Cơ quan xét duyệt:
UBND TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan thẩm định:
SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH

Cơ quan chủ đầu tư:
BAN QUẢN LÝ KKT TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan thỏa thuận:
……………………………………

Cơ quan góp ý kiến:
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
Cơ quan nghiên cứu và lập quy hoạch:

VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HÀ TĨNH
Chỉ đạo thực hiện:

Cán bộ tham gia thiêt kế:
+ Chủ nhiệm:
+ Kiến trúc
+ Kinh tế:
+ Hạ tầng kỹ thuật:
+ Giao thông:
+ Chuẩn bị kỹ thuật:
+ Cấp nước
:
+ Thoát nước & VSMT:
+ Cấp điện:
Quản lý kỹ thuật:
+ Kiến trúc:
+ Kinh tế:
+ Giao thông:
+ Chuẩn bị kỹ thuật:
+ Cấp điện:
+ Cấp nước:
+ Thoát nước bẩn, VSMT:

KTS. Nguyễn Việt Hùng – Viện trưởng.
KTS. Nguyễn Việt Hùng.
KTS. Lê Hồng Nam; KTS. Tô Thái Hòa; KTS Nguyễn Anh Tuấn; KTS. Đặng Văn Thuần.
KS. Hoàng Minh Tuấn (KTXD).
KSĐT. Trần Mạnh Cường.
Ths. KS. Phạm Xuân Trường.
KS. Nguyễn Minh Tuấn.
KS. Trần Đình Thắng.
KSĐT. Hoàng Văn Phong
KS. Nguyễn Văn Nam.
KTS. Nguyễn Việt Hùng.
KS. Trần Thúy Phương.
KS. Nguyễn Văn Hùng.
KS. Dương Hồng Thúy
KS. Đoàn Trọng Tuấn
KS. Nguyễn Phương Hòa.
KS. Phạm Tiến Tạo.
Hà Tĩnh, ngày

tháng 12 năm 2015

Môc lôc néi dung:
1.

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

2.

VỊ TRÍ – MỐI LIÊN HỆ VÙNG.

3.

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG.

4.

CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN.

5.

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH.

6.

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT – KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.

7.

QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

8.

VIỄN CẢNH ĐÔ THỊ QUA CÁC GÓC NHÌN - ĐIỂM VIEW

9.

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ.

PHẦN I

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
I.1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Xây dựng số 50/2014-QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 5;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của chính phủ quy định về khu công nghiêp, khu chế xuất, khu kinh tế;

- 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 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008;
- 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;

- Thông tư số 07/2008/QĐ-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý QHXD KCN, KKT;
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN và MT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch XD;
- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý QH xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 18/2012/QĐ-UBND;

- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng - Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg
ngày 20/8/2007 và Điều chỉnh QH chung XD Khu kinh tế Vũng Áng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-UBND;

- Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu
xây dựng Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;
- Các bản đồ khu vực có liên quan;

- Các số liệu, tài liệu, dự án khác liên quan.
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I.2. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng - Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007. Ngày 22/01/2009, theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Điều chỉnh Quy

hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng tại Quyết định số 222/QĐ-UBND. Các đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế được phê duyệt, đều đã

xác định Khu kinh tế Vũng Áng là Khu kinh tế tổng hợp, trong đó khu công nghiệp Vũng Áng gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương giữ vai trò
chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm công nghiệp sắt thép, luyện kim, công nghiệp điện, du lịch, dịch vụ, hệ thống các
trường đào tạo, dạy nghề và các ngành kinh tế khác.

Trên cơ sở Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế được phê duyệt, nhiều dự án đầu tư đã được triển khai thực hiện, trong đó, quy mô lớn nhất là

tổ hợp công nghiệp FORMOSA, ngoài ra là các dự án công nghiệp và các khu chức năng khác trong Khu kinh tế.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung của Khu kinh tế, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp phụ trợ đã

hình thành và được bố trí trong quỹ đất dự trữ phát triển nằm phía Nam đường tránh QL1A. Cùng với quá trình phát triển của Khu kinh tế, nhu cầu phát

triển công nghiệp và các dịch vụ phụ trợ sẽ còn tiếp tục gia tăng trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Quỹ đất phù hợp nhất cho các chức năng này
là quỹ đất nằm phía Nam đường tránh QL1A.

