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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

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

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 

ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 

đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; 

Căn cứ Văn bản số 2320/SXD-QHKT&PTĐT ngày 22/12/2021 của Sở Xây 

dựng về việc ý kiến nội dung về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị 

phía Nam thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo thẩm định số 05/BC-

KTHT ngày 14/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía 

Nam, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

1. Tên đồ án: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam thị 

trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

2. Vị trí địa điểm, phạm vi ranh giới 

- Vị trí địa điểm: Phía Nam thuộc khu 5, khu 6, khu 7 thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng. 

- Phạm vi ranh giới:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
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+ Phía Bắc giáp tuyến đường Thâm Mè – Khun Slam và khu dân cư giáp 

tuyến đường thuộc khu 5 và khu 7; 

+ Phía Nam giáp khu dân cư và ruộng trồng lúa thôn Lũng Cùng (khu 6); 

+ Phía Đông giáp với suối Lũng Cùng (khu 6) và khu ruộng trồng lúa khu 6; 

+ Phía Tây giáp quốc lộ 4A và các cụm dân cư hiện có dọc quốc lộ 4A. 

3. Quy mô lập quy hoạch và dân số 

- Diện tích lập quy hoạch chi tiết: 20 ha. 

- Quy mô dân số:   2.028 người. 

4. Sự cần thiết, mục tiêu lập quy hoạch chi tiết  

a) Sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết 

- Thị trấn Na Sầm nằm ở trung tâm của huyện Văn Lãng là trung tâm hành 

chính, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao của toàn huyện. Đầu mối 

giao thông quan trọng cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, đầu mối giao thương cửa 

khẩu của khu vực, có vị trí và ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh quốc 

phòng. 

- Cùng với các huyện và thị trấn biên giới của tỉnh Lạng Sơn, thị trấn Na 

Sầm hiện đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, văn hóa và  

đô thị trong giai đoạn mới từ nay đến năm 2035. Để có cơ sở lập dự án đầu tư xây 

dựng, kêu gọi thu hút đầu tư bằng các nguồn vốn xã hội hóa, tiếp tục xây dựng và 

phát triển thành phố ngày một khang trang, xanh, sạch, đẹp và hiện đại. Việc lập 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng là cần thiết và phù hợp với điều kiện kinh tế -xã hội trong quá trình đô thị 

hóa, xu hướng phát triển chung của các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Mục tiêu 

- Cụ thể hóa một phần diện tích Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Na Sầm huyện Văn Lãng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 tại Quyết định số 

403/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tạo động lực phát triển mới cho thị trấn Na Sầm với vai trò thị trấn vùng 

biên gắn với cửa khẩu quốc tế; thu hút nhà đầu tư về phát triển đô thị, nhà ở, 

thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế- văn hóa.  

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị và giảm thiểu các tác động 

tiêu cực đến an ninh trật tự, an sinh xã hội và môi trường; lập dự án đầu tư xây 

dựng, triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định pháp luật. 

5. Tính chất khu vực lập quy hoạch 

Là khu vực phát triển đô thị mới mở rộng phía Nam thị trấn Na Sầm, hình 

thành trục không gian trung tâm với các chức năng là trung tâm thương mại- dịch 

vụ, nhà ở và trục không gian xanh của đô thị kết hợp với công viên cây xanh, vui 

chơi giải trí cho người dân thị trấn. 

6. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu 
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Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được áp dụng tiêu chuẩn đô thị loại V; Quy 

chuẩn Việt Nam ký hiệu QCVN 01:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 

22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

7. Quy hoạch sử dụng đất:  

Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm tỷ lệ 1/500,  

thuộc địa giới hành chính thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng có diện tích khoảng 

199.891 m2 (20 ha), quy mô dân số khoảng 2.028 người, được phân khu chức năng 

sử dụng đất cụ thể như sau: 

a. Đất dân dụng: Có tổng diện tích 178.100 m
2
, chiếm tỷ trọng 89.10%. 

- Đất công cộng đô thị (CCĐT): Có tổng diện tích khoảng 3.858 m
2
, chiếm tỉ 

lệ 1,93%, bao gồm 03 lô đất ký hiệu CCĐT1 đến CCĐT3 

- Đất công cộng đơn vị ở (ký hiệu CC-ĐVO): có chức năng phục vụ thường 

xuyên như hành chính, nhà văn hóa, y tế, dịch vụ thương mại …, với tổng diện tích 

2.965 m
2
, chiếm tỷ lệ 1%, gồm 05 lô đất ký hiệu từ CC-ĐVO1 đến CC-DVO5 

- Đất trường học:  

+ Đất trường phổ thông dân tộc nội trú Na Sầm: có diện tích 4.973 m
2
, 

chiếm tỷ trọng 2,49 % diện tích đất nghiên cứu. 

