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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu  

Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

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 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 Thủ tướng Chính 

phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

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

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1056/TTr-SXD ngày 

14/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp 

du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, tỷ lệ 1/2000; gồm những nội dung 

sau: 

I. TÊN ĐỒ ÁN 

Điều chỉnh quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân 

golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, tỷ lệ 1/2000. 

II. PHẠM VI RANH GIỚI VÀ QUY MÔ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  

Điều chỉnh đưa một số khu vực ra ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch phân 

khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 06/5/2008, cụ thể 

như sau: 

- Xã Yên Thành, huyện Yên Mô: Toàn bộ phần đất thuộc thao trường bắn 

huyện Yên Mô, khu rừng phòng hộ tại đồi Tuổn và cụm dân cư tại Thôn 83; toàn 
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bộ diện tích đồi núi, rừng phòng hộ và diện tích đất của các hộ dân thuộc thôn Tiên 

Dương và thôn 92; toàn bộ phần diện tích đồi rừng cuối đập Tiên Dương (giáp với 

xã Yên Đồng). 

- Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô: Diện tích núi giáp ranh với thôn Tiên Dương, 

xã Yên Thành và toàn bộ thôn Đồi Vải. 

- Xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp: Phần diện tích đất thôn 4B, thôn 9 và 

diện tích tuyến đường kết nối với QL.21B. 

- Diện tích điều chỉnh đưa ra ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch phân khu 

Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng: Khoảng 

87,03ha. 

Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch sau khi điều chỉnh như sau: 

1. Phạm vi ranh giới 

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Đông Sơn, thành Phố Tam 

Điệp; các xã: Yên Thành, Yên Thắng, huyện Yên Mô. Phạm vi ranh giới cụ thể như 

sau: 

- Phía Đông giáp xã Yên Thắng, xã Yên Thành, huyện Yên Mô; 

- Phía Tây giáp xã Đông Sơn và phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp; 

- Phía Nam giáp xã Yên Đồng, huyện Yên Mô; 

- Phía Bắc giáp xã phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp 

2. Quy mô điều chỉnh quy hoạch 

- Diện tích theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-

UBND ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình là 670ha. 

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể 

thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng là 582,97ha. 

III. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH 

Là trung tâm liên hợp du lịch và thể thao cấp vùng với đầy đủ tổ hợp chức năng 

và là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với đa dạng các mô hình nghỉ dưỡng 

đảm bảo phục vụ nhu cầu cho khách. 

IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Tổng hợp sử dụng đất 

TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích đất Tỷ lệ 

(ha) (%) 

1 Đất xây dựng sân golf (đất thể dục, thể thao) 207,3 35,6 

1.1 Đất xây dựng sân golf đồi vua 18 lỗ 60,48   

1.2 Đất xây dựng sân golf hoàng hậu 18 lỗ 71,23 
 

1.3 Đất xây dựng sân golf hoàng tử 18 lỗ 75,59 
 

2 Đất hồ nước (tự nhiên và đào mới) 177,54 30,5 

3 Đất xây dựng trung tâm điều hành (đất công cộng) 3,12 0,5 
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TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích đất Tỷ lệ 

(ha) (%) 

4 
Đất xây dựng khách sạn sân golf và công trình dịch 

vụ, thương mại khác (đất thương mại dịch vụ) 
11,07 1,9 

5 
Đất xây dựng biệt thự sân golf (biệt thự nghỉ 

dưỡng) 
41,88 7,2 

6 Đất rừng và núi đá cảnh quan 114,87 19,6 

6.1 Đất rừng phòng hộ 97,5   

6.2 Đất núi đá cảnh quan 17,37   

7 Đất tôn giáo tín ngưỡng 0,38 0,1 

8 Đất cây xanh cảnh quan 3,95 0,7 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật 4,28 0,7 

10 Đất giao thông 18,58 3,2 

  Tổng diện tích 582,97 100 

2. Quy hoạch sử dụng đất 

2.1. Đất xây dựng sân golf  

- Đất xây dựng sân golf bao gồm các khu: Khu sân golf Đồi Vua, Khu sân golf 

Hoàng Hậu và Khu sân golf Hoàng Tử 18 lỗ; các khu vực sân golf được thiết kế 

đúng tiêu chuẩn Quốc tế. Trong đó: 

+ Khu sân golf Hoàng Tử (18 lỗ): Quy hoạch tại lô đất ký hiệu SG1. Diện tích 

khoảng 75,59ha. Bố trí tại phía Tây Bắc khu đất, thuộc Phân khu I. 

