực tiếp trên cơ 

sở dự báo tổng hợp các ngành. 

- Mật độ thuê bao:  

Y= x.(M+a) + b(máy/100 dân)  

Trong đó:    

Y: Mật độ thuê bao  

M: Tỷ lệ thâm nhập (năm dự báo/tổng những năm trước dự báo) 

x: Số năm dự báo (năm cần dự báo- năm dự báo trước) 

b: Mật độ thuê bao/100 dân năm dự báo 

a: Tỷ lệ thâm nhập thuê bao (năm dự báo/ năm trước dự báo) 

Dung luợng:  

• DL (Dung lượng) = DS (dân số) x M(Mật độ thuê bao). 

../../BKVN/Downloads/HO%20SO%2030-7/Downloads/TMdien%20PLeiku%204-10-.docx#_Toc207658951
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•  Chỉ tiêu tính toán đến năm 2035 

Đối với khu dân sinh: 

• Giai đoạn năm 2025:   30 thuê bao/ 100 dân. 

• Giai đoạn 2035:    43,5 thuê bao/ 100 dân. 

 Đối với khu công nghiệp 

+ Khu công nghicp   15 thuê bao /ha 

 Đối với các khu công cộng, dịch vụ: 

+ Dung lượng thuê bao cho các công trình công cộng, dịch vụ lấy bằng 30% nhu 

cầu thuê bao của sinh hoạt. 

b. Dự báo nhu cầu  

- Nhu cầu thê bao khu dân sinh. 

Bảng nhu cầu thê bao khu vực ở và công cộng 

Vùng 1 

Stt Đối tượng cấp điện Quy mô  

Chỉ tiêu( 

Thuê 

bao/100 

dân) 

Nhu cầu thuê bao 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

1 Thuê bao sinh hoạt 18500 30000 30 43,5 5550 13050 

2 
Thuê bao công cộng ( 30% 

điện sinh hoạt) 
        

1665 3915 

  Tổng         7215 16965 

 

Vùng 2 

Stt Đối tượng cấp điện Quy mô  

Chỉ tiêu( 

Thuê 

bao/100 

dân) 

Nhu cầu thuê bao 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

1 Thuê bao sinh hoạt 56400 65000 30 43,5 16920 28275 

2 
Thuê bao công cộng ( 30% 

điện sinh hoạt) 
        

5076 8482,5 

  Tổng         21996 36757,5 
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Vùng 3 

Stt Đối tượng cấp điện Quy mô  

Chỉ tiêu( 

Thuê 

bao/100 

dân) 

Nhu cầu thuê bao 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến 

năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

1 Thuê bao sinh hoạt 39960 42800 30 43,5 11988 18618 

2 
Thuê bao công cộng ( 30% 

điện sinh hoạt) 
        

3596,4 5585,4 

  Tổng         15584,4 24203,4 

 

- Nhu cầu thuê bao khu công nghiệp 

Bảng nhu cầu thuê bao khu công nghiệp 

Stt Đối tượng cấp điện 

Quy mô  Chỉ tiêu 
Nhu cầu thuê bao 

Đến năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

Đến năm 

2025 

Đến 

năm 

2035 

I 
Công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp 
210 300 15 15 3150 4500 

Dự báo đến 2025, tổng số thuê bao khu vực nghiên cứu đạt khoảng 48000 thuê bao. 

Đến năm 2035 tổng số thuê bao khu nghiên cứu đạt khoảng 82500 thuê bao; 

(Dung lượng thuê bao cấp cho khu nghiên cứu tính cả điện thoại, internet và truyền 

hình cáp) 

3.5.4. Giải pháp thiết kế 

a. Mạng truyền dẫn: 

Quy hoạch phát triển mới các tuyến truyền dẫn quang theo tiêu chí: 

- Phát triển tuyến truyền dẫn mới tới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị 

mới... 

- Phát triển tuyến truyền dẫn trên các tuyến đường mới, tuyến đường trục... 

- Phát triển tuyến truyền dẫn phục vụ cho các nút chuyển mạch đa dịch vụ mới lắp đặt. 

- Phát triển tuyến truyền dẫn đến các khu du lịch, khu vực dịch vụ... phục vụ các nhu 

cầu về giải trí, thương mại, du lịch... 

- Phát triển tuyến truyền dẫn đến các khu vực có lưu lượng cao, nhu cầu sử dụng lớn. 

- Phát triển tuyến truyền dẫn nối vòng Ring giữa các huyện, đảm bảo an toàn thông tin. 
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- Nâng số thuê bao TVT  

 Giai pháp nguồn; 

 Giai đoạn đến 2025 

Phát triển cáp quang đến tất cả các trung tâm các xã, tạo thành các vòng RING 

nội tỉnh. Thực hiện xây dựng mạng cáp quang đồng bộ với hạ tầng các khu công 

nghiệp, khu đô thị mới. Xây dựng các đường cáp quang và thiết bị truy nhập phù hợp 

phục vụ các khu vực tập trung dân cư. Xây dựng các tuyến cáp quang đến thôn; tổ 

chức lại các thiết bị viba để dự phòng cho các nút mạng viễn thông quan trọng, cũng 

như phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc trong các trường hợp ứng cứu đột xuất. 

Trên cơ sở các tuyến cáp quang của Viễn thông Hưng Yên và Chi nhánh Viettel 

Hưng Yên theo các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã để thực 

hiện xây dựng thêm các tuyến cáp quang đến các cụm dân cư trong Đô thị. Khuyến 

khích kết hợp các tuyến cáp quang của các doanh nghiệp tổ chức thành các RING đảm 

bảo an toàn và dung lượng trong truyền tải thông tin. Duy trì và tổ chức các tuyến Viba 

dự phòng ở các điểm quan trọng đảm bảo thông tin liên lạc khi có sự cố. 

Triển khai xây dựng mạng truy nhập quang đến thuê bao, cụm thuê bao (FTTx: 

FTTH, FTTB...), đảm bảo đáp ứng phục vụ nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng 

của người dân. 

 Giai đoạn 2025- 2035 

- Phát triển mạng cáp viễn thông theo hướng cáp quang hóa, ngầm hóa: xây dựng 

hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa mạng ngoại vi trên diện rộng tại khu vực đô thị; cáp 

quang hóa mạng cáp viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng của 

người dân. 

- Phát triển mạng truy nhập quang ứng dụng công nghệ PON (mạng truy nhập 

quang thụ động), tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu 

quả mạng lưới. 

b. Mạng ngoại vi 

Triển khai xây dựng hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa mạng cáp ngoại vi trên địa 

bàn, ưu tiên tại các khu vực:  

- Khu vực UBND Thị Trấn; khu vực lõi đô thị; khu vực khu du lịch, khu vực có 

yêu cầu cao về mỹ quan. 