+ Đất giáo dục (ký hiệu GD1): có diện tích 2.878 m
2
, chiếm tỷ trọng 1,44 % 

diện tích đất nghiên cứu. 

+ Đất giáo dục (ký hiệu GD2): có diện tích 2.406 m
2
, chiếm tỷ trọng 1,2% 

diện tích đất nghiên cứu. 

- Đất cây xanh:  

+ Đất cây xanh đô thị: có tổng diện tích 9.620 m
2
, chiếm tỷ lệ 4,81%, bao 

gồm 04 lô đất ký hiệu gồm CVDT1, CVDT2, CXCQ1 và CXTT. 

+ Đất cây xanh đơn vị ở (ký hiệu CX): có tổng diện tích 4.097 m
2
 chiếm tỷ 

lệ 2,01%, gồm 06 lô đất ký hiệu CXCV1, CXCV2, CXCV3, CXCV4, CXSC1, 

CXSC2. 

- Đất ở dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang (ký hiệu NO.DC): Có tổng diện 

tích 22.441 m
2
, chiến tỷ lệ 11,23%  gồm 21 lô đất ở hiện có của dân cư ký hiệu từ 

NO.DC1 đến NO.DC21, sẽ được cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch. 

- Đất ở mới theo quy hoạch: 

+ Đất ở dự kiến tái định cư (ký hiệu TĐC): Có tổng diện tích 5.315 m
2
, 

chiếm tỷ trọng 2,66%, gồm 04 lô đất ký hiệu TĐC1 đến TDC4. 

+ Đất nhà ở liền kề (ký hiệu LK): Có tổng diện tích 38.384 m
2
, chiếm tỷ 

trọng  19,2%, gồm 22 lô đất ký hiệu từ LK1 đến LK22. Các dãy nhà liền kề được 

thiết kế với chiều dài không lớn hơn 60m, giữa các dãy nhà có bố trí các đường 

giao thông nội bộ phân cách các dãy nhà, bề rộng các đường nội bộ không nhỏ hơn 

4m. 

+ Đất nhà ở biệt thự (ký hiệu BT): có tổng diện tích 12.443 m
2
, chiếm tỷ 

trọng 6,2%, bao gồm 04 lô đất ký hiệu từ BT1 đến BT4. 
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- Đất đường giao thông  

+ Đất đường giao thông  khu vực: Tuyến đường giao thông nối từ quốc lộ 

4A đi Na Hình có mặt cắt ngang rộng 21,0m. Tuyến đường Thâm Mè- Khun Slam 

có mặt căt ngang rộng 13,50m. Các tuyến đường giao thông khu vực có diện tích 

chiếm đất 16.468 m
2
, chiếm tỷ lệ 8,24 %. 

+ Đất đường giao thông nội bộ:  

Đất đường phân khu vực: Tuyến đường kết nối từ quốc lộ 4A ở phía Nam, đi 

vào đơn vị ở, có bề rộng đường 20.0m và tuyến đường kết nối từ quốc lộ 4A qua 

các cơ quan, đơn vị. Diện tích chiếm đất của đường đơn vị ở là 24.799 m
2
, chiếm 

tỷ lệ 12,41% 

Đất đường phân khu vực: Gồm các tuyến đường phân khu vực có mặt cắt 

13,0m và 13,5m. Diện tích chiếm đất là: 15.743 m
2
, chiếm tỷ lệ 7,87% 

Đất đường nhóm nhà ở: Có mặt cắt từ 10m- 12,0 (một số tuyến đường vào 

nhà hiện có mặt cắt tối thiểu b=4m). Tổng diện tích 4.431 m
2
, chiếm tỷ lệ 2,2%  

diện tích đất nghiên cứu.  

Đường phân cách các dãy nhà liền kề: Có mặt cắt ngang không nhỏ hơn 4m, 

đảm bảo giãn cách các dãy nhà liền kề và liên hệ giao thông đi bộ giữa các nhóm 

nhà và dãy nhà với nhau, đồng thời bố trí hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tổng diện tích 

khoảng 1.270 m
2
, chiếm tỷ lệ 0,6%. 

