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         t   u  

Huyện Kim Động có quốc lộ 39  và sông Hồng chạy qua, liền kề với trung tâm 
tỉnh lỵ Hƣng Yên, nối với quốc lộ 5 khoảng 20km. Với những điều kiện thuận lợi, dễ 
dàng trong việc giao lƣu 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  ƣơng….Việc lập đồ án Quy hoạch xây dựng 
vùng huyện Kim Động để sớm đƣa huyện Kim Động trở thành huyện Nông thôn mới 
vào năm 2018, phục vụ cho công tác quy hoạch và quản lý huyện phù hợp hơn trong 
những định hƣớng phát triển mới của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng. 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Độnglà công cụ quản lý quan trọng để 
nghiên cứu ban hành quy chế quản lý kiến tr c quy hoạch toàn huyện Kim Động. Nội 
dung quy định quản lý bao gồm 3 phần: 

-       - u       c u  : đề ra các quy định hƣớng dẫn cho việc xây dựng và quản 
lý cho các khu vực chức năng. Xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ, các khu 
vực chức năng và quỹ đất dự phòng phát triển trong tƣơng lai. Đồng th i c ng xác 
định các phân vùng quản lý phát triển. 

-      2 -  u    nh c  t  : bao gồm các chỉ dẫn cụ thể cho việc quản lý, kiểm soát 
phát triển về t nh chất, quy mô, tổ chức không gian kiến tr c cảnh quan, s  dụng 
đất, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng th i đƣa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây 
dựng phát triển đô thị cho t ng khu vực cụ thể. 

-       -   c  c t  c     : đƣa ra các hƣớng dẫn về tổ chức thực hiện, phân công 
trách nhiệm và các quy định khác có liên quan. 

Quy định quản lý đƣợc s  dụng kết hợp với thuyết minh, bản v  của Hồ sơ đồ án 
“Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Đôngh đến năm 2035, tỷ lệ 1 25.000” và các 
quy định của pháp luật có liên quan s  là công cụ quản lý đô thị đắc lực cho các ban 
ngành hữu quan, v a là tài liệu hƣớng dẫn cụ thể gi p cho toàn thể quần ch ng nhân 
dân trên địa bàn hiểu rõ, chấp hành và làm theo pháp luật về xây dựng, phát triển đô thị. 
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PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý 

1.1.1      t        d     

 Quy định này áp dụng đối với mọi đối tƣợng cá nhân, tập thể liên quan tới hoạt 

động xây dựng, triển khai các dự án, đồ án và công tr nh nằm trong phạm vi 

10.332,01ha thuộc quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên, đến 

năm 2035, tỷ lệ 1/25.000.Mọi hoạt động phải tuân thủ quy định này và các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

1.1.2.      c     u     : 

 UBND huyện Kim Động và Sở Xây dựng tỉnh Hƣng Yên chịu trách nhiệm kiểm 

tra, giám sát, đảm bảo hoạt động xây dựng đƣợc thực hiện theo quy định quản lý này. 

1.2. Quy định về quy mô diện tích và dân số 

a. Quy định về r nh gi i 

Theo địa giới hành ch nh của huyện Kim Động, với tổng diện t ch tự nhiên là 

10.332,01ha đƣợc giới hạn nhƣ sau: 

+ Ph a  ắc giáp huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi. 

+ Ph a Nam giáp thành phố Hƣng Yên. 

+ Ph a Đông giáp huyện Tiên Lữ và huyện Ân Thi 

+ Ph a Tây giáp huyện Ph  Xuyên của thành phố Hà Nội. 

b. Quy định về quy mô diện tích 

 Tổng diện t ch đất khu vực lập quy hoạch: khoảng 10.332,01 ha 

c  Quy định về dân số 

- Quy mô dân số hiện trạng: 113.858 ngƣ i 

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2025: khoảng 127.860 ngƣ i 

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: khoảng 147.800 ngƣ i. 

1.3. Quy định chung về quản lý phát triển không gi n vùng huyện 

Vù     Bao gồm: (1 thị trấn và 3 xã) thị trấn Lƣơng  ằng, xã Nhân La, V  Xá, Hiệp 

Cƣơng 

Quy mô diện t ch: 2.357,87 ha  

Quy mô dân hiện trạng: 26.994 ngƣ i  

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 40.000 ngƣ i 

Vù   2: Bao gồm: (5 xã) Xã Toàn Thắng, Nghĩa  ân, Vĩnh Xá, Phạm Ng  Lão, Ch nh 

Nghĩa.  

Quy mô diện t ch: 2.931,95 ha 

Quy mô dân hiện trạng: 36.305 ngƣ i 

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 42.800 ngƣ i 
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Vù    : Bao gồm: (8 xã) Xã Thọ Vinh, Đồng Thanh, Ph  Thịnh, Song Mai, Hùng  n, 

Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp.  

Quy mô diện t ch: 5.042,19 ha  

Quy mô dân hiện trạng: 50.559 ngƣ i  

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 65.000ngƣ i 

1.4. Quy định chung về quản lý hệ thống đô thị và nông thôn 

Ngoài thị trấn hiện trạng là thị trấn Lƣơng  ằng, đến năm 2035, huyện s  h nh thành 

thêm 2 thị trấn mới là Toàn Thắng – Nghĩa  ân và Thọ Vinh. 

  4                  t tr       t   

a. Thị trấn Lương Bằng 

- Là đô thị loại V.  

- T nh chất: Là trung tâm ch nh trị, hành ch nh, kinh tế văn hóa, xã hội và khoa 

học kỹ thuật của huyện Kim Động. 

- Quy mô diện t ch: 1.070 ha. 

-  ân số năm 2017: 15.257 ngƣ i 

-  ân số đô thị năm 2035: 30.000 ngƣ i.  

b. Thị trấn Toàn Thắng – Nghĩ  Dân 

- Là đô thị loại IV,  

- T nh chất: Là 1 đơn vị hành ch nh thuộc huyện Kim Động, gồm các khu chức 

năng ch nh: Khu ở dân cƣ, công tr nh công cộng – thƣơng mại dịch vụ, khu cây 

xanh thể dục thể thao....Xây dựng thị trấn Toàn Thắng – Nghĩa  ân là trung tâm, 

động lực phát triển của huyện Kim Động ở ph a  ắc. 

- Quy mô diện t ch: 315ha. 

-  ân số năm 2017: 14.190ngƣ i 

-  ân số đô thị năm 2035: 22.000 ngƣ i.  

c. Thị trấn Thọ Vinh 

- Là đô thị loại V.  

- T nh chất: Là 1 điểm dân cƣ, trung tâm văn hóa, thƣơng mại dịch vụ… của 

huyện Kim Động về hƣớng Tây.Định hƣớng xây dựng các khu dân cƣ mới, các 

trung tâm thƣơng mại, cây xanh T TT…Và thị trấn Thọ Vĩnh c ng là một đầu 

mối giao thông quan trọng của tỉnh Hƣng Yên. 

- Quy mô diện t ch: 230 ha. 

-  ân số năm 2017: 6.324 ngƣ i 

-  ân số đô thị năm 2035: 15.000 ngƣ i. 
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  4 2                t tr  n khu v c      t    

- Đối với các vùng nông thôn, động lực chủ yếu để phát triển các khu dân cƣ nông 

thôn là phát triển tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng các trung tâm 

xã - các điểm dân cƣ nông thôn để khai thác các tiềm năng sẵn có, tạo động lực 

mới làm điểm tựa phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã 

hội cho khu vực nông thôn.  

- Hƣớng phát triển dân cƣ nông thôn theo Chƣơng tr nh phát triển nông thôn mới 

với mục tiêu chung là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 

t ng bƣớc hiện đại với các h nh thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp 

với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị 

theo quy hoạch, xã hội ổn định, môi trƣ ng sinh thái đƣợc bảo vệ; an ninh - trật 

tự đƣợc giữ v ng; nâng cao đ i sống vật chất và tinh thần. 

- Trên cơ sở rà soát hiện trạng các xã theo 19 tiêu ch  đã ban hành, trong đó đặc 

biệt quan tâm xây dựng NTM văn minh - hiện đại theo chƣơng tr nh mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các chƣơng tr nh, dự 

án; huy động các nguồn vốn, hỗ trợ vốn t n dụng và huy động sức dân trên tinh 

thần tự nguyện để xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của ngƣ i 

dân; tổ chức tuyên truyền theo quan điểm “dân biết, dân bàn, dân giám sát và 

dân hƣởng thụ”. 

- Đến năm 2035 hệ thống điểm dân cƣ nông thôn huyện gồm có 13 xã là: Vĩnh Xá, 

Phạm Ng  Lão, Đồng Thanh, Song Mai, Ch nh Nghĩa, Nhân La, Ph  Thịnh, 

Mai Động, Đức Hợp, Hùng  n, Ngọc Thanh, V  Xá, Hiệp Cƣ ng.  

1.5. Quy định về vị trí, v i trò, chức năng, quy mô các công trình hạ tầng xã hội 

và hạ tầng kỹ thuật m ng tính chất vùng, liên vùng 

1 5 1  Các công trình hạ tầng xã hội 

a. Chợ đầu mối nông sản miền Bắc: 

- Vị tr : tại thị trấn Lƣơng  ằng  

- Vai trò:  là động lực phát triển kinh tế của huyện Kim Động 

- Quy mô: 80  ha 

1 5 2  Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

a. Tuyế     ng n i cao t c Hà Nội – H     ò   và cao t c      V  - C u Giẽ 
- Vị trí: chạy dọc ph a Đông khu vực nghiên cứu thiết kế. 

- Vai trò, Chức năng: tuyến đóng vai trò kết nối 2 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và 

Pháp Vân – Cầu Gi  

- Quy mô: tiêu chuẩn đƣ ng cấp I đô thị với tổng chiều rộng mặt cắt ngăng 80m. 

 

b. Qu c lộ  



7 
 

+ Quốc lộ 39  nâng cấp đạt quy mô mặt cắt 44m, đóng vai trò là trục xƣơng 

sống của hệ thống giao thông khu vực NCTK. 

+ Nâng cấp cải tạo tuyến QL 38 đoạn qua xã Nghĩa  ân thành đƣ ng đô thị với 

mặt cắt 24m 

c. N à m      c H     o   

- Vị trí: Tại Lƣơng Hội, Lƣơng  ằng. 

- Vai trò, Chức năng: Phục vụ cấp nƣớc cho Vùng cấp nƣớc 1, bao gồm các đơn 

vị hành ch nh là đô thị  Lƣơng  ằng và 04 xã: Song Mai, Ngọc Thanh, Hiệp 

Cƣ ng, V  Xá. 

- Quy mô: Công suất thiết kế năm 2018: 10.000 m
3
 ngày; 2025: 10.000 m

3
 ngày; 

2035: 17.000 m
3
 ngày.  

d. N à m      c Ngọc Tuấn 

- Vị trí: Tại thôn Tạ Thƣợng, xã Ch nh Nghĩa. 