Ngầm hóa mạng cáp truyền hình cáp đồng bộ với quá trình ngầm hóa mạng cáp 

viễn thông. Quá trình thực hiện ngầm hóa triển khai đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ 

tầng các ngành (giao thông, đô thị, xây dựng...) trên địa bàn mỗi khu vực. Ngầm hóa 

theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp. 

Tại những khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ 

tầng mạng cáp ngoại vi (buộc gọn hệ thống dây cáp...) đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Tại những khu vực xây dựng mới hạ tầng mạng cáp ngoại vi (khu dân cư, khu đô thị 

mới, tuyến đường mới xây dựng...) thực hiện ngầm hóa toàn bộ hạ tầng mạng cáp 

ngoại vi tới thuê bao, cụm thuê bao. 

Tại những khu vực mạng cáp ngoại vi đã được xây dựng từ trước: thực hiện 

ngầm hóa mạng cáp ngoại vi đến hệ thống tủ cáp trên các tuyến đường, tuyến phố, khu 

dân cư (ngầm hóa tới thuê bao tại các khu vực trung tâm, khu vực có yêu cầu cao về 
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mỹ quan), cải tạo hệ thống mạng cáp ngoại vi đảm bảo mỹ quan đô thị.  

Khu vực dân cư hiện trạng: cải tạo mạng cáp ngoại vi, rút ngắn cự ly cáp phục 

vụ, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi trên các tuyến truyền dẫn chính, tuyến đường trục, 

khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan. Lập kế hoạch ngầm hóa, cải tạo hạ tầng mạng cáp 

ngoại vi trong từng giai đoạn cụ thể và công bố công khai, làm cơ sở cho các doanh 

nghiệp triển khai thực hiện. 

c. Mạng viễn thông không dây 

Phát triển hạ tầng cột ăng ten mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh ứng dụng 

các công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại (công nghệ 4G, công nghệ truy nhập băng 

rộng...). 

Hạ tầng hệ thống cột ăng ten thu phát sóng phát triển theo hướng ứng dụng các 

công nghệ mới: 

- Vật tư, trang thiết bị có kích thước nhỏ gọn. 

- Tiết kiệm năng lượng. 

- Thân thiện môi trường. 

- Tiết kiệm chi phí đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ: tăng băng thông cho mỗi thuê bao qua việc triển 

khai các ăng-ten cỡ nhỏ khắp mọi nơi. 

Phát triển hệ thống ăng ten cột thu phát sóng theo công nghệ đa tần: một ăng ten có 

thể thu phát trên nhiều dải tần khác nhau. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp đầu tư sử 

dụng chung hạ tầng, tiết kiệm chi phí (nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng chung hạ tầng 

một ăng ten, mỗi doanh nghiệp thu phát trên một băng tần khác nhau). 

Phát triển mạnh hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng ngụy trang: cột ăng ten có kích 

thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình 

kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan  

6.6. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

6.6.1. Căn cứ thiết kế: 

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ 

của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu 

chức năng đặc thù. 

Thông tư số 10/2010/TT-BXD “Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị” (Phần 

thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang); 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về “Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 

thị” (Phần thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang); 

Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25/3/2011về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Quy hoạch nông thôn mới Huyện Kim Động đã được phê duyệt và đang trình duyệt; 

QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

QCVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng 
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QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình HTKT đô thị; 

QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình HTKT đô thị; 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

6.6.2. Định hướng thoát nước thải 

a) Chỉ tiêu tính toán 

TT 
Đối tượng thải 

CTR 

2025 2035 

Tiêu chuẩn thải 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

Tiêu chuẩn thải 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

1 Khu vực đô thị 
      

1.1 Sinh hoạt 120 l/người.ngđ 

90% 

150 l/người.ngđ 

100% 1.2 Công cộng, dịch vụ 10 %Qsh 10 %Qsh 

1.3 TTCN 8 %Qsh 8 %Qsh 

2 Khu CN  tập trung 22 m3/Ha 100% 22 m3/Ha 100% 

3 Khu vực nông thôn 
      

3.1 Sinh hoạt 80 l/người.ngđ 

80% 

100 l/người.ngđ 

90% 3.2 Công cộng, dịch vụ 10 %Qsh 10 %Qsh 

3.3 TTCN 8 %Qsh 8 %Qsh 

 

b) Dự báo lượng nước thải 

TT Đối tượng thải CTR 
Lượng nước thải (m3/ngđ) 

2025 2035 

1 Khu vực đô thị 5.723 11.859 

1.1 Sinh hoạt 4.850 10.050 

1.2 Công cộng, dịch vụ 485 1.005 

1.3 TTCN 388 804 

2 Khu công nghiệp tập trung 2.772 4.950 

3 Khu vực nông thôn 5.299 7.599 

3.1 Sinh hoạt 4.490 6.908 

3.2 Công cộng, dịch vụ 449 691 

3.3 TTCN 359 553 
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Tổng 13.794 24.408 

 Làm tròn 13.800 24.500 

Tổng lượng nước thải phát sinh toàn Huyện Kim Động  là khoảng 13.800 m3/ngđ 

(2025)- 24.500 m3/ngđ (2035). 

Lượng nước thải phát sinh tại các đô thị huyện Kim Động như sau: 

Khu vực đô thị 
Người Lượng Nước thải (m3/ngđ) 

2025 2035 2025 2035 

Đô thị Lương 

Bằng 
23.100 30.000 2.649 5.310 

Thị trấn Toàn 

Thắng - Nghĩa 

Dân 

18.000 22.000 2.065 3.894 

Thị trấn Thọ Vinh 8.800 15.000 1.009 2.655 

 

c) Giải pháp thoát nước thải 

Lựa chọn hệ thống thoát nước: 

 Khu vực đô thị:  

Các khu vực phát triển mới, chưa có hệ thống thoát nước, sử dụng hệ thống thoát 

nước thải riêng hoàn toàn, xử lý nước thải tập trung.  

Các khu vực đã lập dự án, hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thực hiện theo dự 

án riêng. 

Đối với các khu đã có hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ thống cống bao, giếng 

tách nước thu gom nước thải về trạm xử lý kết hợp với nâng cấp cải tạo đường ống. 

 Khu vực làng xóm hiện hữu: 

100% các hộ gia đình phải sử dụng xí hợp vệ sinh, khuyến khích sử dụng bể tự 

hoại hợp quy cách. 

Các điểm dân cư nông thôn có lượng nước nhỏ và phân tán: xây dựng mương đậy 

đan, thoát nước chung với nước mưa, tận dung hệ thống kênh, mương nội đồng; ao, hồ 

sẵn có ngoài đồng để xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên. Tái sử dụng nước thải 

sau xử lý để phục vụ nông nghiệp. 