- Đất dành xây dựng tường chắn, taluy và rãnh thoát nước: Diện tích khoảng 

3.856 m
2
, chiếm tỷ trọng 1,936% diện tích đất nghiên cứu, ký hiệu TC+R. 

- Đất bãi đỗ xe công cộng (ký hiệu ĐX): Có diện tích 1.605 m
2
, chiếm tỷ 

trọng 0,80% diện tích đất nghiên cứu, ký hiệu ĐO XE. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HTKT): Có diện tích 548 m
2
, chiếm tỷ trọng 

0,27 % diện tích đất nghiên cứu, có ký hiệu HTKT. 

b. Đất ngoài dân dụng: Có tổng diện tích 21.791 m
2 

- Đất trụ sở cơ quan (ký hiệu CQ): Có tổng diện tich 14.661 m
2
, chiếm tỷ 

trọng 7,33 % diện tích đất nghiên cứu, gồm 04 lô đất ký hiệu từ CQ1 đến CQ4, dự 

kiến xây dựng trụ sở các cơ quan thuộc thuộc UBND huyện Văn Lãng. 

- Đất suối Lũng Cùng và hành lang (ký hiệu S+HL): Có tổng diện tích 

3.400m
2
, chiếm 1,70 % diện tích đất nghiên cứu, gồm 04 lô đất ký hiệu S1+HL 

đến S4+HL. 

- Đất hành lang cách ly (ký hiệu CXCL): Có tổng diện tích 1.455 m
2
, chiếm 

tỷ trọng 0,73% diện tích đất nghiên cứu, gồm 05 dải đất dọc theo tuyến suối Lũng 

Cùng (đoạn đi qua khu đô thị) ký hiệu CXCL1 đến CXCL5. 

- Đất phát triển công nghiệp: Theo Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, phía 

Đông- Bắc Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm dự kiến bố trí quỹ đất phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tổng diện tích quỹ đất khoảng 2.275 m
2
, chiếm 

tỷ lệ 1,14% quỹ đất nghiên cứu quy hoạch. 

(Bảng tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kèm theo) 

8. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 
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- Khu vực lập quy hoạch được nghiên cứu với tính chất phát triển đô thị mới 

mở rộng phía Nam thị trấn Na Sầm, hình thành trục không gian trung tâm số 3 của 

thị trấn Na Sầm với các chức năng là trung tâm thương mại - dịch vụ, cơ quan, nhà 

ở và trục không gian xanh của đô thị. 

- Các công trình kiến trúc trụ sở cơ quan, công trình công cộng đô thị và 

công cộng đơn vị ở được bố trí giáp tuyến đường giao thông đô thị, gắn kết với các 

không gian trục đường giao thông, không gian công viên cây xanh tạo thành các vị 

trí điểm nhấn công trình với không gian rộng. 

- Các mảng, tuyến công trình kiến trúc nhà ở liền kề mặt phố có chiều cao 

thấp (04 tầng) bố trí dọc các tuyến đường tạo không gian kiến trúc tuyến phố đồng 

nhất, kết hợp với cây xanh đường phố tạo không gian xanh kết nối các khu công 

viên quảng trường, công viên cây xanh hình thành trục không gian xanh mở của đô 

thị. 

- Các nhóm nhà ở liền kề và biệt thự thấp tầng (03 và 04 tầng) được bố trí 

liên kết với các trục giao thông của đô thị và khu vực. 

- Dọc tuyến suối Lũng Cùng (đoạn đi qua khu đô thị), bố trí hành lang cây 

xanh cách ly kết hợp với một số công viên cây xanh mở tạo hành lang cải thiện 

điều kiện gió thoáng, cải thiện điều kiện vi khí hậu khi phát triển khu đô thị mới 

phía Nam. 

9. Quy hoạch hệ thống giao thông 

 - Hệ thống đường giao thông được quy hoạch theo mạng lưới kết nối với 

tuyến đường quốc lộ 4A (có bề rộng 17,5m B= 5m+7,5m+5m) và tuyến đường 

chính khu vực đi Na Hình. Các tuyến  đường khu vực tạo thành mạng xương sống 

cho toàn dự án. Các tuyến đường phân khu vực và đường vào nhà kết nối với các 

tuyến đường khu vực dẫn vào các khu chức năng đô thị: Các nhóm nhà ở, công 

viên cây xanh, cảnh quan đảm bảo thuận lợi và an toàn cho hoạt động của khu đô 

thị và tiện nghi cho cư dân khu đô thị. 