Để phát triển một cách hài hòa, bền vững và hiệu quả các cơ sở công nghiệp và dịch vụ phụ trợ, trong một tổng thể không gian và hạ tầng kỹ thuật đồng

bộ, việc lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ nằm phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A là hết sức cẩn thiết.

I.3. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

- Cụ thể hóa nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Điều chỉnh tại Quyết định số 222/QĐ-UBND;

- Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và dịch vụ phụ trợ nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong toàn khu kinh tế Vũng Áng;
- Tạo một khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợkhang trang, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng được các nhu cầu hoạt động;
- Nâng cao hiệu quả năng lực, khai thác sử dụng hợp lý các quỹ đất;

- Tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng;
- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

PHẦN II

VỊ TRÍ – MỐI LIÊN HỆ VÙNG

PHẦN II. VỊ TRÍ – MỐI LIÊN HỆ VÙNG
VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ QH

- Vị trí: Phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A,

Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc địa giới hành chính
các xã: Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Phương,
huyện Kỳ Anh, tỉnh hà Tĩnh.
- Phạm vi ranh giới:

+ Phía Bắc và phía Tây Bắc giáp đường tránh

Quốc lộ 1A;

+ Phía Tây giáp Mỏ đá Khe Rò;

+ Phía Nam và phía Đông giáp núi Hoành Sơn;

- Quy mô lập quy hoạch: 1.664,0 ha.

ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 1A

KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
QUY MÔ: 1.664,0ha

NÚI HOÀNH SƠN
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MỐI LIÊN HỆ VÙNG

Khu vực lập quy hoạch nằm Nằm trên trục đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị
xã Kỳ Anh, cách TP Vinh 95km, cách TP Hà Tĩnh 55km và cách TP Đồng Hới 80km.

Từ khu vực lập quy hoạch có thể kết nối với Trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng qua
các trục giao thông ngang và các huyện trong tỉnh qua trục dọc Quốc lộ 1A.

PHẦN III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

3.1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT Loại đất
1 Đất hoa màu
2 Đất cây cỏ
3 Đất lâm nghiệp
4 Đất mặt nước
5 Đất dự án các DN đã cấp
6 Đất nghĩa trang
7 Đất giao thông
Tổng

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
34,15
636,95
2,87
53,50
14,95
278,84
3,16
58,98
40,58
756,65
2,38
44,36
1,91
35,65
100,000
1864,93
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3.2. HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Các công trình xây dựng rằm rải dọc theo trục đường tránh Quốc lộ 1 thuộc phía đối diện khu vực lập quy hoạch, phần lớn là các
công trình xây dựng kiên cố hoặc nhà cao tầng phục vụ tái định cư và nhu cầu nhà ở của công nhân KKT Vũng Áng.

Khu vực Đông Nam phạm vi lập quy hoạch, có nhiều công trình, nhà máy, xí nghiệp hoặc khu công nghiệp đã được xây dựng,

đang được xây dựng hoặc đã được cấp đất làm dự án như: Khu CN Phú Vinh, Công ty Á Đông, Công ty SPK…

Nhà ở dân cư gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp chủ yếu là nhà vườn. Nhà ở nằm rải rác và rất thưa thớt trên phạm vi lập qh.
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3.3. HIỆN TRẠNG CÁC VÙNG CẢNH QUAN

VÙNG CẢNH QUAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Trong khu vực nghiên cứu qh có 3 vùng cảnh quan chính:

- Vùng cảnh quan nhà ở dân cư: Bao gồm các công trình nhà ở tái

định cư và nhà ở phục vụ công nhân khu KT Vũng Áng. Các công trình
được xây dựng kiên cố và cao tầng.