Các nhóm hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm và các trang trại nuôi gia súc 

tập trung sẽ xây bể biogas, xử lý phân rác thải và thu khí gas phục vụ sinh hoạt. 

Giải pháp hệ thống thu gom và xử lý nước thải cụ thể cho từng xã sẽ được cụ thể 

hóa trong các đồ án quy hoạch nông thôn mới. 

 Khu công nghiệp 

Khu công nghiệp tập trung TTCN và các xí nghiệp phân tán 

- Xử lý nước thải cục bộ trong nhà máy 

để làm sạch nước thải tới giới hạn C 

Xử lý nước thải sơ bộ đạt tiêu chuẩn C 

theo TCVN 40-2011/BTNMT trước khi 
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theo QCVN 40-2011/BTNMT. 

- Làm sạch lần 2 tại trạm XLNT tập trung 

của khu công nghiệp đạt tới giới hạn B 

theo QCVN 40-2011/BTNMT trước khi 

xả ra môi trường bên ngoài. 

đấu nối vào hệ thống thoát nước . 

(Ghi chú: Lượng thải phát sinh, yêu cầu XLNT công nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào 

loại hình công nghiệp và công nghệ sản xuất, để thuận lợi cho quản lý, hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải khu vực công nghiệp sẽ triển khai theo dự án riêng khi đã xác 

định làm rõ được các yếu tố nêu trên.) 

 Khu du lịch: 

Khu du lịch có yêu cầu vệ sinh môi trường cao, mật độ xây dựng thấp, phân tán. 

Do đó, ưu tiên xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc nhóm công trình  bằng 

các loại bể tiên tiến như bể tự hoại cải tiến (BASTAF-F), bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu 

nổi, bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (UASB) hoặc các loại công trình xử lý sinh học 

kiểu hợp khối theo công nghệ hiện đại (JRY) có hiệu suất sử dụng cao, tốn ít diện tích. 

Nước thải sau các bể này sẽ được xử lý triệt để bằng hệ thống hào lọc hoặc tận dụng 

lại để tưới cây, rửa đường… 

Giải pháp thoát nước 

Hệ thống cống thoát nước thải có đường kính D300÷D750mm, bằng BTCT, độ 

dốc tối thiểu imin = 1/D. 

Độ sâu chôn cống tối thiểu là 1m; tối đa là 5m tính đến đáy cống. Tại các vị trí có 

độ sâu chôn cống lớn >5m đặt các trạm bơm nâng cốt. 

Đường cống áp lực dùng ống thép tráng kẽm, tuyến cống áp lực bố trí 2 ống đi 

song song để đảm bảo an toàn trong vận hành khi có sự cố. Đường ống áp lực chôn 

sâu 1m. 

Trạm bơm chuyển tiếp sử dụng máy bơm thả chìm kiểu ướt, phần nhà trạm xây 

chìm và có thể kết hợp với giếng thăm để tiết kiệm tích đất và đảm bảo mỹ quan. 

Xây dựng 08Trạm xử lý nước thải để xử lý nước thải cho toàn Huyện Kim Động . 

6.6.3. Định hướng quản lý chất thải rắn 

a) Chỉ tiêu tính toán: 

Đối tượng thải CTR 

2025 2035 

Tiêu chuẩn thải 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

Tiêu chuẩn thải 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

Khu vực đô thị 
      

Sinh hoạt 0,8 kg/ng.ngđ 
90% 

0,9 kg/ng.ngđ 
100% 

Công cộng, vãng lai, TTCN 10 %CTRsh 10 %CTRsh 

Khu CN tập trung 0,2 Tấn/Ha.ngày 100% 0,2 Tấn/Ha.ngày 100% 

Khu vực nông thôn 
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Sinh hoạt 0,6 kg/ng.ngđ 
80% 

0,7 kg/ng.ngđ 
90% 

Công cộng, vãng lai, TTCN 5 %CTRsh 5 %CTRsh 

Xây dựng 25 %CTRsh 80% 25 %CTRsh 90% 

 

b) Dự báo khối lượng chất thải rắn 

TT Đối tượng thải CTR 
Khối lượng CTR (tấn/ngày) 

2025 2035 

1 Khu vực đô thị 39,52 66,33 

1.1 Sinh hoạt 35,93 60,30 

1.2 Công cộng, vãng lai, TTCN 3,59 6,03 

2 Khu công nghiệp tập trung 42,00 60,00 

3 Khu vực nông thôn 39,29 53,45 

3.1 Sinh hoạt 37,42 50,90 

3.2 Công cộng, vãng lai, TTCN 1,87 2,55 

4 Xây dựng 15,76 26,95 

 
Tổng 136,60 206,73 

 Làm tròn 137,00 207,00 

Tổng lượng nước thải phát sinh toàn Huyện Kim Động  là khoảng 137 Tấn/ngày 

(2025) – 207 Tấn/ngày (2035) 

 

c) Giải pháp quản lý chất thải rắn 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

 Sơ đồ quy trình quản lý CTR thải rắn 

CTR phát sinh  thu gom  vận chuyển  (xử lý trung gian  vận chuyển)  xử lý 

cuối 

 Trong đó: 

- Xử lý trung gian: đốt, chế biến phân vi sinh, tái chế;  

- Xử lý cuối: chôn lấp hợp vệ sinh 

 Phân loại: 

100% CTR được thu gom, phân loại tại nguồn, trên phạm vi toàn thị trấn. Cơ bản phân 

thành 3 loại chính: 

- CTR có thể thu hồi để tái chế, tái sử dụng: bao gồm CTR vô cơ (bao bì, giấy, 

thuỷ tinh…); 

- CTR phải xử lý: CTR hữu cơ 
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- CTRkhông xử lý: đất, đá, gạch… 

 Thu gom, lưu chứa, vận chuyển: 

- Chất thải rắn được thu gom tập trung: Xe thu gom  theo lịch trình đã định, dừng 

tại ngã 3, ngã 4, các hộ gia đình mang CTR đến đổ vào xe; sau đó xe cơ giới đến thu 

gom và vận chuyển đi. Các ngõ nhỏ, đường hẹp, có thể sử dụng xe đẩy tay loại nhỏ để 

đi thu gom, sau đó tập kết tại một điểm chung, để xe cơ giới đến chuyên chở đến cơ sở 

xử lý. 