- Các hệ thống trục đường giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, 

có bố trí hệ thống hè đường, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị và thoát 

nước. Các tuyến đường được phân cấp rõ ràng tạo thành mạng lưới giao thông 

hoàn chỉnh. 

- Hệ thống giao thông được thiết kế tổ chức phù hợp với định hướng phân 

khu chức năng sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu về kiến trúc cảnh quan. 

a. Đường cấp khu vực: 

- Tuyến đường chính khu vực đi Na Hình (Mặt cắt 7-7) (đường hiện có, mặt 

đường rộng 7,50m) được cải tạo mở rộng lòng đường xe chạy và xây dựng hoàn 

chỉnh hè đường, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đô thị. 

- Tuyến đường Thâm Mè - Khun Slam (Mặt cắt 4-4) hiện có được cải tạo, 

mở rộng phần hè đường và xây dựng hệ thống thoát nước và kết nối với các tuyến 

đường trong khu đô thị để xây dựng bổ xung hạ tầng kỹ thuật đô thị kết nối giữa 

khu đô thị và khu vực dân cư hiện hữu, nâng cao điều kiện môi trường sống cho 

khu vực dân cư hiện hữu. 

b. Đường cấp nội bộ: 
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- Tuyến đường kết nối từ quốc lộ 4A vào đơn vị ở, tuyến đi song song với 

quốc lộ 4A và kết nối với các khu chức năng của đơn vị ở và các nhóm nhà ở. Dọc 

theo tuyến đường có bố trí các công trình như cơ quan, công trình công cộng, công 

viên cây xanh đô thị, các công trình nhà ở mặt phố có dịch vụ, thương mại tạo bộ 

mặt của đô thị. 

Các tuyến đường này liên hệ giao thông từ các nhóm nhà ở liên kế, biệt thự 

với các đường giao thông khu vực và cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cho 

các nhóm nhà ở này. 

- Các tuyến đường dân sinh vào khu dân cư hiện có là các tuyến đường bê 

tông, có kích thước nhỏ. Các tuyến đường này sẽ được cải tạo chỉnh trang cải tạo, 

bố trí hệ thống chiếu sáng và có kích thước không nhỏ hơn 4m. 

- Trong khu đô thị có bố trí bãi đỗ xe công cộng cho khu vực, phục vụ nhu 

cầu khách vãng lai và nhu cầu cho đỗ xe công cộng của khu vực tại phía Bắc khu 

đô thị.  

Tổng hợp khối lượng mạng lưới giao thông ( có phụ lục kèm theo) 

10. Quy hoạch cấp nước 

- Nước được cấp vào khu vực quy hoạch tại các điểm đấu nối trên tuyến ống 

D110. 

- Mạng lưới đường ống được tổ chức theo sơ đồ vòng kết hợp nhánh cụt 

xương cá đảm bảo cấp nước cho khu vực thiết kế.  

- Lắp đặt mạng lưới cấp nước, căn cứ vào các tiêu chuẩn dùng nước xác định 

được đường kính ống lớn nhất là D110 và nhỏ nhất là D50, đường ống được dùng 

là ống nhựa HDPE. Các tuyến ống được lắp đặt phía trước nhà và có đồng hồ van 

chặn để tiện cho công tác quản lý. Nước sinh hoạt được cấp vào bể ngầm của hộ 

tiêu thụ qua tuyến ống dịch vụ là ống HDPE D50-110mm. 

- Đường ống được đặt dưới vỉa hè, độ sâu tối thiểu ống cấp nước dịch vụ là 

0,5m, độ sâu tối thiểu ống cấp nước phân phối là 0,7m, ống qua đường đặt trong 

ống lồng thép độ sâu tối thiểu 0,7m.  

- Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo 

phương pháp đương lượng. Đường ống được thiết kế đến chân công trình. 

- Chữa cháy áp lực thấp; khi có cháy, xe chữa cháy lấy nước tại các trụ cứu 

hỏa D125. Các họng cứu hỏa được bố trí trên các đường ống cấp nước D 

110mm dọc theo các tuyến đường, tại các ngã 3, ngã 4 ... để thuận tiện cho xe 

vào lấy nước chữa cháy; khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa không quá 150m; 

- Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về 

phòng cháy chữa cháy trong từng công trình. 

11. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa: 

* San nền:  

- Cao độ xây dựng lựa chọn cho khu vực dự án được lựa chọn tuân thủ theo 

định hướng cao độ khống chế của khu vực. 