- Vai trò, Chức năng: Phục vụ cấp nƣớc cho Vùng cấp nƣớc 2, bao gồm các đơn 

vị hành ch nh là thị trấn Toàn Thắng - Nghĩa  ân và 04 xã Nhân La, Ch nh 

Nghĩa, Vĩnh Xá, Phạm Ng  Lão. (Ngoài ra còn phục vụ cho 02 xã Quảng Lãng, 

Xuân Tr c huyện Ân Thi). 

- Quy mô: Công suất thiết kế 2018 là 9.500 m
3
 ngày; 2025: 9.500 m

3
 ngày; 2035: 

15.000 m
3
 ngày 

e. Trạm cấ     c   ú    nh. 

- Vị trí: Tại Ph  Cƣ ng, Ph  Thịnh 

- Vai trò, Chức năng: Phục vụ cấp nƣớc cho Vùng cấp nƣớc 3, bao gồm các đơn 

vị hành ch nh là thị trấn Thọ Vinh và 05 xã: Đông Thanh, Ph  Thịnh, Hùng  n, 

Mai Động, Đức Hợp. 

- Quy mô: Công suất đạt đƣợc năm 2018 là 1.200 m
3
 ngày; công suất thiết kế năm 

2025: 7.000 m
3
 ngày; 2035: 11.000 m

3
 ngày 

1.6. Quy định về phạm vi bảo vệ, hành l ng  n toàn đối v i các công trình đầu 

mối, các công trình hạ tầng kỹ thuật chính theo tuyến m ng tính chất vùng, 

liên vùng và các biện pháp bảo vệ môi trường 

  6     u    nh về phạm vi b o v ,  à    a   a  toà    i v   c c c    trì     u m i, 

c c c    trì    ạ t ng kỹ thuật c í   t eo tu ế  ma   tí   c ất vù  ,   ê  vù   

a. Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu đường giao thông 

 Phạm vi bảo vệ đường bộ: 

- Ðối với đu ng ngoài đô thị: đảm bảo hành lang bảo vệ các tuyến đu ng theo qui 

định của Luật Giao thông đu ng bộ, Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 

24/02/2010 của Ch nh phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đu ng bộ và Nghị định số 100 2013 NÐ-CP ngày 03 09 2013 của Ch nh 

phủ Quy định về s a đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11 2010 NÐ-CP 
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ngày 24 02 2010 của Ch nh phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đu ng bộ. 

- Ðối với đu ng đô thị: phải tuân thủ đ ng chỉ giới đu ng đỏ, chỉ giới xây dựng 

của các tuyến theo quy hoạch đuợc duyệt.  

 Phạm vi bảo vệ đường thuỷ:  

- Tuân thủ các quy định của Luật đu ng thủy nội địa số 23 2004 QH11 và Luật 

s a đổi, bổ sung một số điều của Luật đu ng thủy nội địa số 48/2014/QH13  

b. Công trình cấp điện 

- Đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn cho các tuyến điện cao thế 500KV, 220KV 

và 110KV trong vùng. Đảm bảo khoảng cách bảo vệ cách ly đối với các trạm 

biến áp 220KV và trạm biến áp 110KV (theo nghị định số: 14 2014 NĐ-CP của 

ch nh phủ) 

c. Công trình cấp nước 

- Khu vực bảo vệ nguồn nƣớc: Xung quanh điểm lấy nƣớc nguồn cho hệ thống 

cấp nƣớc phải duy tr  khu vực bảo vệ vệ sinh: trong khoảng 200m t nh t  điểm 

lấy nƣớc về ph a thƣợng lƣu và 100m về ph a hạ lƣu, không đƣợc xây dựng các 

công tr nh gây ô nhiễm nguồn nƣớc nhƣ: không xả nƣớc thải, nƣớc nông giang, 

chăn nuôi, tắm giặt. 

- Khu vực bảo vệ nhà máy nƣớc, trạm bơm tăng áp:  Trong phạm vi 30m kể t  

chân tƣ ng các công tr nh x  lý phải xây dựng tƣ ng rào bảo vệ bao quanh khu 

vực trạm.  ên trong tƣ ng rào này không đƣợc xây dựng nhà ở, công tr nh vui 

chơi, sinh hoạt, vệ sinh. 

- Khu vực bảo vệ đƣ ng ống cấp nƣớc tối thiểu là 0,5m 

d. Công trình thu gom, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

 Công trình thu gom và xử lý nước thải: Quy định về khoảng cách ly môi trƣ ng 

tối thiểu: 

- Đối với trạm bơm: 15÷25m. 

- Đối với trạm x  lý nƣớc thải: 10÷1000m. 

- Trong khoảng cách an toàn về môi trƣ ng phải trồng cây xanh với chiều rộng ≥

10m. Trong phạm vi cách ly môi trƣ ng, không xây dựng nhà ở tập trung, công 

tr nh công cộng tập trung đông ngƣ i, x  nghiệp chế biến thực phẩm và điểm lấy 

nƣớc phục vụ sinh hoạt. 

 Công trình quản lý chất thải rắn: Quy định về khoảng cách ly vệ sinh môi 

trƣ ng nhƣ sau:  ãi chôn lấp vệ sinh phải có hàng rào bảo vệ; dải cây xanh cách 

ly ngoài hàng rào phải có chiều rộng tối thiểu là 20m. 

 Nghĩa trang: Khoảng cách ly vệ sinh môi trƣ ng đến điểm dân cƣ, công tr nh 

công cộng gần nhất phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, cụ thể: 

- Đối với nghĩa trang có hung táng: tối thiểu là 1500m nếu không có hệ thống thu 

gom và x  lý nƣớc dò rỉ t  mộ hung táng; tối thiểu là 500m nếu có hệ thống thu 
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gom và x  lý nƣớc dò rỉ t  mộ hung táng. 

- Đối với nghĩa trang chôn cất 1 lần: tối thiểu là 500m. 

- Đối với nghĩa trang cát táng tối thiểu là 100m. 

  6 2  C c b         b o v  m   tr  ng 

 Phân vùng bảo vệ môi trƣ ng: 

- Vùng phát triển đô thị và công nghiệp (Kiểm soát phát triển) 

- Vùng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và nông nghiệp công nghệ cao 

(cải thiện chất lƣợng môi trƣ ng). 

  ảo vệ nguồn nƣớc:  

- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc và x  lý nƣớc thải phù hợp cho t ng khu vực;  

- Lƣu thông kết nối hồ với sông, tạo các hồ chứa bổ cập nƣớc ngầm;  

- Kiểm soát nguồn thải đối với các lƣu vực sông  

  ảo vệ môi trƣ ng không kh :  

- Bảo vệ hệ thống cây xanh, mặt nƣớc. 

- Thiết lập hệ thống cây xanh, tƣ ng chắn tại khu vực dân cƣ, dọc hai bên b  

sông, xung quanh khu, cụm công nghiệp và bệnh viện.  

- Định hƣớng sản xuất công nghệ sạch, kiểm soát kh  tại các khu, cụm công 

nghiệp; phát triển giao thông công cộng. 

- Vận động ngƣ i dân dùng kh  tự nhiên (gas) thay cho nhiên liệu hóa thạch. 

  ảo vệ môi trƣ ng đất:  

- Thực hiện phân loại và thu gom CTR, quy hoạch điểm tập kết CTR tại các vị tr  

hợp lý, kiểm soát chất thải nghĩa trang. 

- Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có khả năng xảy ra tai biến môi 

trƣ ng. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức ngƣ i dân trong công tác phân loại CTR (chiến 

dịch 3R...), xã hội hóa công tác thu gom, x  lý CTR trên địa bàn huyện. 

- Điều tra, khảo sát các khu vực có rủi ro địa chất cao (sụt l n, sạt lở...) không xây 

dựng trên đất phù sa bồi chƣa đƣợc 50 năm 

  ảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

- Xây dựng và nhân rộng mô h nh làm giàu r ng trên n i đá vôi.   

- Xây dựng hệ thống phòng chống cháy r ng. 

- Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ động vật hoang dã 
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PHẦN II  QUY ĐỊNH C  TH  

Đề xuất 3 phân vùng phát triển không gian, theo hƣớng v a nối kết với tổng thể 

phát triển chung của tỉnh Hƣng Yên, v a s  dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn, 

với các phân vùng nhƣ: 

 

 

  

Vùng 1:  ao gồm: (1 thị trấn và 3 xã) thị trấn Lƣơng  ằng, xã Nhân La, V  Xá, 

Hiệp Cƣơng 

Vùng 2:  ao gồm: (5 xã) Xã Toàn Thắng, Nghĩa  ân, Vĩnh Xá, Phạm Ng  Lão, 

Ch nh Nghĩa.  

Vùng 3:  ao gồm: (8 xã) Xã Thọ Vinh, Đồng Thanh, Ph  Thịnh, Song Mai, 

Hùng  n, Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp.  

 

 u    nh c  th  từ   vù       sau 

2.1.               t tr    k       a  vù      

- Bao gồm: (1 thị trấn và 3 xã) thị trấn Lƣơng  ằng, xã Nhân La, V  Xá, Hiệp 

Cƣơng 

- Quy mô diện t ch: 2.357,87 ha  

- Quy mô dân hiện trạng: 26.994 ngƣ i  

- Quy mô dân số quy hoạch 2035: 40.000 ngƣ i   
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C c  u    nh c  th  

Hạng mục Quy định quản lý 

T nh chất,  

chức năng 

- T nh chất: Là khu vực tập trung phát triển đô thị và khu công 

nghiệp.  

- Chức năng chủ yếu: 

+ Bao gồm thị trấn hiện hữuLƣơng  ằng với t nh chất là đô thị 

công nghiệp, dịch vụ hậu cần công nghiệp. 

+ Khu công nghiệp đa ngành, công nghệ xanh, sạch. 

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp: H nh thành khu vực th  điểm 

nông nghiệp công nghệ hiện đại - sạch.  

+ Khu vực làng xóm hiện trạng cải tạo chỉnh trang và một số 

nhóm ở với mô h nh sinh thái mật độ xây dựng và tầng cao thấp. 

Quy mô 
-  iện t ch đất 2.357,87 ha 

-  ân số quy hoạch 2035: 40.000 ngƣ i  

Tổ chức không 

gian 

- Dự án khu chợ nông sản tập trung quy mô diện t ch hơn 80 ha, là 

đầu mối thu mua trao đổi nông sản lớn của huyên Kim Động nói 

riêng và cả tỉnh Hƣng Yên nói chung, tiến tới là chợ đầu mối nông 

sản lớn của cả khu vực liên tỉnh. 

- Phát triển đô thị Lƣơng  ằng là hạt nhân phát triển của Phân vùng 

1 nói riêng và huyện Kim Động nói chung, hƣớng phát triển của 

thị trấn trong tƣơng lai là về ph a Đông và ph a Nam của đô thị 

hiện hữu.  

