UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THIỆU HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1934 /UBND-KTHT

Thiệu Hóa, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Về việc xin ý kiến thỏa thuận về đồ
án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 Điểm dân cư trại khu vực Ao
Tàn Cửa Phủ xã Tân Châu, huyện
Thiệu Hóa.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 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 Thông tư số 02/2017 ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
về quy hoạch xây dựng nông thôn; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày
19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045;
Căn cứ Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh
về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác
lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.
Căn cứ Văn bản số 7745/SXD-QH ngày 21/10/2021 của Sở Xây dựng về
việc ý kiến về nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các Điểm
dân cư trên địa bàn xã Thiệu Công, Tân Châu, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa;
Để có cơ sở thẩm định và phê duyệt các đồ án Quy hoạch chi tiết xây
dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân trại khu vực Ao Tàn Cửa Phủ xã Tân Châu theo đúng
quy định hiện hành, UBND huyện Thiệu Hóa xin ý kiến Sở Xây dựng về đồ án
Quy hoạch với một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Điểm dân cư trại khu vực Ao Tàn Cửa Phủ, xã Tân Châu.
1.1 Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch
a) Phạm vi ranh giới: Khu đất lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thuộc địa
giới hành chính xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa. Khu vực có chức năng là đất ở

nông thôn theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2030,
phạm vi ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:
+ Phía Đông Bắc giáp: Khu dân cư;
+ Phía Nam giáp: Đường tỉnh 502;
+ Phía Tây Nam giáp: Khu dân cư;
+ Phía Tây Bắc giáp: MBQH khu dân cư.
b) Quy mô lập quy hoạch: Diện tích lập quy hoạch là 20.957m2;
c) Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 500 người.
1.2. Tính chất, chức năng: Là khu ở mới được đầu tư hạ tầng xã hội, hạ
tầng kỹ thuật đồng bộ.
1.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch
Tuân thủ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về QHXD
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây
dựng. Áp dụng cho khu vực dân cư nông thôn.
2. Quy hoach tổ chức không gian, phân khu chức năng, quy hoạch sử
dụng đất
2.1. Tổ chức không gian
- Lối tiếp cận chính vào khu dân cư từ Đường tỉnh 502 đi qua khu đất lập
quy hoạch thông qua tuyến đường giao thông hiện trạng kết nối với các tuyến
đường giao thông nội bộ làm mới, đảm bảo tiếp cận thuận lợi đến từng khu chức
năng và khai thác quỹ đất có hiệu quả;
- Bố trí các công trình nhà ở hướng ra các trục giao thông chính;
- Tạo các khoảng không gian mở, không gian chuyển tiếp giữa các khu
chức năng bằng hệ thống cây xanh.
2.2. Phân Khu chức năng
a) Khu đất ở:
Đất nhà ở dạng liên kế: Được bố trí tại các khu vực đất ở dân cư mới tuân
thủ theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu hóa được duyệt, diện tích
12.537,96m2 dự kiến 91 lô liền kề với diện tích trung bình mỗi lô từ 99,8m2 –
190,3m2, tầng cao trung bình từ 1-5 tầng.
b) Khu công viên cây xanh- thể thao
Ký hiệu CX, tổng diện tích 1.839,2m2. Bố khu công viên trung tâm
1105,3m2 nằm giữa lô đất CL-Q và CL-K, các khu cây xanh còn lại bố trí xen
kẹp giữa các khu dân cư, kết hợp trông cây xanh trong hành lang an toàn đường
bộ và cây xanh hiện có trong khu dân cư hiện trạng đảm bảo theo yêu cầu.
c) Đất giao thông: Bố trí đất giao thông với tổng diện tích 6.580,01m2,
chiếm 34,9% lô đất.
2.3. Quy hoạch sử dụng đất
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

STT

Chức năng

Đất ở chia lô
Đất chia lô A
Đất chia lô B
Đất chia lô C
Đất chia lô D
Đất chia lô E
Đất chia lô F
Đất chia lô H
Đất chia lô K
Đất chia lô Q
Đất cây xanh2
thể thao
Cây xanh 01
Cây xanh 02
Cây xanh 03
Cây xanh 04
Cây xanh 05
Cây xanh 06
Cây xanh 07
Cây xanh 08
Cây xanh 09
3 Đất giao thông
Tổng diện tích
1

Ký hiệu

Diện tích
MĐXD Tầng cao
(ha)

CL 12.537,96 70-90
CL-A
2.069,4 70-90
CL-B
1.614,1 70-90
CL-C
1.395,1 70-90
CL-D
1.168,4 70-90
CL-E
1.886,7 70-90
CL-F
657,3 70-90
CL-H
1.926,0 70-90
CL-K
905,0 70-90
CL-Q
916,0 70-90
1.839,2
CX-01
CX-02
CX-03
CX-04
CX-05
CX-06
CX-07
CX-08
CX-09

1.105,3
169,3
167,1
180,2
89,2
76,0
98,4
117,0
100,3
6.580,01
20.957,17

5

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1

Hệ số
SDĐ

Tỷ lệ
Số lô
(%)