- Toàn bộ dự án được chia làm 20 lô san nền với cao độ san nền thấp nhất 

+186.80, cao độ san nền cao nhất khoảng +219.90 
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- Cao độ san nền được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, 

độ chênh cao giức 2 đường đồng mức H = 0.2m. Độ dốc nền thiết kế i 0,004; 

đảm bảo thoát nước tự chảy, khớp nối với hệ thống giao thông đối nội và hệ thống 

giao thông đối ngoại, phù hợp với định hướng kiến trúc cảnh quan. 

- Thiết kế quy hoạch chiều cao được thể hiện bởi cao độ tim đường, chiều 

dài, độ dốc các tuyến đường giao thông. Cao độ các ô đất san nền được vuốt nối 

với cao độ xác định tại mép vỉa hè (chỉ giới đường đỏ) của các tuyến đường giao 

thông trong dự án (nội suy từ cao độ tim đường tại từng vị trí tương ứng), với độ 

dốc ngang lòng đường là 2,0%). 

- Phần tiếp giáp của khu đất xây dựng với khu vực lân cận được xử lý bằng 

kè taluy đảm bảo ổn định cho nền đất. 

- Độ chặt san nền lô đất K ≥ 0,9, San nền hệ thống giao thông đạt độ chặt K 

≥ 0,95. 

- Xử lý chênh cao phần ranh giới san nền phía Đông bằng cách xây dựng 

tường chắn kết hợp đắp mái taluy mái 1:1.5, xử lý phần giáp ranh với khu dân cư 

liền kề bằng tường chắn đá hộc xây liền rãnh B400, phần chênh cao thấp sử dụng 

rãnh B400. 

* Thoát nước mưa: 

- Khu vực lập quy hoạch được chia thành 5 lưu vực: 

+ Lưu vực 1 được giới hạn từ tuyến N3 lên phía bắc của dự án. Toàn bộ 

lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước BTCT D400, D600, 

D800 sau đó thoát về mương xây B800 hiện trạng.  

+ Lưu vực 2 được giới hạn từ tuyến D7, D8 sang phía đông của dự án. Toàn 

bộ lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước BTCT D400, 

D600 sau đó đổ về mương quy hoạch. 

+ Lưu vực 3 được giới hạn bởi tuyến N3, D5, D7, D8 và tuyến suối hoàn trả 

chảy qua dự án. Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống thoát 

nước BTCT D600, D800, D1000. Sau đó đổ về mương quy hoạch qua cống hộp 

BxH=3.0x2.0m, rồi thoát vào suối Lũng Cùng được quy hoạch. 

+ Lưu vực 4 được giới hạn bởi tuyến N3, D5, D6 sang phía tây dự án. Toàn 

bộ lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước BTCT D600 sau 

đó thoát về mương xây B800 hiện trạng. 

+ Lưu vực 5 được giới hạn từ mương quy hoạch xuống phía nam của dự án. 

Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước BTCT 

D600 sau đó thông qua cống hộp BxH=3.0x2.0 đổ về suối Lũng Cùng được quy 

hoạch. 

- Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch thiết kế thu gom sau đó tiêu 

thoát ra kênh tiêu thoát chính theo định hướng thoát nước chung của khu vực. Hệ 

thống cống thoát nước mưa được bố trí dưới đường đối với các tuyến đường có bề 

rộng hè nhỏ hơn 5.0m và được bố trí trên hè đối với các tuyến đường có bề rộng hè 

lớn hơn hoặc bằng 5.0m, xây dựng bằng cống bê tông cốt thép chịu lực đúc sẵn. 

Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: Giếng thu nước 
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mưa, giếng kiểm tra. khoảng cách trung bình giữa các giếng là 30m bố trí theo quy 

định hiện hành. Cống được nối theo phương pháp nối đỉnh. 

* Thoát nước thải: 

- Nước thải được thu gom theo hệ thống thoát nước trong nhà về công trình 

xử lý sơ bộ là bể tự hoại rồi thoát vào hệ thống cống chính của khu đô thị và được 

dẫn về các trạm xử lý nước thải. 

- Toàn bộ dự án được chia thành 3 lưu vực thoát nước thải: 

+ Lưu vực 1: Lưu vực được giới hạn bởi tuyến đường N3 (ở phía Bắc), 

tuyến N8 (ở phía Nam), tuyến D1 (phía Tây) và đến ranh giới phía Đông-Bắc, toàn 

bộ nước thải của lưu vực này được thu gom và thoát về trạm xử lý nước thải số 1. 