- Tại khu vực thị trấn tổ chức hệ thống các công tr nh công cộng, 

thƣơng mại dịch vụ và không gian cây xanh mặt nƣớc, T TT đi 

cùng với h nh thức xây dựng hợp khối, kiến tr c hiện đại, gắn kết 

với quảng trƣ ng trung tâm, trục không gian xanh đô thị. 

- Khu vực th  điểm nông nghiệp công nghệ hiện đại - sạch. trong 

quy tr nh sản xuất nông nghiệp, là nơi lựa chọn các sản phẩm phù 

hợp có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao và chuyển giao công 

nghệ, hỗ trợ cho ngƣ i dân ở khu vực nông thôn của huyện. Đây 

c ng là khu vực vùng đệm giữa khu vực phát triển đô thị và công 

nghiệp 

- H nh thành các khu công viên, cây xanh T TT cấp đô thị và khu 

vực trên cơ sở mặt nƣớc tự nhiên. 

- Các khu vực công viên, cây xanh, vƣ n hoa đƣợc nghiên cứu, khai 

thác triệt để không gian mặt nƣớc hiện có, tạo lập các trục cảnh 

quan kết hợp với không gian đi bộ. Tại đây bố tr  các hoạt động 

vui chơi giải tr  phục vụ cho nhiều lứa tuổi. 

- Hệ thống cây xanh thành phố, khu ở đƣợc kết nối với nhau bằng 

hệ thống cây xanh đƣ ng phố, các trục không gian đi bộ gắn với 
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cây xanh, vƣ n hoa đơn vị ở, nhóm ở và cây xanh thuộc các công 

tr nh xây dựng.   

- Các khu nhà ở xây mới đƣợc xây dựng với h nh th c ở sinh thái 

thấp tầng, mật độ xây dựng thấp, h nh thức kiến tr c hiện đại, 

khuyến kh ch s  dụng các loại vật liệu địa phƣơng. 

- Các khu làng xóm hiện hữu đƣợc cải tạo theo hƣớng bổ sung, cải 

tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh làm mất đi không gian 

câu tr c truyền thống. 

- Khu công nghiệp đƣợc thực hiện theo dự án riêng. 

Hạ tầng kỹ thuật 

Giao thông 

- Tuân thủ quy hoạch giao thông và quy hoạch s  dụng đất đã 

đƣợc xác lập trong đồ án quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Hệ thống giao thông đối ngoại: Phải dành đủ quỹ đất và đảm 

bảo hành lang an toàn theo quy định đối với hệ thống giao 

thông đối ngoại đã đƣợc xác định trong đồ án. Có kế hoạch 

cắm mốc giới để quản lý hành lang an toàn theo quy định.  

- Hệ thống đƣ ng giao thông đô thị: phải tuân thủ các yêu cầu 

quản lý đối với hệ thống đƣ ng đô thị theo quy định hiện 

hành. 

- Có kế hoạch lập, thẩm định, và phê duyệt hồ sơ cắm mốc các 

tuyến đƣ ng giao thông đô thị để tổ chức cắm mốc ngoài 

hiện trƣ ng, phục vụ công tác quản lý xây dựng, chống lấn 

chiếm. 

- Phạm vi bảo vệ đƣ ng bộ 

 + Ðối với đu ng ngoài đô thị: đảm bảo hành lang bảo vệ các 

tuyến đu ng theo qui định của Luật Giao thông đu ng bộ, 

Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 24 02 2010 của Ch nh 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đu ng bộ và Nghị định số 100 2013 NÐ-CP ngày 03 09 2013 

của Ch nh phủ Quy định về s a đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 24 02 2010 của Ch nh 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đu ng bộ. 

 + Ðối với đu ng đô thị: phải tuân thủ đ ng chỉ giới đu ng 

đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến theo quy hoạch đuợc 

duyệt. 

- Phạm vi bảo vệ đƣ ng thuỷ:  

Tuân thủ các quy định của Luật đu ng thủy nội địa số 

23 2004 QH11 và Luật s a đổi, bổ sung một số điều của Luật 

- Các tuyến đƣ ng giao thông đối ngoại và đƣ ng đối nội tuân 

thủ theo các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, cụ thể: 

a. Giao thông đối ngoại: 

Tuyến đƣ ng nối 2 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp 
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VânCầu Gi : Thực hiện theo (theo quy hoạch chung xây 

dựng tuyến đƣ ng bộ nối 2 đƣ ng cao tốc-đƣợc phê duyệt 

theo  QĐ 175 Q -U N  ngày 13 1 2017). Đạt tiêu chuản 

cấp I đô thị với quy mô mặt cắt ngang 80m. 

Quốc Lộ 39  : quy mô mặt cắt dự kiến 44m (theo quy hoạch 

chung xây dựng tuyến đƣ ng bộ nối 2 đƣ ng cao tốc-đƣợc 

phê duyệt theo  QĐ 175 Q -U N  ngày 13 1 2017). 

b. Giao thông đối nội: 

Nâng cấp cải tạo các tuyến đƣ ng huyện đạt tiêu chuẩn 

đƣ ng cấp IV 

Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới các tuyến trục ch nh 

của các khu đô thị, khu công nghiệp. Quy mô mặt cắt dự kiến 

25-34m. 

Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lƣới đƣ ng khu 

vực. Quy mô mặt cắt dự kiến 17,5-24m. 

c. Giao thông tĩnh:  

Xây dựng các điểm đỗ xe tập trung để đáp ứng nhu cầu đỗ xe 

vãng lai và khu vực. Vị tr  và quy mô cụ thể các bãi đỗ xe tập 

trung này s  đƣợc xác định ch nh xác trong các đồ án quy 

hoạch ở giai đoạn tiếp sau.  

d. Giao thông đƣ ng thủy:  

Nạo vét các tuyến luồng trên sông C u  n, sông Điện  iên 

đạt tiêu chuẩn song cấp 5 đảm bảo tàu 150 tấn lƣu thông. 

e. Chỉ giới đƣ ng đỏ: 

Chỉ giới đƣ ng đỏ đƣợc xác định trên cơ sở tim đƣ ng quy 

hoạch, chiều rộng mặt cắt ngang đƣ ng và kết hợp nội suy 

xác định trực tiếp trên bản v . 

Cao độ nền xây dựng: 

- Cao độ san nền khống chế Hxd ≥ 3,2m; hƣớng dốc về các sông, 

kênh tiêu trong khu vực. Khu vực này có địa h nh tƣơng đối bằng 

phẳng, thuận lợi cho xây dựng, cao độ t  1,6-3,0m. 

- Các khu làng xóm hiện hữu trong vùng đƣợc giữ nguyên cao độ 

nền đã xây dựng, các khu vực xen k  có cao độ nền hiện trạng 

thấp hơn cao độ nền đã xây dựng xung quanh, khi xây dựng đƣợc 

cải tạo theo hƣớng tôn nền phù hợp với nền xây dựng đã có công 

tr nh xây dựng ổn định xung quanh và và hệ thống thoát nƣớc mƣa 

hiện trạng, tránh làm mất đi không gian cấu tr c truyền thống. 

Thoát nước mưa: 

- Khu vực hiện trạng s  dụng hệ thống thoát nƣớc chung, tiến tới 

n a riêng. 

- Khu vực dự kiến xây mới s  dụng hệ thống thoát nƣớc n a riêng. 

- Khu vực Công nghiệp tập trung s  dụng hệ thống thoát nƣớc 



15 
 

Hạng mục Quy định quản lý 

riêng. 

- Hƣớng thoát nƣớc ch nh ra các sông C u  n, Điện  iên, Đống 

Lỗ, Động Xá – Tĩnh Ninh rồi thoát ra sông Hồng. 

Cấp nước 

- Hạn chế và kiểm soát chặt ch  các điểm đấu nối t  tuyến ống 

truyền dẫn, phân phối ch nh. Khu vực bảo vệ đƣ ng ống cấp nƣớc 

phân phối ch nh tối thiểu là 0,5m. Khu vực bảo vệ nhà máy nƣớc: 

Trong phạm vi 30m kể t  chân tƣ ng các công tr nh x  lý phải 

xây dựng tƣ ng rào bảo vệ bao quanh khu vực trạm.  ên trong 

tƣ ng rào này không đƣợc xây dựng nhà ở, công tr nh vui chơi, 

sinh hoạt, vệ sinh 

Cấp điện: 

- Hệ thống lƣới trung thế, hạ thế và chiếu sáng của khu vực phát 

triển đô thị đƣợc bố tr  đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ 

thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị. Đối với t ng lô đất bố tr  

các tủ RMU, t  các tủ RMU xây dựng các nhánh r  trung thế cấp 

điện đến các trạm hạ thế. 

- Mạng lƣới mạch vòng này có thể đƣợc cấp điện t  2 trạm biến áp 

110kV hoặc t  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 đƣ ng trục 

trung thế trong chế độ b nh thƣ ng chỉ thiết kế mang tải 60-75%. 

Nhƣ vậy mỗi xuất tuyến mang tải không quá 8MW. 

- Các khu vực ngoài đô thị hệ thống lƣới trung thế, hạ thế và chiếu 

sáng bố tr  đi nổi theo các trục đƣ ng quy hoạch mới. 

- Trạm hạ thế s  dụng trạm 22/0,4kV, kết cấu trạm s  dụng trạm 

kios, trạm một cột, trạm xây, khuyến kh ch s  dụng trạm kios để 

đảm bảo mỹ quan, vị tr  trạm đƣợc đặt ở khu vực cây xanh công 

cộng ở trung tâm phụ tải.  án k nh cấp điện không quá 300m. 

- Chiếu sáng tập trung ch nh cho khu vực cơ quan hành ch nh, các 

trục đƣ ng giao thông. 

Thông tin liên lạc:  

- Chuyển mạch và  ƣu cục: Đƣợc s  dụng không gian c ng nhƣ 

mặt bằng nhằm cung cấp t n hiệu và thông tin. Khuyến kh ch s  

dụng tổng đài nội bộ tại khu vực này.  

- Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Đƣợc bố tr  đi ngầm trong tuynel. 

Nếu đảm bảo kỹ thuật có thể s  dụng chung tuynel với hạ tầng 

khác nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tiết kiệm tài nguyên đất. 

Các tủ cáp và hộp cáp s  dụng loại vỏ phiến ngoại có h nh thức 
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nhỏ gọn, đƣợc bố tr  sát với tƣ ng rào công tr nh. 

- Trạm thu phát t n hiệu ( TS): Vị tr  các trạm thu phát t n hiệu bố 

tr  tại các khu vực trung tâm, k ch thƣớc trạm phù hợp để có thể 

phát triển thành tổng đài vệ tinh. Khuyến kh ch các nhà cung cấp 

và khai thác s  dụng chung trạm thu phát t n hiệu 

Thoát nước thải: 

- Khu vực đô thị: hệ thống thoát nƣớc riêng. 

- Khu vực nông thôn: hệ thống thoát nƣớc chung; tận dung kênh, 

mƣơng, ao, hồ x  lý sinh học trong điều kiện tự nhiên. T ng bƣớc 

xây dựng hệ thống thoát nƣớc n a riêng. 