- Nâng cao khả năng vận chuyển sao cho  tiện lợi, nhanh chóng, vệ sinh và kinh 

tế; từng bước cơ giới hoá tới mức cao nhất công tác vận chuyển và bốc xếp để hạn chế 

các tác động bất lợi đến môi trường; 

Quản lý chất thải rắn công nghiệp 

- CTRCN phải được phân loại triệt để tại nguồn thải theo đúng tính chất (Thông 

thường và nguy hại); thu gom, vận chuyển theo kênh riêng đến khu xử lý tập trung;  

- Bố trí đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTRCN, hạn chế dòng vận chuyển cắt qua đô thị; 

- CTRCN nguy hại bắt buộc phải đăng kí chi tiết với các đơn vị chuyên ngành, 

vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan về khu xử lý 

tập trung; 

- Thành lập cơ sở trao đổi thông tin về CTR của khu công nghiệp để có thể tận 

thu tái sử dụng, tái chế; trao đổi hoặc bán lại CTR có thể tái chế cho các cơ sở khác sử 

dụng để giảm giá thành sản phẩm. 

Xử lý CTR: Theo định hướng của Quy hoạch vùng tỉnh Hưng Yên đếnđến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tại Huyện Kim Động đã xác 

định một khu xử lý chất thải rắn cấp tỉnh, diện tích khoảng 20ha. Khu này xử lý CTR 

cho khu vực thành phố Hưng Yên, TT Trần Cao, TT Lương Bằng, TT Vương và các 

khu vực lân cận. 

 

6.6.4. Nghĩa trang 

a) Chỉ tiêu tính toán: 0,06Ha/1000 người. 

b) Dự báo nhu cầu đất nghĩa trang: 

TT Khu vực 
Dân số các giai đoạn (người) Nhu cầu đất nghĩa trang (Ha) 

2025 2035 2025 2035 

1 Đô thị 49.900 67.000 2,99 4,02 

2 Nông thôn 77.960 80.800 4,68 4,85 

 
Tổng 7,67 8,87 

 Làm tròn 7,70 8,90 

c) Giải pháp nghĩa trang:  

 Không xây dựng nghĩa trang trong khu vực phát triển đô thị.  
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 Tiếp tục sử dụng các nghĩa trang tập trung đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường tại các 

xã, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch, cải tạo thành nghĩa trang công viên. 

 Các nghĩa địa hiện có không đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, phải dừng các hoạt 

động táng, trồng cây xanh cách ly.  

 Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng. 

 

 

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC 

 

7.1. Căn cứ thiết kế: 

7.1.1. Căn cứ 

1) Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 22/11/2006 quy định việc bảo vệ môi 

trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. 

2) Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

thực hiện nghị định số 140/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo 

vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. 

3) Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/2/2008 về việc sửa đổi một số 

điều của nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4) Nghị định số 29/20011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. 

5) Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

quy định chi tiết một số điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính 

phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam 

kết bảo vệ môi trường. 

6) Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến 

lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 

7.1.2. Mục tiêu môi trường phạm vi nghiên cứu  quy hoạch 

          Hạn chế tác động xấu của hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động sống của 

nhân dân (đặc biệt là khu vực đô thị) đến môi trường; đảm bảo chất lượng môi trường 

và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cảnh quan khu vực với mục tiêu ngăn chặn tốc độ gia 

tăng ô nhiễm môi trường. 

           Đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho phát triển bền vững, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, nâng cao sức khỏe người và chất lượng cuộc sống của dân cư huyện 

7.1.3.   Các chỉ tiêu cụ thể  

          Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải từ các khu vực đô thị, 

khu công nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng. 
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          Bố trí hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phân loại, thu gom chất thải rắn. 

Đảm bảo 90-100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong phạm vi nghiên cứu quy 

hoạch được phân loại thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Từng bước đầu tư 

công nghê hiện đại tại nhà máy xử lý chất thải rắn cấp vùng huyện. 

7.1.4. Các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi lập quy hoạch 

+ Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính khi lập quy hoạch vùng huyện 

Việc xác định các vấn đề môi trường chính khi quy hoạch vùng huyện được tiến 

hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau đây: 

        Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và 

phạm vi nghiên cứu nói riêng, đối chiếu với thực tiễn khai thác, sử dụng chúng cho các 

mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. 

 Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và 

đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. 

Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên diện rộng và trong phạm vi nghiên cứu 

quy hoạch; 

Dự báo diễn biến môi trường đến năm 2030  dưới các sức ép của của gia tăng 

dân số và phát triển kinh tế – xã hội theo các chiến lược, quy hoạch đã được duyệt; 

+  Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch 

 Sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo các báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 

Quảng Ninh, huyện Hoành Bồ từ năm 2005 đến năm 2010, nhóm chuyên gia nhận 

thấy các vấn đề môi trường chính cần quan tâm trong báo cáo điều chỉnh quy hoạch 

vùng huyện đến năm 2030 được nhận diện là:  

1. Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề về biến đổi khí hậu. 

2. Các vấn đề về môi trường kinh tế - xã hội. 

3. Suy giảm trữ lượng và chất lượng nước mặt; 

4. Suy thoái chất lượng đất. 

5. Suy giảm chất lượng không khí, tiếng ồn. 

7.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch 

Bảng: Các vấn đề môi trường chính của đồ án 

TT 
Các vấn đề về 

môi trường 
Các yếu tố ảnh hưởng 

I Môi trường tự nhiên 

1 Môi trường đất 

- Diện tích đất canh tác giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp: xây dựng khu vực 

phát triển đô thị, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật… 

- Gia tăng sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật do quá 

trình thâm canh, tăng vụ gây ô nhiễm môi trường đất 
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TT 
Các vấn đề về 

môi trường 
Các yếu tố ảnh hưởng 

- Ô nhiễm đất do chất thải rắn không được thu gom và xử lý. 

- Chuyển đổi cây trồng có thể không thích nghi với đất trồng 

lúa. 

2 
Môi trường 

không khí 

- Gia tăng phát thải khí nhà kính do quá trình đun nấu bằng 

nhiên liệu hóa thạch hoặc do đốt các phụ phẩm nông nghiệp 

và do phát triển hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao. 

- Ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các nút giao thông quan 

trọng. 

3 
Môi trường 

nước 

- Nguy cơ ô nhiễm nước mặt và nước ngầm do nước thải sinh 

hoạt. 

- Phát tán hóa chất bảo vệ thực vật vào môi trường nước. 

- Chất lượng và trữ lượng nước ngầm không đủ đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nước sạch. 

4 
Ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu 

- Nguy cơ suy giảm hoặc biến mất diện tích đất nông nghiệp. 

- Sự biến động về nhiệt độ và lượng mưa gây ảnh hưởng trực 

tiếp đến sản xuấ nông nghiệp. 

- Nguy cơ phá vỡ kết cấu hạ tầng phục vụ cho sự phát triển đô 

thị. 