+ Lưu vực 2: Giới hạn bởi tuyến đường N3, N1 và D1, toàn bộ nước thải lưu 

vực này được thu gom và thoát về trạm xử lý nước thải số 2. 

+ Lưu vực 3: Gồm phần diện tích còn lại ở phía Nam khu đô thị (phía Nam 

tuyến đường N8), nước thải của lưu vực này được thu gom và thoát về trạm xử lý 

số 3. 

- Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí theo mạng xương cá, thu gom 

về đường ống thoát chính sau đó thoát về các trạm xử lý nước thải. Nước thải sau 

xử lý đạt tiêu chuẩn được thoát vào hệ thống thoát nước mưa, được bố trí ở trên hè, 

chiều sâu chôn cống tối thiểu 0.5m tính từ mặt hè  hoàn thiện đến đỉnh cống. 

Những đoạn ống đi qua đường phải đảm bảo chiều sâu tối thiểu từ mặt đường đến 

đỉnh cống là 0.7m. Cống thoát nước thải có đường kính D200, độ dốc cống  i≥ 1/d, 

bố trí dọc theo tuyến giao thông để tiện cho quản lý và bảo dưỡng. Chiều sâu chôn 

cống tối thiểu là 0,5m, tối đa là 4m tính tới đỉnh cống. 

12. Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng 

- Phương án cấp điện: Khu vực được cấp điện do nguồn điện của mạng lưới 

Quốc gia cung cấp thông qua Lộ cấp điện trung áp của khu vực, với tổng nhu cầu 

công suất điện toàn dự án khoảng 4.460kVA, do đó các trạm biến áp sẽ được đấu 

nối cấp nguồn từ tuyến điện hạ ngầm sau dịch chuyển. 

- Toàn bộ khu vực quy hoạch 9 trạm biến áp kiot, trạm có công xuất phù hợp 

theo tiêu chuẩn về diện tích phục vụ có công suất từ 320kVA đến 630kVA. 

- Lưới điện trung thế 35kV:  

+ Nằm trong khu vực nghiên cứu có đường dây trung thế 35kV chung của 

khu vực đi qua sẽ phá dỡ và hoàn trả hạ ngầm kết hợp với các tuyến điện xây mới 

cấp cho các trạm biến áp thuộc dự án, tuyến cáp được đi trong phần đất vỉa hè của 

đường giao thông trong dự án. 

+ Đường dây 35kV hạ ngầm sẽ kết hợp cấp nguồn điện cho các trạm biến áp 

thuộc dự án. Ngoài ra tuyến điện phá dỡ sẽ được hoàn trả bằng tuyến đường dây 

bọc đi nổi. 

- Trạm biến áp: Xây dựng 9 trạm biến áp có tổng công suất 4.460kVA; các 

trạm được bố trí tại khu vực công viên cây xanh hoặc tại khu công cộng và tại vị trí 

đảm bảo bán kính phục vụ ≤ 300m÷350m.  

- Lưới điện hạ thế: 
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+  Trên cơ sở trạm biến áp đó thiết kế xây dựng đường dây 0,4kV cho phù 

hợp và đáp ứng nhu cầu dùng điện. Toàn bộ đường dây hạ thế đi ngầm. 

+ Hệ thống lưới hạ thế sử dụng cấp điện áp 380/220kV ba pha bốn dây trung 

tính nối đất trực tiếp. Lưới hạ thế khu vực sử dụng cáp ngầm đi trong hào cáp. 

+ Bán kính lưới hạ thế không quá 300m trong khu quy hoạch, nhằm tránh độ 

sụt áp cuối đường dây. 

- Lưới điện chiếu sáng: 

+ Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo mỹ quan cho toàn khu. Cột 

đèn chiếu sáng cao 8m và 12m tùy theo mặt cắt ngang đường.  

+ Hệ thống đường dây 35kV, chiếu sáng, hạ thế được bố trí đi ngầm trên vỉa 

hè đảm bảo mỹ quan khu dân cư. 

+ Đèn chiếu sáng dùng đèn LED đối với cột 8m và cột cao 12m, đèn có ánh 

sáng màu vàng hoặc có các thông số kỹ thuật tương đương.  

+ Bố trí đèn 1 phía hoặc giữa giải phân cách tùy thuộc vào mặt cắt ngang 

đường và có khoảng cách đèn từ 30m đến 38m. 

13. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc  

- Xây dựng hệ thống hào cáp dọc theo các tuyến đường quy hoạch. Hào cáp 

được đặt trong phần vỉa hè của đường và khoảng kỹ thuật giữa các lô nhà. 

- Hệ thống hào cáp có đặt sẵn ống HDPE dùng để đi các đường cáp thông 

tin. Ống nhựa chịu lực HDPE D110/90 luồn cáp thông tin, với tuyến cáp thông tin 

từ ga vào nhà sẽ dùng ống nhựa chịu lực HDPE D40/30. Với các đoạn cáp điện - 

thông tin đi trong hào qua đường sẽ được luồn ống thép có đường kính tương ứng. 

Trên hệ thống hào cáp có bố trí các hố ga và khoảng cách các hố ga tùy thuộc vào 

địa hình; 

- Toàn bộ các tủ đấu cáp, hệ thống cáp, các thiết bị đầu cuối sẽ tùy thuộc vào 

nhà cung cấp dịch vụ; Vị trí và dung lượng chính xác sẽ được điều chỉnh cho phù 

hợp với mặt bằng chính thức của  ô đất trong các giai đoạn thiết kế sau. 

-  Tổng nhu cầu thuê bao thông tin liên lạc của toàn bộ khu dân cư khoảng 

951 thuê bao. Hệ thống đường cáp thông tin được thiết kế đi ngầm trong hệ thống 

ống HDPE, đảm bảo mỗi hộ có 01 đường cáp quang băng thông rộng có tích hợp 

các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin. 

- Các mạng thông tin không dây, công nghệ cao, mạng truyền hình… cung 

cấp các dịch vụ cho cộng đồng sống và làm việc tại khu quy hoạch, sẽ được nhà 

cung cấp dịch vụ triển khai tới từng đơn vị thông qua mạng cáp hoặc đầu thu tín 

hiệu, được nghiên cứu ở giai đoạn sau, nhưng trên cơ sở phải căn cứ theo hệ thống 

tuyến và ống kỹ thuật mà giai đoạn này đã thiết kế, đảm bảo tính đồng bộ thống 

nhất. 

- Thông tin vô tuyến; bưu cục: Các trạm thu phát sóng vô tuyến sẽ được bổ 

sung theo dự án riêng, dự kiến bố trí trong các khu đất cây xanh hoặc kết hợp với 

bưu cục bố trí trong các công trình công cộng cấp khu vực và đơn vị ở. 

14. Lộ giới và cắm mốc: 

-  Hồ sơ lộ giới: 
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- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang an toàn bảo vệ 

các tuyến hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo cơ sở cho việc xác định các tuyến đường 

ngoài thực tế trên cơ sở các tọa độ tim đường thiết kế và kích thước các mặt cắt 

ngang của mỗi loại đường. 

- Định vị mạng lưới đường từ đường khu vực đến đường nội bộ, đảm bảo 

khớp nối, phù hợp với các chỉ giới đường đỏ các tuyến đường. 

- Định vị tim đường quy hoạch: Các tuyến đường khu vực, phân khu vực và 

đường nội bộ, tim đường được xác định bằng toạ độ và các điều kiện ghi trên bản 

vẽ. 

- Hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo các quy 

định hiện hành. 

- Cắm mốc đường: Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của 

các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới 

xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.   

15. Đánh giá tác động môi trường chiến lược:  

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: bảo vệ không gian mặt nước, cấm 

mọi hình thức xả thải không qua xử lý trực tiếp ra nguồn. 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tiếng ồn thông qua việc trồng 

cây xanh cách ly, tại khu vực công cộng bố trí thiết bị dụng cụ thu gom chất thải 

cho phù hợp... 

- Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường. 

- Các nội dung đánh giá môi trường chiến lược, sẽ tiếp tục được cụ thể hóa 

trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập riêng khi dự án quy hoạch đầu tư 

khai thác sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

16. Khái toán đầu tư 

a. Kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc: 

TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

(tr. 