- Trang trại chăn nuôi gia s c tập trung: s  dụng bể biogas. 

- Khu vực trung tâm y tế: hệ thống thoát nƣớc riêng.  

- Khu công nghiệp: hệ thống thoát nƣớc riêng, x  lý tập trung. 

Quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn trong vùng đƣợc phân loại triệt để tại nguồn theo 

đ ng t nh chất; thu gom vận chuyển tới khu x  lý chất thải rắn 

theo quy định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, y tế, công nghiệp thông thƣ ng, không 

nguy hại đƣợc đƣa về Khu x  lý chất thải rắn tập trung của tỉnh.  

- Chất thải rắn công nghiệp, y tế nguy hại thu gom theo kênh riêng 

rồi vận chuyển đến Khu x  lý chất thải Thung Đám Gai, xã Thanh 

Thuỷ, huyện Thanh Liêm. 

- Tiếp tục s  dụng các điểm tập kết chất thải rắn theo đồ án quy 

hoạch nông thôn mới. 

Nghĩa trang: 

- Không xây dựng mới nghĩa trang hung táng trong khu vực đô thị; 

mở rộng các nghĩa trang cát táng đảm bảo khoảng cách an toàn vệ 

sinh môi trƣ ng theo quy định. 

- Các nghĩa trang hiện có nằm trong khu vực đô thị phải d ng các 

hoạt động táng (hung táng, cát táng...), tổ chức lại khang trang, 

sạch s , và phải có hành lang cây xanh cách ly, hệ thống x  lý kỹ 

thuật đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trƣ ng.  

- Nhu cầu s  dụng đất nghĩa trang hung táng s  đƣợc đáp ứng tại 

nghĩa trang tập trung của tỉnh. 

- Khuyến kh ch ngƣ i dân s  dụng h nh thức hỏa táng. 

 ảo vệ môi trƣ ng 

* Bảo vệ nguồn nƣớc:  

- Các khu vực đô thị mới: xây dựng cần đầu tƣ hệ thống x  lý nƣớc 

riêng của t ng khu, hoặc hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ trƣớc khi 

thải vào hệ thống thoát nƣớc và x  lý nƣớc chung của đô thị  

- Khu vực nông thôn: đầu tƣ xây bể tự hoại x  lý cục bộ nƣớc thải 

rồi thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung 

- Các cụm công nghiệp  phải thƣ ng xuyên kiểm soát môi 

trƣ ng định kỳ, nhằm cảnh báo và nhắc nhở các cơ sở. 

- Đối với nƣớc thải y tế và công nghiệp: x  lý 100% tại nguồn và 

trách nhiệm thuộc đơn vị phát thải. 

* Bảo vệ môi trƣ ng không kh :  

- Bảo vệ hệ thống cây xanh, mặt nƣớc. 
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- Thiết lập hệ thống cây xanh, tƣ ng chắn tại khu vực dân cƣ, dọc 

hai bên b  song, xung quanh khu, cụm công nghiệp và bệnh viện.  

- Định hƣớng sản xuất công nghệ sạch, kiểm soát kh  tại các khu, 

cụm công nghiệp; phát triển giao thông công cộng. 

- Tăng cƣ ng  kiểm tra, có biện pháp hạn chế bụi xây dựng tại các 

công tr nh và phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng. 

100% các công tr nh xây dựng phải đƣợc che chắn và áp dụng các 

biện pháp giảm bụi. Vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải phải đƣợc 

vận chuyển bằng các phƣơng tiện chuyên dụng đảm bảo không rơi 

văng ra đƣ ng. 

* Bảo vệ môi trƣ ng đất:  

- Thực hiện phân loại và thu gom CTR, quy hoạch điểm tập kết 

CTR tại các vị tr  hợp lý, kiểm soát chất thải nghĩa trang 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi kh  hậu, rủi ro và tai 

biến môi trƣ ng. Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có 

khả năng xảy ra tai biến môi trƣ ng. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức ngƣ i dân trong công tác phân loại 

CTR (chiến dịch 3R...), xã hội hóa công tác thu gom, x  lý CTR 

trên địa bàn huyện. 

- Điều tra, khảo sát các khu vực có rủi ro địa chất cao (sụt lún, sạt lở...) 
không xây dựng trên đất phù sa bồi chưa được 50 năm 

Các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật ch nh 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho sinh hoạt (Qsh): Đô thị: 120-150 

l t ngƣ i.ngày; Nông thôn: 80-100 l t ngƣ i ngày 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho công cộng: 10%Qsh  

- Cấp điện: 120 –500 W ngƣ i 

- Cấp điện công cộng (15- 30)% phụ tải điện sinh hoạt. 

- Thoát nƣớc thải:  

+ Đô thị: 120÷140 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥90%) 

+ Nông thôn: 100÷120 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥80%) 

+ Công cộng, dịch vụ: 10%QSH 

+ Tiểu thủ công nghiệp: 8%QSH 

+ Khu công nghiệp tập trung : 25 m
3
/Ha (Tỷ lệ thu gom ≥70%) 

- CTR phát sinh: 10% CTRsh  

+ Đô thị: 0,8÷0,9 kg ngƣ i.ngày (Tỷ lệ thu gom ≥90%) 

+ Nông thôn: 0,7÷0,8 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥80%) 

+ Công cộng, dịch vụ: 10%QSH 

+ Tiểu thủ công nghiệp: 5%QSH 

+ Xây dựng: 25%QSH 

+ Khu công nghiệp tập trung : 0,2 Tấn/Ha (Tỷ lệ thu gom 100%) 

- Nghĩa trang : 0,06Ha 1000 ngƣ i. 

Khuyến kh ch 
- Các giải pháp kiến tr c sinh thái, tiết kiệm năng lƣợng và phát 

triển bền vững. Th ch ứng với điều kiện tự nhiên hiện có tại khu 
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vực. 

- Áp dụng các công nghệ khoa học hiện đại, thông minh. 

- Lựa các giải pháp kiến tr c, quy hoạch, vật liệu xây dựng phù hợp 

với đặc điểm văn hóa bản địa và bền vững trong dài hạn. 

- Xây dựng hệ thống thu gom và x  lý nƣớc thải riêng cho khu vực 

xây dựng mới ; khu, cụm công nghiệp ; khu du lịch. X  lý nƣớc 

thải triệt để theo quy định. 

- 100% các công tr nh x  lý sơ bộ nƣớc thải bằng bể tự hoại trƣớc 

khi xả vào mạng lƣới thoát nƣớc. 

- Phân loại chất thải rắn tại nguồn theo đ ng t nh chất, thu gom và 

x  lý CTR triệt để theo quy định. 

- S  dụng h nh thức hỏa táng. 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi kh  hậu; điều tra, khảo 

sát các khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro và tai biến môi trƣ ng. 

Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có khả năng xảy ra tai 

biến môi trƣ ng. 

- Quan trắc môi trƣ ng đất, nƣớc, không kh  định kỳ để có biện 

pháp kiểm soát nếu ô nhiễm xảy ra. 

- S  dụng nặng lƣợng sạch thay cho năng lƣợng hóa thạch. 

- Bảo vệ đê điều, hành lang thoát l , hành lang bảo vệ các tuyến hạ 

tầng kỹ thuật. 

Ngăn cấm 

- Các hoạt động ảnh hƣởng tới an toàn giao thông 

- Công tr nh vi phạm các hành lang an toàn, bảo vệ công tr nh an 

ninh quốc phòng, di t ch, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi 

trƣ ng….     

- Quy mô công tr nh quá nhỏ dƣới tiêu chuẩn và quy chuẩn xây 

dựng hiện hành  

- Chỉ tiêu s  dụng công tr nh dƣới hoặc vƣợt quá tiêu chuẩn và quy 

chuẩn xây dựng hiện hành. 

- S  dụng các phƣơng tiện giao thông trọng tải lớn gây tiếng ồn, vệ 

sinh môi trƣ ng, cảnh quan tr  các phƣơng tiện chuyên dụng 

(PCCC, cứu thƣơng,  NQP, vệ sinh môi trƣ ng…). 

- Phát triển công nghiệp dàn trải, không có báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣ ng, cam kết bảo vệ môi trƣ ng… 

- S  dụng hóa chất thuộc danh mục cấm vào sản xuất nông nghiệp. 

- Xả, đổ chất thải b a bãi ra môi trƣ ng. 
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2.2.               t tr    k       a  vù   2  

Bao gồm: (5 xã) Xã Toàn Thắng, Nghĩa  ân, Vĩnh Xá, Phạm Ng  Lão, Ch nh 

Nghĩa.  

Quy mô diện t ch: 2.931,95 ha 

Quy mô dân hiện trạng: 36.305 ngƣ i 

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 42.800 ngƣ i  

Đây là vùng có điều kiện thuận lợi nhƣ địa h nh đất đai tƣơng đối bằng phẳng, 

cơ sở hạ tầng nhƣ giao thông, thuỷ lợi, điện mạng lƣới bƣu ch nh viễn thông 

thuận lợi... 
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T nh chất,  

chức năng 

- T nh chất: H nh thành khu vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa  ân 

hƣớng tới phát triển trở thành thị trấn với cấp đô thị loại IV.  Khu 

vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa  ân s  là động lực phát triển cho 

khu vực ph a  ắc của huyện Kim Động. 

- Chức năng chủ yếu:  

+ Trung tâm hành ch nh, ch nh trị của huyện ở khu vực ph a  ắc 

huyện. 

+ Tiếp tục hoàn thiện các khu – cụm công nghiệp trong phân vùng 

2 hƣớng tới các loại h nh công nghiệp sạch, thân thiện và bảo vệ 

môi trƣ ng. 

+ Phát triển nông nghiệp gắn với các công nghệ cao làm tăng giá 

trị sản phẩm và thu h t khách du lịch. 

+ Bao gồm các công tr nh công cộng cấp đơn vị ở, khu vực làng 

xóm hiện có cải tạo chỉnh trang và một số nhóm ở với mô h nh 

sinh thái mật độ xây dựng và tầng cao thấp. 

Quy mô 
-  iện t ch đất 2.931,95ha 

-  ân số quy hoạch 2035: 42.800ngƣ i 

Tổ chức không 

gian 

-  Nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ 

các khu vực đô thị c ng nhƣ 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, th ch ứng 

với biến đổi kh  hậu. 

Tạo ra vùng đệm giữa khu vực phát triển đô thị, công nghiệp 

với khu vực phát triển du lịch bằng không gian xanh của các vùng 

nông nghiệp. 

Khu thành khu vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa  ân đƣợc cải 

tạo, tổ chức gắn với quảng trƣ ng, trung tâm văn hóa thể thao huyện 

để tạo nên không gian lớn cho nhu cầu tập trung đông ngƣ i. 

Các công tr nh công cộng tại khu trung tâm đƣợc cải tạo hoặc 

xây mới với h nh thức xây dựng hợp khối, kiến tr c hiện đại, gồm 

các chức năng: Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa đa năng, nhà thi 

đấu, rạp chiếu phim, khu sân vận động và tổ hợp các công tr nh thể 

dục thể thao... 