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

59,8 91
13
14
12
10
11
4
14
6
7
8,8

31,4
100,0

3. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
3.1. Chuẩn bị kỹ thuật xây dựng
a) San nền:
- Kết hợp hài hòa với cao độ nền khu dân cư hiện trạng (tránh ngập úng) và
cao độ nền của khu đất quy hoạch xây dựng mới.
- Cao độ nền thiết kế thấp nhất 5,56m, cao nhất 5,84m.
b) Thoát nước mưa:
- Thiết kế hệ thống thoát nước trong đó nước mưa và nước thải đi chung.
- Hệ thống thoát nước sử dụng rãnh thoát nước nắp đan bê tông cốt thép bố
trí hai bên vỉa hè, thu gom toàn bộ nước mưa, nước thải của khu vực sau đó
thoát vào kênh tiêu Ao Tàn về phía Đông Bắc sau đó thoát ra Kênh B9 qua
đường Tỉnh 502
- Nước mặt được thu gom qua hệ thống giếng thu, giếng thăm, cống thoát
nước sau đó thoát về phía Nam khu đất theo hướng thoát nước chung.
3.2. Quy hoạch giao thông
a) Giao thông đối ngoại: Đường tỉnh 502 là đường cấp III đồng bằng, theo

mốc lộ giới đã có trên tuyến thì đoạn tuyến đường qua khu dân cư Lộ giới
đường bộ là 44m (khoảng cách từ mốc lộ giới đến tim tuyến là 22m).
b) Giao thông nội bộ: Các tuyến đường nội bộ có mặt cắt quy hoạch như
sau:
- Tuyến 1 (mặt cắt 1-1): Bề rộng nền đường 7,5m, mặt đường 5,5m, vỉa hè
+ rãnh thoát nước 1 bên 2m.
- Tuyến 2 , 3, 4, 5 (mặt cắt 2-2): Bề rộng nền đường 9,5m, mặt đường
5,5m, vỉa hè + rãnh thoát nước 2 bên 2x2m.
- Tuyến 6 (mặt cắt 3-3): Bề rộng nền đường 8m, mặt đường 4m, vỉa hè +
rãnh thoát nước 2 bên 2x2m.
3.3. Quy hoạch cấp nước:
a) Nguồn nước: Theo quy hoạch vùng huyện được duyệt nước sạch cấp
cho khu dân cư được lấy từ nhà máy nước sạch núi Go tại xã Tân Châu, huyện
Thiệu Hóa.
b) Mạng lưới đường ống:
- Mạng lưới là mạng cụt kết hợp mạng vòng cấp nước cho nhu cầu sinh
hoạt, cứu hoả và mọi nhu cầu khác.
- Các trụ cứu hoả ngoài nhà chọn loại nổi D100, khoảng cách mỗi trụ cứu
hoả 100  150m/trụ.
3.4. Quy hoạch thoát nước thải:
- Nước thải sinh hoạt từ các nhà ở, công trình sau khi được xử lý cục bộ ở
các bể tự hoại được thải ra tuyến mương chạy xung quanh khu đất đấu nối với
mương thoát nước khu đất bên cạnh chiều rộng trung bình khoảng 1m có đậy
tấm đan. Nhu cầu thu gom nước đảm bảo >85% nhu cầu cấp nước.
- Thiết kế thoát nước tuân thủ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.
3.5. Quy hoạch quản lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường.
- Trong các nhóm ở phải thiết kế các vị trí thu gom rác di động, thu gom
rác sinh hoạt hàng ngày trước khi công ty môi trường đô thị thu gom chuyển đến
bãi xử lý rác thải của toàn huyện.
- Việc xử lý rác thải diễn ra tại khu vực bãi rác theo định hướng quy hoạch
cấp trên, trong khu vực chủ yếu chỉ làm công tác thu gom rác thải.
3.6. Quy hoạch cấp điện - chiếu sáng.
a) Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu dân cư từ đường dây 22KV dọc
tuyến Đường tỉnh 502.
b) Trạm biến áp: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 22/0,4kV công suất
320kVA để cấp điện sinh hoạt.
c) Mạng lưới điện:
- Mạng lưới hình tia kết hợp mạng vòng đối với điện trung áp; mạng lưới

hình tia đối với điện sinh hoạt.
- Hệ thống cấp điện sinh hoạt sử dụng hệ thống cáp ngầm, tủ gom công tơ
được bố trí ngoài trời trên hè.
d) Chiếu sáng: Mạng lưới điện chiếu sáng bố trí dọc theo các tuyến đường
giao thông; Khoảng cách trung bình 30m/cột.
3.7. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động.
- Nguồn viễn thông thụ động cấp cho Khu vực được đấu nối từ đường dây
trên tuyến đường tỉnh 502.
- Từ điểm đấu nối, xây dựng các tuyến cáp chính cấp tín hiệu đến tủ cáp
phân phối ODF trong khu vực quy hoạch. Các tuyến cáp nhánh đi ngầm trong
đất trên vỉa hè hoặc đi chung trong hào cáp kỹ thuật cùng với các tuyến hạ tầng
khác. Tủ đấu nối ODF được đặt nổi trên bệ bê tông để đảm bảo vận hành trong
mọi điều kiện thời tiết.
UBND huyện Thiệu Hóa kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét và cho ý
kiến để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT.
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