đồng/m2) 
(tỷ đồng) 

1 Công trình công cộng đô thị m2 sàn 7.234 6,930 50,13 

2 Công trình công cộng đơn vị ở m2 sàn 3.881 6,930 26,90 

3 Công trình trường tiểu học 
Học 

sinh 
250 

33,39 

tr/H.S 
8,35 

4 Công trình trường mầm non 
cháu 

200 
54,66 

tr/cháu 
10,93 

5 Công trình nhà ở tái định cư m2 sàn 21.038 6,850 144.11 

6 Công trình nhà ở liên kế m2 sàn 147.450 7,300 1.010,03 

7 CT Nhà ở biệt thự  m2 sàn 22.685 8,310 188,51 

8 CT Trụ sở cơ quan, văn phòng m2 sàn 24.290 8,950 217,40 

9 
Công viên cây xanh, cây xanh 

cảnh quan 
m2 đất 13.768 0,5 6.88 

  Tổng cộng      1.663.24 
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b. Kinh phí xây dựng các hạ tầng kỹ thuật: 

TT Hạng mục Kinh phí (tỷ đồng) 

1 Giao thông 112,452 

2 San nền 70,949 

3 Thoát nước mưa 11,367 

4 Cấp nước 1,342 

5 Cấp điện 42,876 

6 Thông tin liên lạc 0,617 

7 Thoát nước thải 14,732 

 Tổng cộng 254,335 

Tổng kinh phí đầu tư 

- Tổng kinh phí đầu tư ước tính: a + b =  1.917,58 tỷ đồng 

- Chi phí khác:                               10% =   191,76 tỷ đồng 

       Cộng:                                            =  2.109,34 tỷ đồng 

17. Phân đợt đầu tư và xác định các dự án ưu tiên đầu tư 

Mục tiêu xây dựng đồng bộ khu đô thị mới gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

đô thị (đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải...), 

các cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế và văn hóa trong khu vực phát triển khu đô thị 

mới và hoàn thiện, chỉnh trang cải tạo trong khu vực đã xây dựng. 

Phân kỳ đầu tư sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây 

dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt trên nguyên tắc thứ tự ưu tiên sau (đối với 

phần đất xây dựng mới): 

- Đợt 1: Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung cho khu 

vực (các tuyến đường cấp khu vực trở lên, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông 

hiện có (quốc lộ 4A, đường đi Na Hình, đường Thâm Mè- Khun Slam), kết nối hạ 

tầng với hệ thống hạ tầng hiện có của thị trấn nằm dọc các tuyến đường nêu trên và 

kết nối hạ tầng của khu vực dân cư hiện có với hệ thống hạ tầng được xây dựng. 

- Đợt 2: Xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, hoàn thiện cơ bản hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Đợt 3: Xây dựng công trình giáo dục (nhà trẻ mẫu giáo, trường tiểu học, 

trường THCS), bãi đỗ xe, cây xanh cấp đơn vị ở, một số công trình nhà ở cao tầng 

tại các khu vực giáp trục đường lớn, các công trình công cộng cấp đơn vị ở (dịch 

vụ đô thị, văn hóa, y tế,...). 

- Đợt 4: Xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng, hoàn thiện các hạng mục 

còn lại của Dự án (kết hợp kêu gọi đầu tư các công trình công cộng, cây xanh cấp 

đô thị. Cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo quy hoạch. 

18. Quản lý quy hoạch xây dựng 

Trên cơ sở phân loại các dự án đầu tư, việc quản lý quy hoạch xây dựng 

được thực hiện theo từng dự án. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án phải 

tuân thủ các quy định của đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt về chỉ tiêu kiến trúc 

quy hoạch như: quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, chỉ giới 
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đường đỏ, chỉ giới xây dựng…và các quy định khác theo Quy định quản lý quy 

hoạch xây dựng theo đồ án quy hoạch. 

( Có Quy định quản lý quy hoạch chi tiết riêng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND thị trấn Na Sầm chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Quy hoạch 

kiến trúc đô thị (Đơn vị tư vấn lập quy hoạch), Phòng kinh tế và hạ tầng thực hiện 

công bố công khai đồ án quy hoạch theo quy định. Lập hồ sơ mốc giới xác định 

phạm vi ranh giới khu đất và cắm mốc giới ngoài thực địa; thực hiện các thủ tục liên 

quan về đất đai theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Tài nguyên và môi trường cập nhật các nội 

dung, phạm vi ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt vào các đồ án quy 

hoạch đô thị có liên quan. 

3. Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

UBND thị trấn Na Sầm cập nhật Quy hoạch quy hoạch chi tiết vào trang thông tin 

điện tử của huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh 

tế và Hạ tầng, Kế hoạch- Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và thông 

tin; Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm và Đơn vị lập quy hoạch, các tổ chức, cơ 

quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Xây dựng; (b/c) 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; (6b) 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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