Trƣớc một số công tr nh quan trọng, khu vực trung tâm công 

viên thiết kế quảng trƣ ng hội họp, biểu diễn ngoài tr i trong các 

dịp lễ tết hoặc các hoạt động ch nh trị, sinh hoạt văn hóa. 

H nh thành và hoàn thiện các khu công viên, cây xanh TDTT 

cấp đô thị và khu vực trên cơ sở mặt nƣớc tự nhiên 
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Các khu vực công viên, cây xanh, vƣ n hoa đƣợc nghiên 

cứu, khai thác triệt để không gian mặt nƣớc hiện có, tạo lập các trục 

cảnh quan kết hợp với không gian đi bộ. Tại đây bố tr  các hoạt 

động vui chơi giải tr  phục vụ cho nhiều lứa tuổi. 

Đối với khu vực làng xóm c  cải tạo theo hƣớng tăng cƣ ng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh hạ tầng xã hội, giữ 

đƣợc cấu tr c làng xóm c : mật độ xây dựng thấp, nhiều sân vƣ n, 

h nh thức công tr nh kiến tr c truyền thống. Tạo ra những vùng đệm 

giữa khu vực phát triển đô thị mới cao tầng và khu làng xóm c  tạo 

sự hài hòa chuyển đổi dần về không gian c ng nhƣ giải quyết các 

vấn đề về kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 

Các khu nhà ở xây mới đƣợc xây dựng với h nh th c ở sinh 

thái thấp tầng, mật độ xây dựng thấp, h nh thức kiến tr c hiện đại, 

khuyến kh ch s  dụng các loại vật liệu địa phƣơng. 

Các công tr nh di t ch đ nh chùa khác đƣợc tôn tạo, quản lý 

về h nh thức kiến tr c, chiều cao khoảng cách công tr nh xung 

quanh di t ch không làm ảnh hƣởng đến cảnh quan khu di t ch. 

Hạ tầng kỹ thuật 

Giao thông 

- Tuân thủ quy hoạch giao thông và quy hoạch s  dụng đất đã 

đƣợc xác lập trong đồ án quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Hệ thống giao thông đối ngoại: Phải dành đủ quỹ đất và đảm 

bảo hành lang an toàn theo quy định đối với hệ thống giao 

thông đối ngoại đã đƣợc xác định trong đồ án. Có kế hoạch 

cắm mốc giới để quản lý hành lang an toàn theo quy định.  

- Hệ thống đƣ ng giao thông đô thị: phải tuân thủ các yêu cầu 

quản lý đối với hệ thống đƣ ng đô thị theo quy định hiện 

hành. 

- Có kế hoạch lập, thẩm định, và phê duyệt hồ sơ cắm mốc các 

tuyến đƣ ng giao thông đô thị để tổ chức cắm mốc ngoài 

hiện trƣ ng, phục vụ công tác quản lý xây dựng, chống lấn 

chiếm. 

- Phạm vi bảo vệ đƣ ng bộ 

 + Ðối với đu ng ngoài đô thị: đảm bảo hành lang bảo vệ các 

tuyến đu ng theo qui định của Luật Giao thông đu ng bộ, 

Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 24 02 2010 của Ch nh 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đu ng bộ và Nghị định số 100 2013 NÐ-CP ngày 03 09 2013 

của Ch nh phủ Quy định về s a đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 24 02 2010 của Ch nh 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đu ng bộ. 

 + Ðối với đu ng đô thị: phải tuân thủ đ ng chỉ giới đu ng 

đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến theo quy hoạch đuợc 

duyệt. 
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- Phạm vi bảo vệ đƣ ng thuỷ:  

Tuân thủ các quy định của Luật đu ng thủy nội địa số 

23 2004 QH11 và Luật s a đổi, bổ sung một số điều của Luật 

- Các tuyến đƣ ng giao thông đối ngoại và đƣ ng đối nội tuân 

thủ theo các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, cụ thể: 

a. Giao thông đối ngoại: 

Tuyến đƣ ng nối 2 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp 

VânCầu Gi : Thực hiện theo (theo quy hoạch chung xây 

dựng tuyến đƣ ng bộ nối 2 đƣ ng cao tốc-đƣợc phê duyệt 

theo  QĐ 175 Q -U N  ngày 13 1 2017). Đạt tiêu chuản 

cấp I đô thị với quy mô mặt cắt ngang 80m. 

Quốc Lộ 39  : quy mô mặt cắt dự kiến 44m (theo quy hoạch 

chung xây dựng tuyến đƣ ng bộ nối 2 đƣ ng cao tốc-đƣợc 

phê duyệt theo  QĐ 175 Q -U N  ngày 13 1 2017). 

b. Giao thông đối nội: 

Nâng cấp cải tạo các tuyến đƣ ng huyện đạt tiêu chuẩn 

đƣ ng cấp IV 

Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới các tuyến trục ch nh 

của các khu đô thị, khu công nghiệp. Quy mô mặt cắt dự kiến 

25-34m. 

Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lƣới đƣ ng khu 

vực. Quy mô mặt cắt dự kiến 17,5-24m. 

c. Giao thông tĩnh:  

Xây dựng các điểm đỗ xe tập trung để đáp ứng nhu cầu đỗ xe 

vãng lai và khu vực. Vị tr  và quy mô cụ thể các bãi đỗ xe tập 

trung này s  đƣợc xác định ch nh xác trong các đồ án quy 

hoạch ở giai đoạn tiếp sau.  

d. Giao thông đƣ ng thủy:  

Nạo vét các tuyến luồng trên sông C u  n, sông Điện  iên 

đạt tiêu chuẩn song cấp 5 đảm bảo tàu 150 tấn lƣu thông. 

e. Chỉ giới đƣ ng đỏ: 

Chỉ giới đƣ ng đỏ đƣợc xác định trên cơ sở tim đƣ ng quy 

hoạch, chiều rộng mặt cắt ngang đƣ ng và kết hợp nội suy 

xác định trực tiếp trên bản v . 

Cao độ nền xây dựng: 

- Cao độ san nền khống chế Hxd ≥ 3,2m; hƣớng dốc về các sông, 

kênh tiêu trong khu vực. Khu vực này có địa h nh tƣơng đối bằng 

phẳng, thuận lợi cho xây dựng, cao độ t  1,6-3,0m. 

- Các khu làng xóm hiện hữu trong vùng đƣợc giữ nguyên cao độ 

nền đã xây dựng, các khu vực xen k  có cao độ nền hiện trạng 

thấp hơn cao độ nền đã xây dựng xung quanh, khi xây dựng đƣợc 

cải tạo theo hƣớng tôn nền phù hợp với nền xây dựng đã có công 

tr nh xây dựng ổn định xung quanh và và hệ thống thoát nƣớc mƣa 
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hiện trạng, tránh làm mất đi không gian cấu tr c truyền thống. 

Thoát nước mưa: 

- Khu vực hiện trạng s  dụng hệ thống thoát nƣớc chung, tiến tới 

n a riêng. 

- Khu vực dự kiến xây mới s  dụng hệ thống thoát nƣớc n a riêng. 

- Khu vực Công nghiệp tập trung s  dụng hệ thống thoát nƣớc 

riêng. 

- Hƣớng thoát nƣớc ch nh ra các sông C u  n, Điện  iên, Đống 

Lỗ, Động Xá – Tĩnh Ninh rồi thoát ra sông Hồng. 

Cấp nước 

- Hạn chế và kiểm soát chặt ch  các điểm đấu nối t  tuyến ống 

truyền dẫn, phân phối ch nh. Khu vực bảo vệ đƣ ng ống cấp nƣớc 

phân phối ch nh tối thiểu là 0,5m. Khu vực bảo vệ nhà máy nƣớc: 

Trong phạm vi 30m kể t  chân tƣ ng các công tr nh x  lý phải 

xây dựng tƣ ng rào bảo vệ bao quanh khu vực trạm.  ên trong 

tƣ ng rào này không đƣợc xây dựng nhà ở, công tr nh vui chơi, 

sinh hoạt, vệ sinh 

Cấp điện: 

- Hệ thống lƣới trung thế, hạ thế và chiếu sáng của khu vực phát 

triển đô thị đƣợc bố tr  đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ 

thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị. Đối với t ng lô đất bố tr  

các tủ RMU, t  các tủ RMU xây dựng các nhánh r  trung thế cấp 

điện đến các trạm hạ thế. 

- Mạng lƣới mạch vòng này có thể đƣợc cấp điện t  2 trạm biến áp 

110kV hoặc t  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 đƣ ng trục 

trung thế trong chế độ b nh thƣ ng chỉ thiết kế mang tải 60-75%. 

Nhƣ vậy mỗi xuất tuyến mang tải không quá 8MW. 

- Các khu vực ngoài đô thị hệ thống lƣới trung thế, hạ thế và chiếu 

sáng bố tr  đi nổi theo các trục đƣ ng quy hoạch mới. 

- Trạm hạ thế s  dụng trạm 22/0,4kV, kết cấu trạm s  dụng trạm 

kios, trạm một cột, trạm xây, khuyến kh ch s  dụng trạm kios để 

đảm bảo mỹ quan, vị tr  trạm đƣợc đặt ở khu vực cây xanh công 

cộng ở trung tâm phụ tải.  án k nh cấp điện không quá 300m. 

- Chiếu sáng tập trung ch nh cho khu vực cơ quan hành ch nh, các 

trục đƣ ng giao thông. 

Thông tin liên lạc:  
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- Chuyển mạch và  ƣu cục: Đƣợc s  dụng không gian c ng nhƣ 

mặt bằng nhằm cung cấp t n hiệu và thông tin. Khuyến kh ch s  

dụng tổng đài nội bộ tại khu vực này.  

- Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Đƣợc bố tr  đi ngầm trong tuynel. 

Nếu đảm bảo kỹ thuật có thể s  dụng chung tuynel với hạ tầng 

khác nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tiết kiệm tài nguyên đất. 

Các tủ cáp và hộp cáp s  dụng loại vỏ phiến ngoại có h nh thức 

nhỏ gọn, đƣợc bố tr  sát với tƣ ng rào công tr nh. 

- Trạm thu phát t n hiệu ( TS): Vị tr  các trạm thu phát t n hiệu bố 

tr  tại các khu vực trung tâm, k ch thƣớc trạm phù hợp để có thể 

phát triển thành tổng đài vệ tinh. Khuyến kh ch các nhà cung cấp 

và khai thác s  dụng chung trạm thu phát t n hiệu 

Thoát nước thải: 

- Khu vực đô thị: hệ thống thoát nƣớc riêng. 

- Khu vực nông thôn: hệ thống thoát nƣớc chung; tận dung kênh, 

mƣơng, ao, hồ x  lý sinh học trong điều kiện tự nhiên. T ng bƣớc 

xây dựng hệ thống thoát nƣớc n a riêng. 

- Trang trại chăn nuôi gia s c tập trung: s  dụng bể biogas. 