- Vùng cảnh quan đất đồi trồng cây và các khe suối: Nằm phần lớn ở

phía Tây và Tây Bắc khu vực lập quy hoạch;

- Vùng cảnh quan các công trình, nhà máy sản xuất: Nằm phần lớn ở

khu vực Tây Nam khu vực lập quy hoạch. Bao gồm các công trình nhà
máy đã được xây dựng hoặc các khu đất đang được san nền xây dựng

VÙNG CẢNH QUAN
ĐẤT ĐỒI

VÙNG CẢNH QUAN
KHE SUỐI
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3.4. HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG

* ĐƯỜNG THỦY

Khu vực quy hoạch hiện

không có hệ thống sông
ngòi đường thủy, chỉ có
các dòng chảy dạng khe
suối thoát nước từ
hướng Tây Nam xuống
Đông Bắc.

* ĐƯỜNG BỘ

Tuyến đường tránh Quốc lộ 1 chạy dọc qua khu vực nghiên cứu với chiều dài là: 9,392km. Đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng
với quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa 11m, hiện tại chất lượng mặt đường tốt.

Các tuyến đường nội bộ trong khu vực với chiều dài 20,255km. Bao gồm các tuyến đường phục vụ cho các khu công nghiệp, các

mỏ đá và đường trong khu dân cư, khoảng 90% mặt đường là đường cấp phối hoặc đường đất, còn lại một số ít là mặt đường
láng nhựa hoặc bê tông hóa. Chất lượng các tuyến đường là trung bình, quy mô nền đường 5,0m -:- 12,0m, mặt đường 3,0m -:6,0m.
Ngoài ra trong khu vực còn có các tuyến đường nội bộ của các khu công nghiệp đang thi công.
- Về cơ bản khung hệ
thống giao thông trong
khu vực nghiên cứu
chưa được hình thành,
còn mang tính chất cục
bộ chỉ phục vụ cho các
doanh nghiệp, nhà máy
cục bộ.
- Chất lượng các tuyến
đường trong khu vực
chất lượng xấu, chỉ đảm
bảo giao thông nội bộ,
chưa có gắn kết với hệ
thống giao thông chính
trong khu vực.
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3.5. HIỆN TRẠNG NỀN ĐỊA HÌNH

- Khu vực Kỳ Thịnh đã được xây dựng trên nền cao độ từ +15,0 m đến +65,0
m.
- Khu vực Xã Kỳ Long được xây dựng trên nền cao độ từ +10,0 m đến +36,0.
- Khu vực Xã Kỳ Liên được xây dựng trên nền cao độ từ +20,0 m đến +60,0 m.
- Khu vực ruộng trong khu vực quy hoạch có nền cao độ từ +15,0 m đến +25,0
m.
- Khu đất lâm nghiệp có nền cao độ từ +25,0 m đến +60,0 m.
- Các ao hồ có cao độ đáy <+1,0 m.
- Độ dốc trung bình mặt nền: 0,5%. Độ dốc nền hiện có cao nhất: 9,0 %. Độ dốc
nền thấp nhất: 0,0%. Hướng dốc nền từ Tây Nam xuống Đông Bắc.

3.7. HIỆN TRẠNG NGHĨA TRANG

3.6. HIỆN TRẠNG THOÁT NƯỚC MƯA
Toàn bộ khu vực quy hoạch hầu như chưa có hệ thống thoát

nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa chỉ được xây dựng
cục bộ ở các khu CN, nhà máy. Hướng thoát nước theo độ
dốc địa hình, chủ yếu là hướng Tây Nam sang hướng Đông
Bắc. Thoát vào các khe, suối, kênh, rãnh hiện trạng, cụ thể
là:
- Khu vực xã Kỳ Thịnh thoát vào: suối Mũi Đồi, suối Đá Mài,
suối Ngang, suối Dậy Thăng Quang, suối Khe Giữa, kênh
Mũi Đồi, khe Sủng Cơn Da, khe Chàu Mục, khe Ngang, khe
Suối Mây.
- Khu vực xã Kỳ Long thoát vào: suối Khe Ngang, suối Khe
Cấy, suối Khe Rách, suối Khe Lau, khe Trộ Lấm, khe Cây
Mục.
- Khu vực xã Kỳ Liên, Kỳ Phương thoát vào: suối Cửa Thờ.