II Môi trường Kinh tế - Xã hội 

1 
Lao động việc 

làm 

- Tăng nhu cầu về lao động có trình độ kỹ thuật cao. 

- Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ. 

- Lao động phổ thông dư thừa. 

2 
Phát triển kinh 

tế 

- Kinh tế phát triển hơn do chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp 

sang công nghiệp và dịch vụ. 

- Tiểm năng phát triển công nghiệp logistic và nông nghiệp 

công nghệ cao thân thiện với môi trường. 

3 
Tôn giáo  - tín 

ngưỡng 

- Khoanh vùng bảo tồn và phát huy giá trị các công trình tôn 

giáo và tín ngưỡng của địa phương. 

4 
Chất lượng cuộc 

sống 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương. 

- Nguy cơ bất ổn định về an ninh trật tự xã hội. 

 

7.3. Các mục tiêu môi trường của đồ án 

a) Giảm thiểu ô nhiễm đất 
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- Phân loại CTR tại nguồn, thu gom, xử lý triệt để theo định hướng quy hoạch. 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNC, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông 

nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn và có sức cạnh tranh cao;  

b) Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

- Thiết lập hành lang xanh, vùng đệm dọc sông Lam, kênh, mương. 

- Đảm bảo mật độ cây xanh, mặt nước theo quy định, tạo lập cân bằng sinh thái, 

điều hòa vi khí hậu, giảm nhẹ ô nhiễm không khí, tiếng ồn. 

- Dành quỹ đất hợp lý để phát triển hạ tầng giao thông đô thị. 

- Kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông. 

c) Cải thiện chất lượng nước 

- Nghiêm cấm san lấp hồ hiện có; cải tạo, nạo vét, khơi thông mặt nước, tận dụng 

tối đa các khu vực trũng để thoát nước tự nhiên. 

- Giảm dần khối lượng khai thác nước ngầm. 

- Sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng, xử lý nước thải trong điều kiện tự 

nhiên. 

- Kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Chấm dứt việc sử dụng các loại 

hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm 

đa dạng sinh học.  

7.4.  Đánh giá môi trường chiến lược 
a.  Dự báo tác động chung đối với môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch 

Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của qui hoạch chung huyện và 

các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường: Tác động tích cực và tiêu cực đến môi 

trường của đồ án quy hoạch được phân theo 3 phân vùng chính và được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 99: Dự báo tác động của phương án quy hoạch đối với các vấn đề môi trường 

Các định hướng 

ưu tiên của 

QHXD 

Các tác động tích cực và tiêu cực Thách thức đối với môi trường 

 

Phân vùng I:  

Vùng phát triển 

Đô thị   

* Về môi trường: 

- Tính toàn vẹn của vùng sinh thái 

đô thị bị ảnh hưởng; 

- Các giá trị cảnh quan, sinh học và 

lịch sử bị tác động; 

- ô nhiễm môi trường do hoạt động 

sản xuất công nghiệp. 

* Về mặt xã hội: 

- Tạo cơ hội việc làm cho lao động 

địa phương; 

- Hoạt động sản xuất công nghiệp 

trong khu vực nếu không được 

kiểm soát chặt chẽ sẽ gây ra ảnh 

hưởng không nhỏ đến môi trường; 

- Cảnh quan khu vực có thể bị phá 

vỡ do hoạt động công nghiệp; 

- Ảnh hưởng đến giá trị bảo tồn đa 

dạng sinh học của khu vực. 
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- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự khi 

có lao động từ nơi khác đến; 

- Tạo điều kiện phát triển hạ tầng xã 

hội, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng.  

* Về kinh tế: 

- Tạo điều kiện phát triển kinh tế, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân. 

 

Phân vùng II:  

Vùng phát triển 

nông nghiệp  

* Về môi trường: 

- Bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh 

thái nông nghiệp; 

- Ảnh hưởng đến môi trường nước 

và đất do chất độc hại có trong thuốc 

BVTV; 

- Chất lượng không khí bị ô nhiễm 

do hoạt động chế biến nông sản; 

- Các giá trị cảnh quan, lịch sử và đa 

dạng sinh học của khu vực không bị 

tác động. 

* Về mặt xã hội: 

- Bảo tồn nghề truyền thống của 

người dân địa phương; 

- Không ảnh hưởng đến công việc 

của lao động địa phương. 

* Về kinh tế: 

- Phát triển kinh tế lâu dài và bền 

vững trong vùng. 

- Bảo vệ và phát triển vùng 

chuyên canh lúa, màu, hoa chất 

lượng cao góp phần hạn chế ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái nông 

nghiệp; 

- Cảnh quan của khu vực có thể bị 

phá vỡ do hoạt động sản xuất công 

nghiệp thiếu kiểm soát. 

 

 

Phân vùng III:  

Vùng phát triển 

công nghiệp 

 

- Ô nhiễm môi trường do hoạt động 

sản xuất công nghiệp. 

* Về mặt xã hội: 

- Tạo cơ hội việc làm cho lao động 

địa phương; 

- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự khi 

có lao động từ nơi khác đến; 

- Tạo điều kiện phát triển hạ tầng xã 

hội, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng.  

 

- Hệ động thực vật trong vùng có 

điều kiện phát triển và bảo tồn tốt 

giống loài. 
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* Về kinh tế: 

- Tạo điều kiện phát triển kinh tế, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân. 

   

 

Bảng :  Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, định hướng quy hoạch với 

các mục tiêu môi trường 

Mục tiêu quy hoạch Mục tiêu môi trường 

Phát triển về công 

nghiệp, thương mại 

dịch vụ, giáo dục đào 

tạo đa dạng. 

- Phát triển công nghiệp sạch phù hợp với mục tiêu môi 

trường; 

- Cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề…như: 

lắp đặt các trang thiết bị hạn chế bụi, mùi, tiếng ồn, hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải 

nguy hại… 

Phát triển đô thị gắn 

với sinh thái, văn hoá, 

lịch sử. 

- Phù hợp với các mục tiêu môi trường; 

- Bảo tồn được kho tàng có giá trị về văn hoá - lịch sử 

truyền thống của khu vực; 

- Phát triển đô thị vừa góp phần phát triển kinh tế đia 

phương, vừa nâng cao đời sống của nhân dân. 