- Khu vực trung tâm y tế: hệ thống thoát nƣớc riêng.  

- Khu công nghiệp: hệ thống thoát nƣớc riêng, x  lý tập trung. 

Quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn trong vùng đƣợc phân loại triệt để tại nguồn theo 

đ ng t nh chất; thu gom vận chuyển tới khu x  lý chất thải rắn 

theo quy định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, y tế, công nghiệp thông thƣ ng, không 

nguy hại đƣợc đƣa về Khu x  lý chất thải rắn tập trung của tỉnh.  

- Chất thải rắn công nghiệp, y tế nguy hại thu gom theo kênh riêng 

rồi vận chuyển đến Khu x  lý chất thải Thung Đám Gai, xã Thanh 

Thuỷ, huyện Thanh Liêm. 

- Tiếp tục s  dụng các điểm tập kết chất thải rắn theo đồ án quy 

hoạch nông thôn mới. 

Nghĩa trang: 

- Không xây dựng mới nghĩa trang hung táng trong khu vực đô thị; 

mở rộng các nghĩa trang cát táng đảm bảo khoảng cách an toàn vệ 

sinh môi trƣ ng theo quy định. 

- Các nghĩa trang hiện có nằm trong khu vực đô thị phải d ng các 

hoạt động táng (hung táng, cát táng...), tổ chức lại khang trang, 

sạch s , và phải có hành lang cây xanh cách ly, hệ thống x  lý kỹ 

thuật đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trƣ ng.  

- Nhu cầu s  dụng đất nghĩa trang hung táng s  đƣợc đáp ứng tại 

nghĩa trang tập trung của tỉnh. 

- Khuyến kh ch ngƣ i dân s  dụng h nh thức hỏa táng. 

 ảo vệ môi trƣ ng 

* Bảo vệ nguồn nƣớc:  

- Các khu vực đô thị mới: xây dựng cần đầu tƣ hệ thống x  lý nƣớc 

riêng của t ng khu, hoặc hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ trƣớc khi 

thải vào hệ thống thoát nƣớc và x  lý nƣớc chung của đô thị  
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- Khu vực nông thôn: đầu tƣ xây bể tự hoại x  lý cục bộ nƣớc thải 

rồi thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung 

- Các cụm công nghiệp  phải thƣ ng xuyên kiểm soát môi 

trƣ ng định kỳ, nhằm cảnh báo và nhắc nhở các cơ sở. 

- Đối với nƣớc thải y tế và công nghiệp: x  lý 100% tại nguồn và 

trách nhiệm thuộc đơn vị phát thải. 

* Bảo vệ môi trƣ ng không kh :  

- Bảo vệ hệ thống cây xanh, mặt nƣớc. 

- Thiết lập hệ thống cây xanh, tƣ ng chắn tại khu vực dân cƣ, dọc 

hai bên b  song, xung quanh khu, cụm công nghiệp và bệnh viện.  

- Định hƣớng sản xuất công nghệ sạch, kiểm soát kh  tại các khu, 

cụm công nghiệp; phát triển giao thông công cộng. 

- Tăng cƣ ng  kiểm tra, có biện pháp hạn chế bụi xây dựng tại các 

công tr nh và phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng. 

100% các công tr nh xây dựng phải đƣợc che chắn và áp dụng các 

biện pháp giảm bụi. Vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải phải đƣợc 

vận chuyển bằng các phƣơng tiện chuyên dụng đảm bảo không rơi 

văng ra đƣ ng. 

* Bảo vệ môi trƣ ng đất:  

- Thực hiện phân loại và thu gom CTR, quy hoạch điểm tập kết 

CTR tại các vị tr  hợp lý, kiểm soát chất thải nghĩa trang 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi kh  hậu, rủi ro và tai 

biến môi trƣ ng. Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có 

khả năng xảy ra tai biến môi trƣ ng. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức ngƣ i dân trong công tác phân loại 

CTR (chiến dịch 3R...), xã hội hóa công tác thu gom, x  lý CTR 

trên địa bàn huyện. 

- Điều tra, khảo sát các khu vực có rủi ro địa chất cao (sụt lún, sạt lở...) 
không xây dựng trên đất phù sa bồi chưa được 50 năm 

Các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật ch nh 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho sinh hoạt (Qsh): Đô thị: 120-150 

l t ngƣ i.ngày; Nông thôn: 80-100 l t ngƣ i ngày 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho công cộng: 10%Qsh  

- Cấp điện: 120 –500 W ngƣ i 

- Cấp điện công cộng (15- 30)% phụ tải điện sinh hoạt. 

- Thoát nƣớc thải:  

+ Đô thị: 120÷140 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥90%) 

+ Nông thôn: 100÷120 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥80%) 

+ Công cộng, dịch vụ: 10%QSH 

+ Tiểu thủ công nghiệp: 8%QSH 

+ Khu công nghiệp tập trung : 25 m
3
/Ha (Tỷ lệ thu gom ≥70%) 

- CTR phát sinh: 10% CTRsh  

+ Đô thị: 0,8÷0,9 kg ngƣ i.ngày (Tỷ lệ thu gom ≥90%) 

+ Nông thôn: 0,7÷0,8 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥80%) 
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+ Công cộng, dịch vụ: 10%QSH 

+ Tiểu thủ công nghiệp: 5%QSH 

+ Xây dựng: 25%QSH 

+ Khu công nghiệp tập trung : 0,2 Tấn/Ha (Tỷ lệ thu gom 100%) 

- Nghĩa trang : 0,06Ha 1000 ngƣ i. 

Khuyến kh ch 

- Các giải pháp kiến tr c sinh thái, tiết kiệm năng lƣợng và phát 

triển bền vững. Th ch ứng với điều kiện tự nhiên hiện có tại khu 

vực. 

- Áp dụng các công nghệ khoa học hiện đại, thông minh. 

- Lựa các giải pháp kiến tr c, quy hoạch, vật liệu xây dựng phù hợp 

với đặc điểm văn hóa bản địa và bền vững trong dài hạn. 

- Xây dựng hệ thống thu gom và x  lý nƣớc thải riêng cho khu vực 

xây dựng mới ; khu, cụm công nghiệp ; khu du lịch. X  lý nƣớc 

thải triệt để theo quy định. 

- 100% các công tr nh x  lý sơ bộ nƣớc thải bằng bể tự hoại trƣớc 

khi xả vào mạng lƣới thoát nƣớc. 

- Phân loại chất thải rắn tại nguồn theo đ ng t nh chất, thu gom và 

x  lý CTR triệt để theo quy định. 

- S  dụng h nh thức hỏa táng. 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi kh  hậu; điều tra, khảo 

sát các khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro và tai biến môi trƣ ng. 

Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có khả năng xảy ra tai 

biến môi trƣ ng. 

- Quan trắc môi trƣ ng đất, nƣớc, không kh  định kỳ để có biện 

pháp kiểm soát nếu ô nhiễm xảy ra. 

- S  dụng nặng lƣợng sạch thay cho năng lƣợng hóa thạch. 

- Bảo vệ đê điều, hành lang thoát l , hành lang bảo vệ các tuyến hạ 

tầng kỹ thuật. 

Ngăn cấm 

- Các hoạt động ảnh hƣởng tới an toàn giao thông 

- Công tr nh vi phạm các hành lang an toàn, bảo vệ công tr nh an 

ninh quốc phòng, di t ch, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi 

trƣ ng….     

- Quy mô công tr nh quá nhỏ dƣới tiêu chuẩn và quy chuẩn xây 

dựng hiện hành  

- Chỉ tiêu s  dụng công tr nh dƣới hoặc vƣợt quá tiêu chuẩn và quy 

chuẩn xây dựng hiện hành. 

- S  dụng các phƣơng tiện giao thông trọng tải lớn gây tiếng ồn, vệ 

sinh môi trƣ ng, cảnh quan tr  các phƣơng tiện chuyên dụng 

(PCCC, cứu thƣơng,  NQP, vệ sinh môi trƣ ng…). 

- Phát triển công nghiệp dàn trải, không có báo cáo đánh giá tác 
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động môi trƣ ng, cam kết bảo vệ môi trƣ ng… 

- S  dụng hóa chất thuộc danh mục cấm vào sản xuất nông nghiệp. 

- Xả, đổ chất thải b a bãi ra môi trƣ ng. 

2.3.               t tr    k       a  vù      

Bao gồm: (8 xã) Xã Thọ Vinh, Đồng Thanh, Ph  Thịnh, Song Mai, Hùng  n, 

Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp.  

Quy mô diện t ch: 5.042,19 ha  

Quy mô dân hiện trạng: 50.559 ngƣ i  

Quy mô dân số quy hoạch 2035: 65.000ngƣ i 

              t tr  n:  

 
 

C c  u    nh c  th  

Hạng mục Quy định quản lý 

T nh chất,  

chức năng 

- T nh chất: Đây là vùng có điều kiện thuận lợi nhƣ địa h nh đất đai 

tƣơng đối bằng phẳng, cơ sở hạ tầng nhƣ giao thông, thuỷ lợi (có 

sông Hồng chảy qua) , điện mạng lƣới bƣu ch nh viễn thông thuận 

lợi... 
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- Chức năng chủ yếu: Bao gồm khu vực làng xóm hiện có cải tạo 

chỉnh trang, khu vực đô thị mới Thọ Vinh, khu du lịch sinh thái 

ven sông Hồng 

Quy mô 
-  iện t ch đất 5.042,19ha 

-  ân số quy hoạch 2035: 65.000 ngƣ i 

Tổ chức không 

gian 

- H nh thành khu vực đô thị Thọ Vinh hƣớng tới phát triển 

trở thành thị trấn với cấp đô thị loại IV.  Khu vực đô thị Thọ Vinh s  

là động lực phát triển cho khu vực ph a  ắc của huyện Kim Động. 

- Tiếp tục hoàn thiện các khu – cụm công nghiệp trong phân 

vùng 3 hƣớng tới các loại h nh công nghiệp sạch, thân thiện và bảo 

vệ môi trƣ ng. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với các công nghệ cao làm tăng 

giá trị sản phẩm và thu h t khách du lịch. 

-  Nâng cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ 

các khu vực đô thị c ng nhƣ 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, th ch ứng 

với biến đổi kh  hậu 

Các công tr nh công cộng tại khu trung tâm đƣợc cải tạo hoặc 

xây mới với h nh thức xây dựng hợp khối, kiến tr c hiện đại, gồm 

các chức năng: Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa đa năng, nhà thi 

đấu, rạp chiếu phim, khu sân vận động và tổ hợp các công tr nh thể 

dục thể thao... 

Trƣớc một số công tr nh quan trọng, khu vực trung tâm công 

viên thiết kế quảng trƣ ng hội họp, biểu diễn ngoài tr i trong các 

dịp lễ tết hoặc các hoạt động ch nh trị, sinh hoạt văn hóa. 