Trên địa bàn hiện nay có 4 nghĩa trang được quy hoạch và xây dựng là nghĩa trang Kỳ Thịnh, nghĩa
trang Kỳ Long, nghĩa trang Kỳ Liên và nghĩa trang Kỳ Phương. Các nghĩa địa có quy mô diện tích
nhỏ, nằm rải rác trong các khu vực dân cư hoặc khu vực đất canh tác nông nghiệp. Tổng diện tích
đất nghĩa trang được quy hoạch là 23,61 ha, nghĩa địa của khu vực quy hoạch là 20,75 ha.

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

3.8. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC
Khu vực lập quy hoạch đã có hệ thống đường ống cấp nước trên trục đường tránh Quốc lộ 1, phục vụ cho các khu tái định cư và các công trình xung quanh.

Đường ống cấp nước ống D100 – D200, tuy nhiên áp lực nước hiện không đủ để phục vụ cho toàn bộ các công trình hiện trạng dọc trục đường tránh Quốc lộ 1.

3.9. HIỆN TRẠNG CẤP ĐIỆN
Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu công nghiệp, dịch vụ phía Tây Nam đường trách Quốc Lộ 1A đấu nối từ trạm biến áp 25MVA-110kV Kỳ Anh.
Lưới điện trung thế: Lưới điện trung thế đấu nối từ đườn dây 371E18.3 về trạm biến áp 25MVA-110kV Kỳ Anh.
Trạm biến áp: Khu vực quy hoạch có 27 trạm biến áp cấp điện cho toàn khu vực.
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Được sự quan tâm lớn và được lựa chọn là trung tâm DV phụ trợ cho KKT.
Kết nối thuận lợi với các khu chức năng của KKT Vũng Áng.
Kết nối thuận lợi với các khu vực khác qua trục đường tránh Quốc lộ 1.
Địa hình cao,tương đối bằng phẳng thoát nước tốt.







Các khu đất đã cấp cho các doanh nghiệp chưa có sắp xếp theo khoa học quy hoạch.
Quỹ đất còn lại ít, lại nằm trên vùng có nhiều khe suối.
Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lập quy hoạch hầu như chưa có.
Diện tích nghĩa trang đã quy hoạch và xây dựng nhiều.
Quỹ đất bị hạn chế do hệ thống cách ly đường điện 220kV.

 Là một hạt nhân cung cấp các dịch vụ phụ trợ phục vụ KKT Vũng Áng.
 Hội tụ các điều kiện hấp dẫn thu hút đầu tư.

 Nguồn lực đầu tư lớn.
 Tạo và sử dụng quỹ đất hiệu quả tối ưu
 Làm hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của KKT Vũng Áng.

PHẦN IV

CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

PHẦN IV: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

4.1. TÍNH CHẤT CỦA KHU CÔNG NGHIỆP,
DỊCH VỤ PHỤ

Là khu công nghiệp ít ô nhiễm môi trường
phụ trợ phục vụ chung cho toàn Khu kinh tế.
Là Khu dịch vụ phụ trợ và các chức năng đô
thị đáp ứng nhu cầu phát triển trong Khu kinh
tế.
Công nghiệp phụ trợ chỉ toàn bộ những sản
phẩm công nghiệp có vai trò hỗ trợ cho việc
sản xuất các thành phẩm chính. Cụ thể là
những linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm
bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm, v.v., và
cũng có thể bao gồm cả những sản phẩm
trung gian, những nguyên liệu sơ chế.

4.2. CÁC ĐỘNG LỰC CHỦ YẾU

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công
nghiệp và dịch vụ phụ trợ nói riêng, phát triển
kinh tế - xã hội nói chung trong toàn khu kinh
tế Vũng Áng;
Ngoài hiệu quả tạo nhiều công ăn việc làm,
thu hút lao động dư thừa, công nghiệp phụ trợ
đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng
sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp
chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp
hoá theo hướng vừa mở rộng vừa thâm sâu

PHẦN IV: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

4.3. QUY MÔ DÂN SỐ VÀ DỰ KIẾN CƠ CẤU DÂN SỐ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Về quy mô dân số
- Cơ sở dự báo
+ Tính chất loại hình công nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, quy mô các nhà máy dự kiến.
+ Đặc điểm kinh tế – xã hội của khu vực.
+ Tham khảo tiêu chuẩn lao động của các xí nghiệp công nghiệp đã xây dựng tại các khu công nghiệp Việt Nam
và tiêu chuẩn của các nước xung quanh
STT

LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP

DIỆN TÍCH (HA)

TIÊU CHUẨN (NGƯỜI/HA)

SỐ LAO ĐỘNG

KHU ĐIỀU HÀNH – HỖN HỢP

153,56

70

10.749

1

KHU ĐẤT CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

3

KHU KỸ THUẬT PHỤ TRỢ

2
4

CỘNG

Cơ cấu lao động dự kiến
Quản lý bậc cao 5% khoảng
Quản lý bậc trung 15% khoảng
Công nhân kỹ thuật 35% khoảng
Công nhân lao động phổ thông 45%

825,21
20,11

3.240 người.
9.719 người.
22.677 người.
29.154 người.

65
20

53.639
402

64.790
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4.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An
Quy mô: 750 ha
- Dự kiến quy hoạch khu công nghiệp: 374.93 ha
- Dự kiến quy hoạch đô thị dịch vụ: 375.07 ha
Quy mô dân số: 18.908 người
Là Khu công nghiệp kết hợp dịch vụ hỗn hợp, với trọng tâm
phát triển các loại hình công nghiệp nhẹ và sạch: Chế biến
thức ăn, sản xuất hàng tiêu dùng, điện tử, lắp ráp ôtô, vật liệu
xây dựng và các ngành công nghiệp phụ trợ khác

PHẦN IV: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

4.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Khu vực phát triển Công nghiệp và Đô thị phụ trợ
phía Bắc tại huyện Tam Dương và huyện Tam
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Quy mô: 1.797,18 ha
- Dự kiến quy hoạch khu công nghiệp: 374.93 ha
- Dự kiến quy hoạch đô thị dịch vụ: 375.07 ha
Quy mô dân số: 46.000 người.
Là khu vực cải tạo phát triển đô thị mới, công
nghiệp, dịch vụ tại huyện Tam Dương và huyện
Tam Đảo; là đầu mối giao thông quan trọng của
khu vực phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc.

PHẦN IV: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN

4.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Khu công nghiệp VSIP II Bình Dương.
Quy mô: 1.700 ha
- Dự kiến quy hoạch khu công nghiệp: 1.000 ha
- Dự kiến quy hoạch đô thị dịch vụ: 700 ha
Là Khu công nghiệp kết hợp dịch vụ hỗn hợp, với
trọng tâm phát triển các loại hình công nghiệp
nhẹ và sạch: Chế biến thức ăn, sản xuất hàng tiêu
dùng, điện tử, lắp ráp ôtô, vật liệu xây dựng và
các ngành công nghiệp phụ trợ khác

PHẦN V
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PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

5.1. ĐÁNH GIÁ QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG

- Thuận lợi
Độ chênh cốt cao độ trong khu vực không lớn

Quỹ đất trống còn lại tập trung chủ yếu từ Khu
công nghiệp Phú Vinh về phía Tây

- Hạn chế
Các dự án nhỏ lẻ quá nhiều

Hệ thống khe suối chia cắt nền địa hình
Hệ thống đường điện

PHẦN IV: Ý TƯỞNG QUY HOẠCH
5.2.Ý TƯỞNG QUY HOẠCH
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, xác định quỹ đất có thể khai thác, các tuyến đường hiện trạng, tuyến đường đã xác định trong đồ án quy
hoạch chung và các khu vực đã được quy hoạch.
- Xây dựng các điểm, tuyến kết nối linh hoạt.
- Phân các khu chức năng rõ ràng.
- Tổ chức hệ thống không gian cây xanh - mặt nước để cho các mảng, điểm tập trung có tính bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Khai thác, nâng cấp cảnh quan các khe suối hiện trạng.

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
5.3. CẤU TRÚC VÙNG

Liên kết với Khu công nghiệp
Vũng Áng.
Đảm bảo sự liên hệ với các khu
vực trong ngoài thành phố với các
đô thị thuận tiện bằng giao thông.
Bố trí ngành nghề khu công
nghiệp phù hợp với quy hoạch
phát triển chung và không gây ô
nhiễm.
Gắn kết quy hoạch hệ thống hạ
tầng kỹ thuật của KCN với quy
hoạch phát triển khu vực.