Phát triển đồng bộ về 

hạ tầng cơ sở, hạ tầng 

xã hội, hội nhập với sự 

phát triển chung của 

tỉnh 

- Phù hợp với mục tiêu môi trường; 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và 

chất thải rắn không được thu gom và xử lý; 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa 

phương; 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng nhất thiết sẽ phát sinh 

những tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, những 

tác động đó chỉ là tạm thời và có thể khắc phục được bằng 

các giải pháp kỹ thuật; 

Môi trường sống thân 

thiện, hướng tới cảnh 

quan sinh thái tự 

nhiên, bền vững với 

môi trường 

- Phù hợp với mục tiêu môi trường; 

- Bảo tồn hệ sinh thái trong khu vực đồng nghĩa với việc 

bảo tồn, tôn tạo cảnh quan tự nhiên của khu vực; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý môi trường khu vực; 

Đi đầu về kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp chất 

lượng cao 

- Phù hợp với mục tiêu môi trường; 

- Bảo tồn được nghề truyền thống của khu vực; 

- Phát triển nông nghiệp bền vững, đi đôi với phát triển 

kinh tế do nông nghiệp mang lại; 
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b.  Diễn biến tác động môi trường do đô thị hoá. 

Trong tương lai huyện Kim Động  sẽ hình thành đô thị trung tâm, các trung tâm 

thương mại và cụm công nghiệp. Chính việc phát triển đô thị này sẽ gây ra những ảnh 

hưởng đáng kể đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đến sự cân bằng sinh thái. 

Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác để phát triển đô thị làm giảm diện tích cây 

xanh, mặt nước, làm giảm đa dạng sinh học. 

Do đô thị phát triển nhanh nên những cụm công nghiệp nay sẽ nằm xen kẽ vào 

những khu dân cư đông đúc gây ô nhiễm môi trường sống khu vực xung quanh. 

Quá trình hình thành, xây dựng các đô thị mới, các cụm công nghiệp, các trung tâm 

thương mại sẽ làm tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo nên một sức ép lên 

vấn đề nhà ở, giao thông, vệ sinh môi trường, hình thành các khu nhà "ổ chuột" và các 

khu nghèo đô thị tác động xấu đến sự phát triển và tốc độ tăng trưởng đô thị. 

Việc sử dụng đất nông nghiệp vào xây dựng đô thị, các khu công nghiệp đang gây 

ra nguy cơ về vấn đề an toàn lương thực, thực phẩm và ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân nông thôn, đồng thời việc xây dựng các công trình đô thị phát sinh ra các 

nguồn thải rắn, nước thải…Đây là các tác động gây ô nhiễm môi trường nước, môi 

trường đất và không khí như bụi vật liệu xây dựng, các chất thải trong xây dựng, dầu 

cặn thải, khí thải động cơ… 

Bên cạnh đó cùng phát sinh các tại nạn lao động và các tệ nạn xã hội ảnh hưởng tới 

tình hình an ninh, trật tự  xã hội của khu vực. 

Việc phát triển đô thị tạo nên sức ép đối với nhu cầu về cấp nước sinh hoạt, dịch vụ 

và sản xuất dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên nước 

Bảng : Đánh giá các tác động môi trường do quá trình đô thị hoá  

và phát triển kinh tế 

Các hoạt động 

Các thành phần môi trường chịu tác động 

Tổn

g 

Môi 

trườn

g 

nước 

Môi 

trườn

g 

khôn

g khí 

Chấ

t 

thải 

rắn 

Hệ 

sinh 

thái 

Vấn 

đề 

lươn

g 

thực

, 

thực 

phẩ

m 

Sức 

ép 

về 

nhà 

ở 

Gia 

tăn

g 

dân 

số 

đô 

thị 

Gia

o 

thô

ng 

đô 

thị 

Xây dựng các 

khu đô thị mới, 

các cụm công 

nghiệp 

2 2 2 3 3 0 2 1 15 

Hoạt động của 3 3 3 3 1 0 2 2 17 
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các cụm công 

nghiệp 

Lấy đất nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp để xây 

dựng và phát 

triển đô thị 

0 0 0 2 3 0 3 2 10 

Xây dựng và 

phát triển hệ 

thống cơ sở hạ 

tầng. 

1 1 1 2 0 0 0 2 7 

Việc gia tăng 

các Phương tiện 

giao thông cơ 

giới. 

0 3 0 2 0 0 0 3 8 

Quá trinh di dân 

tự do từ các 

vùng nông thôn 

ra thành thị. 

3 3 3 1 2 3 3 2 20 

Nhu cầu về cấp 

nước sinh hoạt, 

dịch vụ và sản 

xuất. 

3 1 1 1 0 0 0 0 6 

Các cụm công 

nghiệp nằm xen 

kẽ với khu dân 

cư do tốc độ 

phát triển đô thị 

quá nhanh. 

3 3 3 2 0 0 0 0 11 

Tổng 15 16 13 16 9 3 10 12  

Trọng số:    

(0): Tác động không đáng kể 

(1): Tác động nhẹ  

(2): Tác động trung binh  

(3): Tác động nghiêm trọng 

7.5. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ 

án quy hoạch: 
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7.5.1. Đối với môi trường nước:  

- Các khu vực đô thị mới: xây dựng cần đầu tư hệ thống xử lý nước riêng của từng 

khu, hoặc hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ trước khi thải vào hệ thống thoát nước và xử 

lý nước chung của đô thị  

- Khu vực nông thôn: đầu tư xây bể tự hoại xử lý cục bộ nước thải rồi thoát ra hệ 

thống thoát nước chung 

- Các cụm công nghiệp  phải thường xuyên kiểm soát môi trường định kỳ, nhằm 

cảnh báo và nhắc nhở các cơ sở chú ý duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, bụi 

và nếu cần. Khuyến khích và bắt buộc các nhà máy và xí nghiệp đầu tư công nghệ sản 

xuất mới, áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất sạch hơn.  Sử dụng công nghệ sản xuất 

có khả năng giảm thiểu chất thải bao gồm: Thay thế nguyên, nhiên liệu đầu vào: Các 

nguyên, nhiên liệu chứa nhiều chất độc hại được thay thế bằng nguyên liệu, nhiên liệu 

không độc hoặc ít chất độc hơn (thay thế than đá, dầu đốt bằng khí đốt). Thay đổi công 

nghệ sản xuất: Công nghệ sản xuất phát sinh nhiều chất thải độc hại cần được nghiên 

cứu thay thế, lựa chọn các công nghệ phát sinh ít chất thải hơn. Ví dụ sử dụng các 

Phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc thay thế phương pháp gia công khô phát 

sinh nhiều bụi bằng Phương pháp gia công ớt phát sinh ít bụi hơn. Sử dụng chu trình 

sản xuất khép kín: Sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần chất thải làm nguyên liệu 

đầu vào cho quá trình sản xuất. 