H nh thành và hoàn thiện các khu công viên, cây xanh T TT 

cấp đô thị và khu vực trên cơ sở mặt nƣớc tự nhiên 

Các khu vực công viên, cây xanh, vƣ n hoa đƣợc nghiên 

cứu, khai thác triệt để không gian mặt nƣớc hiện có, tạo lập các trục 

cảnh quan kết hợp với không gian đi bộ. Tại đây bố tr  các hoạt 

động vui chơi giải tr  phục vụ cho nhiều lứa tuổi. 

Đối với khu vực làng xóm c  cải tạo theo hƣớng tăng cƣ ng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh hạ tầng xã hội, giữ 

đƣợc cấu tr c làng xóm c : mật độ xây dựng thấp, nhiều sân vƣ n, 

h nh thức công tr nh kiến tr c truyền thống. Tạo ra những vùng đệm 

giữa khu vực phát triển đô thị mới cao tầng và khu làng xóm c  tạo 

sự hài hòa chuyển đổi dần về không gian c ng nhƣ giải quyết các 

vấn đề về kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 

Các khu nhà ở xây mới đƣợc xây dựng với h nh th c ở sinh 

thái thấp tầng, mật độ xây dựng thấp, h nh thức kiến tr c hiện đại, 
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khuyến kh ch s  dụng các loại vật liệu địa phƣơng. 

- Các công tr nh di t ch đ nh chùa khác đƣợc tôn tạo, quản lý 

về h nh thức kiến tr c, chiều cao khoảng cách công tr nh 

xung quanh di t ch không làm ảnh hƣởng đến cảnh quan khu 

di t ch. 

Hạ tầng kỹ thuật 

Giao thông 

- Tuân thủ quy hoạch giao thông và quy hoạch s  dụng đất đã 

đƣợc xác lập trong đồ án quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Hệ thống giao thông đối ngoại: Phải dành đủ quỹ đất và đảm 

bảo hành lang an toàn theo quy định đối với hệ thống giao 

thông đối ngoại đã đƣợc xác định trong đồ án. Có kế hoạch 

cắm mốc giới để quản lý hành lang an toàn theo quy định.  

- Hệ thống đƣ ng giao thông đô thị: phải tuân thủ các yêu cầu 

quản lý đối với hệ thống đƣ ng đô thị theo quy định hiện 

hành. 

- Có kế hoạch lập, thẩm định, và phê duyệt hồ sơ cắm mốc các 

tuyến đƣ ng giao thông đô thị để tổ chức cắm mốc ngoài 

hiện trƣ ng, phục vụ công tác quản lý xây dựng, chống lấn 

chiếm. 

- Phạm vi bảo vệ đƣ ng bộ 

 + Ðối với đu ng ngoài đô thị: đảm bảo hành lang bảo vệ các 

tuyến đu ng theo qui định của Luật Giao thông đu ng bộ, 

Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 24 02 2010 của Ch nh 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đu ng bộ và Nghị định số 100 2013 NÐ-CP ngày 03 09 2013 

của Ch nh phủ Quy định về s a đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 11 2010 NÐ-CP ngày 24 02 2010 của Ch nh 

phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đu ng bộ. 

 + Ðối với đu ng đô thị: phải tuân thủ đ ng chỉ giới đu ng 

đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến theo quy hoạch đuợc 

duyệt. 

- Phạm vi bảo vệ đƣ ng thuỷ:  

Tuân thủ các quy định của Luật đu ng thủy nội địa số 

23 2004 QH11 và Luật s a đổi, bổ sung một số điều của Luật 

- Các tuyến đƣ ng giao thông đối ngoại và đƣ ng đối nội tuân 

thủ theo các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, cụ thể: 

a. Giao thông đối ngoại: 

Tuyến đƣ ng nối 2 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp 

VânCầu Gi : Thực hiện theo (theo quy hoạch chung xây 

dựng tuyến đƣ ng bộ nối 2 đƣ ng cao tốc-đƣợc phê duyệt 

theo  QĐ 175 Q -U N  ngày 13 1 2017). Đạt tiêu chuản 

cấp I đô thị với quy mô mặt cắt ngang 80m. 

Quốc Lộ 39  : quy mô mặt cắt dự kiến 44m (theo quy hoạch 
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chung xây dựng tuyến đƣ ng bộ nối 2 đƣ ng cao tốc-đƣợc 

phê duyệt theo  QĐ 175 Q -U N  ngày 13 1 2017). 

b. Giao thông đối nội: 

Nâng cấp cải tạo các tuyến đƣ ng huyện đạt tiêu chuẩn 

đƣ ng cấp IV 

Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới các tuyến trục ch nh 

của các khu đô thị, khu công nghiệp. Quy mô mặt cắt dự kiến 

25-34m. 

Nâng cấp cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lƣới đƣ ng khu 

vực. Quy mô mặt cắt dự kiến 17,5-24m. 

c. Giao thông tĩnh:  

Xây dựng các điểm đỗ xe tập trung để đáp ứng nhu cầu đỗ xe 

vãng lai và khu vực. Vị tr  và quy mô cụ thể các bãi đỗ xe tập 

trung này s  đƣợc xác định ch nh xác trong các đồ án quy 

hoạch ở giai đoạn tiếp sau.  

d. Giao thông đƣ ng thủy:  

Nạo vét các tuyến luồng trên sông C u  n, sông Điện  iên 

đạt tiêu chuẩn song cấp 5 đảm bảo tàu 150 tấn lƣu thông. 

e. Chỉ giới đƣ ng đỏ: 

Chỉ giới đƣ ng đỏ đƣợc xác định trên cơ sở tim đƣ ng quy 

hoạch, chiều rộng mặt cắt ngang đƣ ng và kết hợp nội suy 

xác định trực tiếp trên bản v . 

Cao độ nền xây dựng: 

- Cao độ san nền khống chế Hxd ≥ 3,2m; hƣớng dốc về các sông, 

kênh tiêu trong khu vực. Khu vực này có địa h nh tƣơng đối bằng 

phẳng, thuận lợi cho xây dựng, cao độ t  1,6-3,0m. 

- Các khu làng xóm hiện hữu trong vùng đƣợc giữ nguyên cao độ 

nền đã xây dựng, các khu vực xen k  có cao độ nền hiện trạng 

thấp hơn cao độ nền đã xây dựng xung quanh, khi xây dựng đƣợc 

cải tạo theo hƣớng tôn nền phù hợp với nền xây dựng đã có công 

tr nh xây dựng ổn định xung quanh và và hệ thống thoát nƣớc mƣa 

hiện trạng, tránh làm mất đi không gian cấu tr c truyền thống. 

Thoát nước mưa: 

- Khu vực hiện trạng s  dụng hệ thống thoát nƣớc chung, tiến tới 

n a riêng. 

- Khu vực dự kiến xây mới s  dụng hệ thống thoát nƣớc n a riêng. 

- Khu vực Công nghiệp tập trung s  dụng hệ thống thoát nƣớc 

riêng. 

- Hƣớng thoát nƣớc ch nh ra các sông C u  n, Điện  iên, Đống 

Lỗ, Động Xá – Tĩnh Ninh rồi thoát ra sông Hồng. 

Cấp nước 
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- Hạn chế và kiểm soát chặt ch  các điểm đấu nối t  tuyến ống 

truyền dẫn, phân phối ch nh. Khu vực bảo vệ đƣ ng ống cấp nƣớc 

phân phối ch nh tối thiểu là 0,5m. Khu vực bảo vệ nhà máy nƣớc: 

Trong phạm vi 30m kể t  chân tƣ ng các công tr nh x  lý phải 

xây dựng tƣ ng rào bảo vệ bao quanh khu vực trạm.  ên trong 

tƣ ng rào này không đƣợc xây dựng nhà ở, công tr nh vui chơi, 

sinh hoạt, vệ sinh 

Cấp điện: 

- Hệ thống lƣới trung thế, hạ thế và chiếu sáng của khu vực phát 

triển đô thị đƣợc bố tr  đi ngầm trong tuynel kỹ thuật hoặc hào kỹ 

thuật để đảm bảo mỹ quan cho đô thị. Đối với t ng lô đất bố tr  

các tủ RMU, t  các tủ RMU xây dựng các nhánh r  trung thế cấp 

điện đến các trạm hạ thế. 

- Mạng lƣới mạch vòng này có thể đƣợc cấp điện t  2 trạm biến áp 

110kV hoặc t  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 đƣ ng trục 

trung thế trong chế độ b nh thƣ ng chỉ thiết kế mang tải 60-75%. 

Nhƣ vậy mỗi xuất tuyến mang tải không quá 8MW. 

- Các khu vực ngoài đô thị hệ thống lƣới trung thế, hạ thế và chiếu 

sáng bố tr  đi nổi theo các trục đƣ ng quy hoạch mới. 

- Trạm hạ thế s  dụng trạm 22/0,4kV, kết cấu trạm s  dụng trạm 

kios, trạm một cột, trạm xây, khuyến kh ch s  dụng trạm kios để 

đảm bảo mỹ quan, vị tr  trạm đƣợc đặt ở khu vực cây xanh công 

cộng ở trung tâm phụ tải.  án k nh cấp điện không quá 300m. 

- Chiếu sáng tập trung ch nh cho khu vực cơ quan hành ch nh, các 

trục đƣ ng giao thông. 

Thông tin liên lạc:  

- Chuyển mạch và  ƣu cục: Đƣợc s  dụng không gian c ng nhƣ 

mặt bằng nhằm cung cấp t n hiệu và thông tin. Khuyến kh ch s  

dụng tổng đài nội bộ tại khu vực này.  

- Truyền dẫn và mạng ngoại vi: Đƣợc bố tr  đi ngầm trong tuynel. 

Nếu đảm bảo kỹ thuật có thể s  dụng chung tuynel với hạ tầng 

khác nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tiết kiệm tài nguyên đất. 

Các tủ cáp và hộp cáp s  dụng loại vỏ phiến ngoại có h nh thức 

nhỏ gọn, đƣợc bố tr  sát với tƣ ng rào công tr nh. 

- Trạm thu phát t n hiệu ( TS): Vị tr  các trạm thu phát t n hiệu bố 

tr  tại các khu vực trung tâm, k ch thƣớc trạm phù hợp để có thể 

phát triển thành tổng đài vệ tinh. Khuyến kh ch các nhà cung cấp 
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và khai thác s  dụng chung trạm thu phát t n hiệu 

Thoát nước thải: 

- Khu vực đô thị: hệ thống thoát nƣớc riêng. 

- Khu vực nông thôn: hệ thống thoát nƣớc chung; tận dung kênh, 

mƣơng, ao, hồ x  lý sinh học trong điều kiện tự nhiên. T ng bƣớc 

xây dựng hệ thống thoát nƣớc n a riêng. 

- Trang trại chăn nuôi gia s c tập trung: s  dụng bể biogas. 

- Khu vực trung tâm y tế: hệ thống thoát nƣớc riêng.  

- Khu công nghiệp: hệ thống thoát nƣớc riêng, x  lý tập trung. 

Quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn trong vùng đƣợc phân loại triệt để tại nguồn theo 

đ ng t nh chất; thu gom vận chuyển tới khu x  lý chất thải rắn 

theo quy định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, y tế, công nghiệp thông thƣ ng, không 

nguy hại đƣợc đƣa về Khu x  lý chất thải rắn tập trung của tỉnh.  

- Chất thải rắn công nghiệp, y tế nguy hại thu gom theo kênh riêng 

rồi vận chuyển đến Khu x  lý chất thải Thung Đám Gai, xã Thanh 

Thuỷ, huyện Thanh Liêm. 

- Tiếp tục s  dụng các điểm tập kết chất thải rắn theo đồ án quy 

hoạch nông thôn mới. 

Nghĩa trang: 

- Không xây dựng mới nghĩa trang hung táng trong khu vực đô thị; 

mở rộng các nghĩa trang cát táng đảm bảo khoảng cách an toàn vệ 

sinh môi trƣ ng theo quy định. 

- Các nghĩa trang hiện có nằm trong khu vực đô thị phải d ng các 

hoạt động táng (hung táng, cát táng...), tổ chức lại khang trang, 

sạch s , và phải có hành lang cây xanh cách ly, hệ thống x  lý kỹ 

thuật đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trƣ ng.  

- Nhu cầu s  dụng đất nghĩa trang hung táng s  đƣợc đáp ứng tại 

nghĩa trang tập trung của tỉnh. 

- Khuyến kh ch ngƣ i dân s  dụng h nh thức hỏa táng. 

 ảo vệ môi trƣ ng 

* Bảo vệ nguồn nƣớc:  

- Các khu vực đô thị mới: xây dựng cần đầu tƣ hệ thống x  lý nƣớc 

riêng của t ng khu, hoặc hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ trƣớc khi 

thải vào hệ thống thoát nƣớc và x  lý nƣớc chung của đô thị  

- Khu vực nông thôn: đầu tƣ xây bể tự hoại x  lý cục bộ nƣớc thải 

rồi thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung 

- Các cụm công nghiệp  phải thƣ ng xuyên kiểm soát môi 

trƣ ng định kỳ, nhằm cảnh báo và nhắc nhở các cơ sở. 

- Đối với nƣớc thải y tế và công nghiệp: x  lý 100% tại nguồn và 

trách nhiệm thuộc đơn vị phát thải. 

* Bảo vệ môi trƣ ng không kh :  

- Bảo vệ hệ thống cây xanh, mặt nƣớc. 

- Thiết lập hệ thống cây xanh, tƣ ng chắn tại khu vực dân cƣ, dọc 

hai bên b  song, xung quanh khu, cụm công nghiệp và bệnh viện.  

- Định hƣớng sản xuất công nghệ sạch, kiểm soát kh  tại các khu, 

cụm công nghiệp; phát triển giao thông công cộng. 
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- Tăng cƣ ng  kiểm tra, có biện pháp hạn chế bụi xây dựng tại các 

công tr nh và phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng. 

100% các công tr nh xây dựng phải đƣợc che chắn và áp dụng các 

biện pháp giảm bụi. Vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải phải đƣợc 

vận chuyển bằng các phƣơng tiện chuyên dụng đảm bảo không rơi 

văng ra đƣ ng. 

* Bảo vệ môi trƣ ng đất:  

- Thực hiện phân loại và thu gom CTR, quy hoạch điểm tập kết 

CTR tại các vị tr  hợp lý, kiểm soát chất thải nghĩa trang 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi kh  hậu, rủi ro và tai 

biến môi trƣ ng. Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có 

khả năng xảy ra tai biến môi trƣ ng. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức ngƣ i dân trong công tác phân loại 

CTR (chiến dịch 3R...), xã hội hóa công tác thu gom, x  lý CTR 

trên địa bàn huyện. 

- Điều tra, khảo sát các khu vực có rủi ro địa chất cao (sụt lún, sạt lở...) 
không xây dựng trên đất phù sa bồi chưa được 50 năm 

Các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật ch nh 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho sinh hoạt (Qsh): Đô thị: 120-150 

l t ngƣ i.ngày; Nông thôn: 80-100 l t ngƣ i ngày 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho công cộng: 10%Qsh  

- Cấp điện: 120 –500 W ngƣ i 

- Cấp điện công cộng (15- 30)% phụ tải điện sinh hoạt. 

- Thoát nƣớc thải:  

+ Đô thị: 120÷140 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥90%) 

+ Nông thôn: 100÷120 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥80%) 

+ Công cộng, dịch vụ: 10%QSH 

+ Tiểu thủ công nghiệp: 8%QSH 

+ Khu công nghiệp tập trung : 25 m
3
/Ha (Tỷ lệ thu gom ≥70%) 

- CTR phát sinh: 10% CTRsh  

+ Đô thị: 0,8÷0,9 kg ngƣ i.ngày (Tỷ lệ thu gom ≥90%) 

+ Nông thôn: 0,7÷0,8 l ngƣ i.ngđ (Tỷ lệ thu gom ≥80%) 

+ Công cộng, dịch vụ: 10%QSH 

+ Tiểu thủ công nghiệp: 5%QSH 

+ Xây dựng: 25%QSH 

+ Khu công nghiệp tập trung : 0,2 Tấn/Ha (Tỷ lệ thu gom 100%) 

- Nghĩa trang : 0,06Ha 1000 ngƣ i. 

Khuyến kh ch 

- Các giải pháp kiến tr c sinh thái, tiết kiệm năng lƣợng và phát 

triển bền vững. Th ch ứng với điều kiện tự nhiên hiện có tại khu 

vực. 

- Áp dụng các công nghệ khoa học hiện đại, thông minh. 

- Lựa các giải pháp kiến tr c, quy hoạch, vật liệu xây dựng phù hợp 
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Hạng mục Quy định quản lý 

với đặc điểm văn hóa bản địa và bền vững trong dài hạn. 

- Xây dựng hệ thống thu gom và x  lý nƣớc thải riêng cho khu vực 

xây dựng mới ; khu, cụm công nghiệp ; khu du lịch. X  lý nƣớc 

thải triệt để theo quy định. 

- 100% các công tr nh x  lý sơ bộ nƣớc thải bằng bể tự hoại trƣớc 

khi xả vào mạng lƣới thoát nƣớc. 

- Phân loại chất thải rắn tại nguồn theo đ ng t nh chất, thu gom và 

x  lý CTR triệt để theo quy định. 

- S  dụng h nh thức hỏa táng. 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi kh  hậu; điều tra, khảo 

sát các khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro và tai biến môi trƣ ng. 

Tăng cƣ ng trồng cây xanh tại các khu vực có khả năng xảy ra tai 

biến môi trƣ ng. 

- Quan trắc môi trƣ ng đất, nƣớc, không kh  định kỳ để có biện 

pháp kiểm soát nếu ô nhiễm xảy ra. 

- S  dụng nặng lƣợng sạch thay cho năng lƣợng hóa thạch. 

- Bảo vệ đê điều, hành lang thoát l , hành lang bảo vệ các tuyến hạ 

tầng kỹ thuật. 

Ngăn cấm 

- Các hoạt động ảnh hƣởng tới an toàn giao thông 

- Công tr nh vi phạm các hành lang an toàn, bảo vệ công tr nh an 

ninh quốc phòng, di t ch, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi 

trƣ ng….     

- Quy mô công tr nh quá nhỏ dƣới tiêu chuẩn và quy chuẩn xây 

dựng hiện hành  

- Chỉ tiêu s  dụng công tr nh dƣới hoặc vƣợt quá tiêu chuẩn và quy 

chuẩn xây dựng hiện hành. 

- S  dụng các phƣơng tiện giao thông trọng tải lớn gây tiếng ồn, vệ 

sinh môi trƣ ng, cảnh quan tr  các phƣơng tiện chuyên dụng 

(PCCC, cứu thƣơng,  NQP, vệ sinh môi trƣ ng…). 

- Phát triển công nghiệp dàn trải, không có báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣ ng, cam kết bảo vệ môi trƣ ng… 

- S  dụng hóa chất thuộc danh mục cấm vào sản xuất nông nghiệp. 

- Xả, đổ chất thải b a bãi ra môi trƣ ng. 
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PHẦN III  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Quy định về tính pháp lý 

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát 

triển đô thị, đầu tƣ xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Kim Động đảm bảo 

theo đ ng đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên, đến năm 2035, 

tỷ lệ 1/25.000 đã đƣợc phê duyệt.  

Quy định này là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến tr c, quy hoạch, xây dựng của dự án 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên, xây dựng Quy chế quản lý kiến 

tr c quy hoạch và quản lý đầu tƣ xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các 

công tr nh kiến tr c, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và nội 

dung quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tất cả các khu vực, dự án thành phần trong phạm vi dự 

án. 

3.2. T  chức th c hiện 

1. UBND tỉnh Hƣng Yên thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động xây dựng tại khu vực dự 

án huyện Kim Động phù hợp với định hƣớng phát triển đô thị chung của toàn tỉnh Hƣng Yên. 

2. Sở Xây dựng tỉnh Hƣng Yên phối hợp với ch nh quyền huyện tại khu vực chịu trách nhiệm 

quản lý không gian, kiến tr c, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành ch nh do m nh 

quản lý.  

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm gi p ch nh quyền tỉnh Hƣng Yênquản lý không gian, kiến tr c, 

cảnh quan toàn bộ đô thị và một số khu vực có giá trị kiến tr c, cảnh quan đặc biệt theo sự 

phân công của tỉnh Hƣng Yên. 

4. Phòng Kinh tế Hạ tầng Huyện Kim Động có trách nhiệm gi p ch nh quyền Tỉnh, Huyện 

quản lý không gian, kiến tr c, cảnh quan đô thị trong khu vực huyện quản lý. 

3.3. Phân công trách nhiệm 

1. UBND tỉnh Hƣng Yên và U N  huyện Kim Động có trách nhiệm giám sát việc phát triển 

huyện theo đ ng quy hoạch đƣợc duyệt.  

2. UBND Huyện có trách nhiệm lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để phù hợp với 

nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hƣng Yên đã đƣợc phê duyệt.     

3.4. Quy định công bố thông tin 

1. UBND huyện Kim Động có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng công bố thông tin và 

nội dung đồ án quy hoạch đƣợc duyệt trên các phƣơng tiện thông tin đại ch ng, tổ chức hội 

nghị công bố quy hoạch công khai để toàn bộ ngƣ i dân đƣợc biết.  

2. Sở Xây dựng và U N  tỉnh Hƣng Yên và huyện Kim Động có trách nhiệm gi p U N  

tỉnh Hƣng Yên lƣu giữ Hồ sơ quy hoạch để phục vụ công tác quản lý đô thị và cung cấp các 

thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân nếu có yêu cầu, cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Kim Động đƣợc duyệt, cho UBND cấp xã,đô thị, thị trấn để phục vụ 

công tác quản lý theo quy hoạch. 
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PH  L C 

 

 ơ đ  định hư ng phát triển không gi n vùng 
 

 

 