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

5.4. CẤU TRÚC KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Phương án 1 (PA chọn)

Phương án 2

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

5.5. CÁC TRỤC LIÊN KẾT KHÔNG GIAN CHỦ YẾU

Trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng và tuyến đường
quy hoạch, phân định các tuyến giao thông đối nội, đối
ngoại giữa đường trục chính và đường khu vực nhằm
khai thác tốt quỹ đất.

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
5.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN VÙNG KHU HÀNH CHÍNH

Phát triển 2 khu dịch vụ - hành chính gắn liền với 2 cửa
ngõ cho khu công nghiệp, tại đây tập trung các dịch vụ
thương mại, các công trình phục vụ công cộng,…

Khu dịch vụ hành chính 1

Diện tích 143ha

Khu dịch vụ hành chính 2

Diện tích 42ha

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
5.7. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN VÙNG KHU CẢNH QUAN, HÀNH LANG XANH

Ngoài những khu vực thiết kế cây xanh tập trung, cây xanh cảnh
quan trong khu được phát triển theo tuyến đường giao thông tạo
cảnh quan cũng như hành lang xanh cách ly hai bên đường thoáng
mát

Khu cây xanh cảnh quan
Khu hành lang cây xanh cách ly

Khu hành lang

cây xanh cách ly
Khu cây xanh cảnh quan

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
5.8. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG

2

Khu vực 1. Khu dịch vụ- hành chính
Khu vực 2. Khu nhà máy công nghiệp
Khu vực 3. Khu cây xanh cảnh quan
Khu vực 4. Khu đầu mối kỹ thuật
Khu vực 5. hành lang cây xanh cách ly

3

1

3
2

2
5

4

3
4

1

5
2

PHẦN VI
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PHẦN VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT – KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
6.1. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Stt

kÝ hiÖu

3
4
5
6
7
8
9
10
11

DV
cx
KT
NT
TT
DT
at
GT

1
2

CN
HC

b¶ng c©n b»ng sö dông ®Êt
lo¹i ®Êt

§ÊT C¤NG NGHIÖP
§ÊT HµNH CHÝNH TæNG HîP

§ÊT C¤NG TR×NH DÞCH Vô Vµ CHøC N¡NG HçN HîP
§ÊT C¤NG VI£N c©y xanh, MÆT N¦íC
§ÊT §ÇU MèI Kü THUËT
§ÊT NGHÜA TRANG
§ÊT TRANG TR¹I CH¡N NU¤I
§ÊT KH¸C
§ÊT HµNH LANG AN ToµN L¦íi ®iÖn
§ÊT GIAO TH¤NG, H¹ TÇNG Kü THUËT
t æng

DiÖn tÝch
®Êt (ha)
825,21
20,74

132,82
221,24
20,11
37,51
16,17
49,19
40,35
300,66
1.664

tØ lÖ (%)
49,59
1,25

7,98
13,30
1,21
2,25
0,97
2,96
2,42
17,25
100

PHẦN VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT – KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
6.1. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Khu nghĩa
trang- cây xanh

Khu dịch vụ hành chính 1

Cửa ngõ khu
công nghiệp

Khu đất công
trình công nghiệp

Khu công nghiệp
Phú Vinh

Khu dịch vụ hành chính 2

Cửa ngõ khu
công nghiệp

Khu đầu mối
kỹ thuật

Khu nghĩa
trang- cây xanh

Khu đất công
trình công nghiệp

Các dự án
đã cấp đất
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PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
7.1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

* Giao thông đối ngoại:

- Đường tránh Quốc lộ 1 có quy mô 32,5m. Kết hợp hệ thống
đường gom hai bên, quy mô mỗi bên 24m.
* Giao thông đối nội:

- Hệ thống giao thông khu vực được chia làm 3 cấp:

+ Đường chính khu vực: có lộ giới từ 54,0m -:- 64,0m;
+ Đường khu vực: có lộ giới từ 30,0m;

+ Đường phân khu vực: có lộ giới từ 25,25m -:- 26,25m.

PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
7.2. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT.

a. San nền
- Khu vực phía Tây: Là đồi núi có cao độ nền cao (27,0m - 55,0m), độ dốc lớn, cần san gạt cục bộ và các giải pháp giật cấp phù hợp để giảm thiểu khối lượng
đào đắp, đảm bảo giao thông và thoát nước mặt thuận lợi.
- Khu vực trung tâm: Địa hình tương đối bằng phẳng cao độ (14,0m – 35,0m), cần san gạt cục bộ hài hòa với các khu vực lân cận.
- Khu vực phía Đông: Những nơi cao độ nền thấp cần tôn nền đến cao độ tương ứng với đường tránh Quốc Lộ 1. Các khu vực khác địa hình tương đối cao thì
san gạt cục bộ hài hòa với hiện trạng.
b. Thoát nước mưa:
- Hệ thống: Sử dụng hệ thống riêng hoàn toàn.
- Toàn bộ khu quy hoạch chia làm 6 lưu vực:
- Kết cấu cống thoát: Sử dụng cống hộp BTCT đúc sẵn hoặc cống hộp xây đậy nắp đan BTCT và
cống qua đường dùng cống tròn BTCT đúc sẵn

PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
7.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC
HƯỚNG ĐẤU NỐI CẤP
NƯỚC

- Nhu cầu dùng nước
Tổng hợp nhu cầu cấp nước:
+ Đến năm 2025: 20.000m3/ngđ;
- Nguồn nước:
+ Khu vực nghiên cứu được lấy nước từ nhà máy nước Vũng Áng 3 từ nguồn nước Hồ Sơn Kim.
+ Công suất nhà máy nước Vũng Áng 3 là 90.000m3/ngđ
- Mạng lưới cấp nước:
Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo dạng mạng vòng và mạng cụt kết hợp, mạng lưới đường ống cấp I có chức
năng truyền tải có đường kính từ D110mm-D250mm kết hợp mạng lưới đường ống cấp II phân phối nước đến các
khu vực có nhu cầu sử dụng nước. Tổng chiều dài đường ống cấp I, II là 35.800m.

PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
7.4. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

HƯỚNG ĐẤU NỐI CẤP ĐIỆN

- Nhu cầu dùng điện:
+ Tổng công suất phụ tải: 165 MW;
- Nguồn điện:
+ Dự kiến XD trạm biến áp 110/35/22kv công suất 170MVA .
+ Trước mắt đấu nối vào nguồn điện 35kV hiện trạng chạy qua khu vực.
- Mạng lưới cấp điện:
Cao thế: Xây dựng hành lang an toàn lưới điện dọc các tuyến đường dây cao thế 500kV, 220kV, 110kV.
Trung thế: Xây dựng mới lưới điện 22kV đi ngầm được đấu nối từ trạm biến áp 110/22kV Kỳ Đồng đến các trạm
biến áp 22/0.4kV cấp cho các khu vực có nhu cầu sử dụng điện.
Bố trí các trạm biến áp 35/22/0,4kV cấp cho các khu vực có nhu cầu sử dụng điện. Dự kiến xây dựng 84 trạm biến
áp có tổng công suất 165MW.

PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

7.5. QUY THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VSMT Quy hoạch thoát nước thải

Khu vực quy hoạch dùng hệ thống thoát nước thải riêng và chung kết hợp. Theo quy hoạch thoát nước thải
sẽ được thu gom theo hệ thống cống riêng biệt đưa về trạm xử lý chung.

VỊ TRÍ TRÃM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Xây dựng mới 01 trạm xử lý nước thải tập trung.
Xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn được thu gom bởi Công ty Môi trường Đô thị. Các điểm thu gom phải nhỏ hơn 100m. Rác
được thu gom trong những thùng riêng biệt.
Nghĩa trang

Khoanh vùng cây xanh cách ly. không cho tiếp tục mở rộng. tiến tới đóng cửa và di dời các nghĩa trang rải
rác trong khu vực thiết kế.