- Đối với nước thải y tế và công nghiệp: xử lý 100% tại nguồn và trách nhiệm 

thuộc đơn vị phát thải 

- Đối với làng nghề: Tiến hành quy hoạch các làng nghề, cụm nghề sản xuất tập 

trung nhằm di dời các cơ sở sản xuất bị ô nhiễm ra khỏi khu vực dân cư 

- Đối với nước thải sinh hoạt: trước mắt tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao 

nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, hộ dân xử lý sơ bộ tại nguồn bằng các chế phẩm vi 

sinh trước khi xả nước thải ra môi trường 

7.5.2.  Đối với môi trường đất:  

- Việc chuyển đổi đất đai giữa các mục đích nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

là tất yếu xảy ra. Song trên địa bàn cụ thể khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp sang các mục đích khác cần phải căn nhắc thận trọng.Việc quản lý các 

hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo diện tích cây xanh đô thị. 

- Việc sử dụng hợp lý phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật và kích thích sinh trưởng. 

Ngoài ra việc canh tác hợp lý, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp trên các vùng 

sinh thái tránh tình trạng thoái hóa, bạc màu và rửa trôi đất. 

7.5.3. Đối với môi trường không khí:  

- Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt: giảm thiểu nguồn ô nhiễm 

không khí do hoạt động sinh hoạt là khuyến khích dùng khí tự nhiên (gas) Hay dùng 

điện đun bếp củi thay cho than tổ ong và dầu hỏa.  

- Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đô thị: Các tuyến đường có mật 

độ phương tiện cao, nên bố trí trồng cây xanh bên đường nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi 

và tiếng ồn tại các khu công nghiệp, tăng cường sử dụng các phương tiện ít gây ô 

nhiễm, rửa đường thường xuyên để giảm bụi, cải thiện chất lượng mặt đường….  
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- Thực hiện việc quan trắc chất lượng không khí toàn huyện. Tập trung quan trắc 

xác định những khu ô nhiễm trọng điểm để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục. 

- Tăng cường  kiểm tra, có biện pháp hạn chế bụi xây dựng tại các công trình và 

phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng. 100% các công trình xây dựng 

phải được che chắn và áp dụng các biện pháp giảm bụi. Vật liệu xây dựng, đất thải, 

phế thải phải được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng đảm bảo không rơi 

văng ra đường. 

7.5.4. Đối với chất thải rắn:  

- Việc thu gom chất thải rắn thông thường được thực hiện tốt nhất ở các cấp chính 

quyền phường, xã  nhưng việc xử lý chất thải rắn được tổ chức tốt nhất trên một cơ sở 

thống nhất toàn huyện về tổng thể. Phân bố trách nhiệm trong các khía cạnh khác nhau 

của dịch vụ quản lý chất thải rắn có thể được chi tiết hóa trong hoạt động thu gom và 

xử lý chất thải rắn. Hoạt động thu gom chất thải rắn thành công và bền vững đòi hỏi 

phải có sự hợp tác và liên hệ mật thiết giữa những người giám sát, quản lý có trách 

nhiệm và chính quyền địa phương. Hoạt động thu gom rác thải phải là trách nhiệm của 

cơ quan hành chính cấp phường,xã . 

- Chất thải rắn cần phân loại ngay tại nguồn, quy hoạch thu gom và xử lý triệt để, 

tránh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 

- Nhân rộng mô hình xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt, đặc biệt là tại các xã. Kinh phí thu gom và vận chuyển chất thải rắn sẽ do 

huyện tự cân đối và điều tiết 

- Xác định công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện địa phương. Trong 

giai đoạn hiện nay áp dụng kết hợp 3 loại: Công nghệ xử lý tiên tiến trên thế giới, chôn 

lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam và chôn lấp thủ công. Công nghệ xử lý chất 

thải rắn y tế và công nghệ nguy hại; thực hiện kết hợp nhiều quy trình công nghệ khác 

nhau: đốt, chôn lấp hợp vệ sinh và các công nghệ phụ trợ khác. 

- Ủy ban nhân dân huyện Kim Động  sẽ là đơn vị đầu tư, quản lý các bãi chôn  lấp 

chất thải  rắn của địa phương; các xã xác định điểm chôn  lấp tập trung nhỏ lẻ tạm 

thời. Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt giao cho các xã quản lý và chủ động 

thực hiện theo phương thức xã hội hóa, phù hợp với đặc thù của địa phương huyện 

Kim Động, về lâu dài được đảm bảo từ nguồn phí vệ sinh. 

7.5.5.  Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công tác bảo vệ môi trường 

a. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường 

- Thực hiện xã hội hóa các dịch vụ môi trường như thu gom, vận chuyển rác thải tại 

huyện Ba Vì. Ngoài các công ty xí nghiệp môi trường tham gia công tác bảo vệ môi 

trường. Tại một số xã đã thành lập khu tự quản, tổ tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh 

trong khu vực cư trú. Phát động các phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, cam kết 

vệ sinh môi trường, phong trào tình nguyện, hay tổ chức các ngày kết vệ sinh môi 

trường với sự tham gia của toàn thể các hộ gia đình trong khu vực. 

b. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai các hoạt động bảo vệ môi 

trường, tổ chức tập huấn, đưa quản lý môi trường về cơ sở cấp xã. Huy động sự tham 
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gia của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị- xã hội, các tầng lớp nhân dân, 

công nhân lao động, và học sinh trong công tác bảo vệ môi trường của huyện. Thực 

hiện các tuyên truyền về bảo vệ môi trường phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn, xã. Tổ chức các sự kiện hưởng 

ứng ngày môi trường thế giới, hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn, tuần lễ quốc 

gia nước sạch và vệ sinh môi trường  

c. Nâng cao kỹ năng lồng nghép vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế xã hội 

- Biện pháp hữu hiệu và hiệu quả nhất là mở các lớp tập huấn, các khóa đào tạo bồi 

dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư, kiểm tra giám sát việc gắn kết vấn đề môi trường vào  các 

quyết định đầu tư. Mặt khác cần tăng cường năng lực của cơ quan quản lý môi trường, 

trong việc chuẩn bị các kế hoạch phát triển theo khung giám sát môi trường và pháp 

luật. 

d. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường 

- Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về môi trường từ cấp huyện đến cấp xã, thị 

trấn. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kiếm thức cơ bản về quản lý môi trường cho cán 

bộ, công chức cấp huyện, thị trấn, thị xã 

- Bố trí đủ cán bộ  làm công tác môi trường tại các huyện, thị xã theo Nghị định 

81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ về Quy định tổ chức bộ phận chuyên 

môn về bảo vệ môi trường tại các cơ quan nhà nước  và doanh nghiệp nhà nước. 

- Áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế, trợ giá đối  

với hoạt động  thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải. 

e. Giám sát chất lượng nước nguồn :  

- Chương trình giám sát chất lượng nước nguồn được tiến hành với  việc lấy mẫu 

và xét nghiệm các chỉ tiêu chọn lọc: 01 điểm đầu vào hệ thống nước cấp (pH, BOD5, 

COD, SS, Coliform). Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết 

quả thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao dộng lớn hoặc gia tăng về mặt nồng 

độ các chỉ tiêu ô nhiễm phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

Bảng 107: Chỉ tiêu phân tích chất lượng nước nguồn 

Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(1000 đồng) 
Số mẫu/năm 

pH 15 1 × 4 

SS 30 1 × 4 

BOD5 70 1 × 4 

COD 70 1 × 4 

Coliorm 70 1 × 4 

 

f. Giám sát chất lượng nước sau khi xử lý 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000 

 

Bộ Xây Dựng - Viện nghiên cứu Thiết kế đô thị (UDI) – VIUP Page 89 
 

- Giám sát chất lượng nước sau khi xử lý được thực hiện nhằm đảm bảo kiểm tra 

chất lượng nguồn nước an toàn, cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Các chỉ tiêu giám 

sát thông thường cần được tiến hành hàng ngày tại phòng thí nghiệm của nhà máy. Các 

mẫu phân tích toàn phần sẽ được thực hiện hàng tháng để so sánh với tiêu chuẩn nước 

sinh hoạt của Bộ xây dựng. 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường 

xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chỉ 

tiêu ô nhiễm, nhân viên giám sát sẽ báo ngay cho các cấp có thẩm quyền để có biện 

pháp xử lý thích hợp kịp thờ 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước cấp (pH, BOD5, COD, 

SS, Coliorm), trước đầu vào bể chứa nước trước khi qua trạm bơm cấp II. 

Bảng 108: Các chỉ tiêu cần phân tích nước sau xử lý 

Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(1000 đồng) 
Số mẫu/năm 

pH 15 1 × 4 

SS 30 1 × 4 

BOD5 70 1 × 4 

COD 70 1 × 4 

Fe 80 1 × 4 

Mn 80 1 × 4 

Tổng N 80 1 × 4 

Coliorm 70 1 × 4 

   

 

g.  Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường 

xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chỉ 

tiêu ô nhiễm, phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (pH, 

BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, Coliorm). 

- Dự trù kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường (Tính cho 1 năm thực 

hiện giám sát) 

Kinh phí giám sát chất lượng nước thải: (tính cho tần suất giám sát 4 lần/năm) 

 

Bảng 108: Các chỉ tiêu cần phân tích nước thải sinh hoạt sau xử lý 
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Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(1000 đồng) 
Số mẫu/năm 

pH 15 1 × 4 

SS 30 1 × 4 

BOD5 70 1 × 4 

COD 70 1 × 4 

Tổng N 50 1 × 4 

Tổng Phospho 50 1 × 4 

Coliorm  70 1 × 4 

h.  Giám sát chất lượng không khí 

- Chương trình giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí sẽ được thực 

hiện nhằm đảm bảo các hoạt động quy hoạch không làm ảnh hưởng đáng kể đến môi 

trường không khí trong và ngoài khu vực . 

- Trong giai đoạn này, nguồn ô nhiễm chính cho môi trường không khí là tiếng ồn, 

độ rung, và bụi. Vì vậy các thông số này sẽ được giám sát định kỳ. 

- Vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường không khí được tiến hành với tất 

cả các nguồn thải trong khu vực, vị trí quan trắc cố định được lấy ở những điểm nhạy 

cảm của khu vực. Vị trí giám sát lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ. Do hướng gió thay đổi 

trong năm do đó cần thay đổi vị trí lấy mẫu giám sát cho phù hợp. 

- Tần suất giám sát: Thực hiện giám sát trong suốt quá trình quy hoạch. 

- Vị trí quan trắc cố định: 4 lần/năm 

- Vị trí quan trắc di động: đối với các thông số dễ thu thập như: tiếng ồn, độ rung 

thì phải tiến hành đo hàng tháng 

- Thời gian giám sát: Tiến hành giám sát  định kỳ trong suốt giai đoạn xây dựng. 

Đối với chỉ tiêu có thể phát hiện nhanh như tiếng ồn thì có thể theo dõi hàng ngày. Các 

chỉ tiêu còn lại có thể đo đạc 4 lần/năm, 1 lần vào mùa khô và 1 lần vào mùa mưa. 

- Các thông số giám sát: Các thông số giám sát chất lượng môi trường không khí 

trong khu vực dự án bao gồm: 

- Điều kiện khí tượng thuỷ văn; 

Nồng độ các chất khí: CO, CO2, NOx, NH3, H2S, THC; 

Chất hạt: bụi; 

Kim loại nặng: Pb; 

Vi sinh vật : tổng vi sinh vật, nấm mốc; 

Tiếng ồn, độ rung 

 

i.  Giám sát chất thải rắn 
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- Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom hàng ngày và được thải bỏ theo quy định của 

chất thải rắn sinh hoạt. Tần suất thu gom 1 lần/ngày; 

- CTR công nghiệp được thu gom và xử lý riêng; 

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

8.1 Kết luận 

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 

2035. Tỷ lệ 1/25.000 được lập phù hợp với Nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt theo 

Quyết định số 2500/QĐ - UBND ngày 9/2/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên và các quy 

định hiện hành. 

Đồ án đã đạt được các mục tiêu đặt ra: 

Cụ thể hóa Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Kim 

Động đến năm 2020. 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động góp phần phát huy sức mạnh tổng 

hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền 

vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc. Hoàn thành mục tiêu huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới trước năm 2020; xây dựng Kim Động giàu mạnh, văn minh, 

phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu khối huyện của toàn tỉnh Hưng Yên 

Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung trên cơ 

sở khai thác lợi thế riêng của huyện Kim Động, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi 

nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du 

lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức môi trường bền vững ở đô thị và nông thôn.  

Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, du lịch - dịch vụ, các vùng nông nghiệp, 

các quy hoạch chuyên ngành..... là tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện.  

 Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 

2035. Tỷ lệ 1/25.000 là cơ sở khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy 

ban nhân dân tỉnh Hưng Yên mà trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện Hưng Yên là căn 

cứ để triển khai các dự án chi tiết, là cơ sở để lập kế hoạch 5 năm, hàng năm, kêu gọi 

đầu tư của Tỉnh, của Trung ương, của các doanh nghiệp vào Kim Động. 

8.2 Kiến nghị 

 Kính đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000  làm cơ sở cho việc 

tổ chức lập quy hoạch đô thị, các khu chức năng đô thị, quy hoạch xây dựng các xã 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035. Tỷ lệ 1/25.000 
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nông thôn mới; đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án phát triển kinh tế - 

xã hội; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn huyện Kim Động. 

 