PHẦN VIII

VIỄN CẢNH ĐÔ THỊ QUA CÁC GÓC NHÌN - ĐIỂM VIEW

VIỄN CẢNH TỔNG THỂ HƯỚNG TÂY NAM

VIỄN CẢNH TỔNG THỂ HƯỚNG ĐÔNG BẮC

VIỄN CẢNH TỔNG THỂ HƯỚNG ĐÔNG NAM

VIỄN CẢNH TỔNG THỂ HƯỚNG TÂY BẮC

PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, dịch vụ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A Khu

kinh tế Vũng Áng trên cơ sở tạo không gian phát triển khu công nghiệp có tính bền vững, vì vậy để xây
dựng theo quy hoạch muốn tốt cần phải triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án ĐTXD dựa trên
3 tiêu chí bền vững như sau:
2. Bền vững về tự nhiên: Đây là tiêu chí quan trọng thứ nhất. Tiêu chí này dựa trên nguyên tắc cơ bản
là tất cả mọi cấu phần của đồ án quy hoạch phải tồn tại thân thiện với môi trường sinh thái. Cần thiết lập
một thứ tự ưu tiên để phân tích tác động của các đồ án đến môi trường.
Ưu tiên thứ nhất là nguồn nước. Hãy coi “nước là linh hồn cuộc sống” nên quý trọng từng giọt và
chú ý bảo vệ như nguồn tài nguyên quý giá nhất.
Đề xuất: Nếu đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, các dự án (sau này triển khai từ quy hoạch này) có ảnh
hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước mà không thể khắc phục được thì bị từ bỏ ngay.
Ưu tiên thứ hai là những khoảng không gian xanh. (Cây xanh cũng có quyền pháp lý và được bảo
vệ như những công dân. Để có được thành phố xanh thì phải đạt chỉ tiêu tỷ lệ ba cây xanh trên một đầu
người).
Đề xuất: Nếu đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, các Dự án (sau này triển khai từ quy hoạch này) ảnh
hưởng xấu cho khoảng không gian xanh cũng bị từ bỏ ngay.

PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bền vững về kỹ thuật: là tiêu chí quan trọng thứ hai. Đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500
được coi là bền vững kỹ thuật khi tích hợp được mọi yêu cầu hạ tầng kỹ thuật một cách đầy đủ và đồng bộ với
các phương án hợp lý bảo đảm cho cuộc sống văn minh lâu dài.
Ví dụ khi quy hoạch một tuyến đường, người ta đưa tất cả các công trình phụ trợ cần thiết như điện, nước,
thoát nước, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng v.v... vào chung một dự án. Tiến độ thi công cũng được lập rất cụ
thể chi tiết và đồng bộ, xây trước, xây sau nhịp nhàng và hợp lý. Không đào đi đào lại gây lãng phí.
Khi dự án hoàn thành, các công trình phụ trợ sẽ được bán lại cho nhà cung cấp dịch vụ tương ứng. Những
công trình như cấp thoát nước, môi trường, cây xanh, chiếu sáng v.v... không thu được vốn từ nhà cung cấp
dịch vụ thì chi phí được tính vào giá đất.
Quan điểm lựa chọn công nghệ cũng là điều đáng chú ý. Cần coi công nghệ tốt nhất là công nghệ phù hợp
nhất. Phù hợp với sự tiến bộ, với năng lực vận hành, với điều kiện sinh thái, điều kiện kinh tế - xã hội v.v... Cái
gì cần hiện đại thì phải làm rất hiện đại, cái gì mà giản đơn còn phù hợp thì vẫn giữ lại đơn giản như bản chất
vốn có.
Bền vững về tài chính là tiêu chí quan trọng cuối cùng. Công tác phân tích kinh tế - xã hội và tài chính
được thực hiện rất nghiêm ngặt của các dự án đầu tư xây dựng công trình ở giai đoạn ba - quy hoạch tổng mặt
bằng - và thẩm định lại ở giai đoạn cuối cùng, nhằm tính toán mọi chi phí cần thiết để đầu tư, vận hành, bảo
dưỡng, và quản lý.
Cần lập mô hình tài chính đầy đủ cho toàn bộ vòng đời của công trình. Thậm chí là chi phí để phá dỡ sau
khi công trình hoàn thành sứ mệnh tồn tại (có khi cả trăm năm sau) cũng được dự toán rất chi tiết.
• Kiến nghị: Các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý KKT có liên quan rà soát lại các dự án đã được cấp
đất, đánh giá mực độ hoạt động để đưa ra giải pháp hợp việc khai thác quỹ đất trong quá trình lập đồ án
The end, thank you very much!