+ Khu sân golf Hoàng Hậu (18 lỗ): Quy hoạch tại lô đất ký hiệu SG2, diện tích 

khoảng 71,23ha. Bố trí tại phía Nam khu đất, thuộc Phân khu II. 

+ Khu sân golf Đồi Vua (18 lỗ): Quy hoạch tại lô đất ký hiệu SG3, diện tích 

khoảng 60,48ha. Bố trí tại phía Nam khu quy hoạch, thuộc Phân khu III. 

2.2. Đất xây dựng trung tâm điều hành  

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ CC-01 đến CC-08, diện tích từ 0,05ha đến 

2,15ha; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng công trình tối đa 3 tầng. 

Mục tiêu kết nối các tính năng linh hoạt phục vụ điều hành và vận hành dự án, các 

khu Trung tâm điều hành điều phối tổng thể toàn bộ dự án, các hoạt động, khu điều 

hành và văn phòng công ty điều hành hoạt động của từng khu vực.  

- Khu trụ sở văn phòng tại ô đất ký hiệu CC-01, phân khu III. 

- Khu trung tâm điều hành tại ô đất ký hiệu CC-06, phân khu III: Là khu chức 

năng điều hành toàn bộ dự án theo quy hoạch. 

- Các khu điều hành ký hiệu CC-03, CC-04, CC-05, CC-07 và CC-08 bố trí 

dọc các khu II và III: Là các khu nhà điều hành, quản lý và điều phối các hoạt động 

phục vụ trong khu vực, đảm bảo các hoạt động mang tính cơ sở. Khu chăm sóc sức 

khỏe (CC-02): Phục các chăm sóc sức khỏe ban đầu như sơ cứu, cấp cứu, chăm 

sóc y tế, trung chuyển y tế. 
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2.3. Đất xây dựng khách sạn sân golf và công trình dịch vụ, thương mại khác 

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ TM-01 đến TM-11; diện tích từ 0,38ha đến 

1,94ha; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng công trình tối đa 18 tầng. 

Mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cho 

khách du lịch trong và ngoài nước, bao gồm các Khu khách sạn sân golf, khu 

thương mại, nhà hàng, dịch vụ phục vụ đón tiếp, tổ chức sự kiện, tổ hợp các công 

trình dịch vụ giải trí.  

2.4. Đất xây dựng biệt thự sân golf 

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ BT-01 đến BT-17; diện tích từ 0,32ha đến 

9,58ha; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng công trình tối đa 3 tầng. 

2.5. Khu hồ nước (tự nhiên và đào mới):  

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ MN-01 đến MN-22; diện tích từ 0,19ha đến 

95,33ha; thực hiện việc nạo vét lòng hồ và đào thêm hồ nước trong khu vực sân 

golf; các khu hồ nước có chức năng dịch vụ, giải trí, du lịch thể thao, kết hợp nuôi 

trồng thủy sản và tạo cảnh quan tự nhiên. Yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án, 

không được làm ảnh hưởng đến dung tích trữ nước của hồ Yên Thắng theo thiết kế 

đã được phê duyệt; không làm ảnh hưởng đến phạm vi khu vực lòng hồ ứng với 

mức nước dâng bình thường; không cản trở dòng chảy tiêu thoát lũ và không làm 

thay đổi chất lượng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

2.6. Đất cây xanh 

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ CX-01 đến CX-05; diện tích từ 0,45ha đến 

0,95ha; các khu cây xanh cảnh quan ở ven các khu vực hồ nước, núi đá để tạo cảnh 

quan. 

2.7. Đất tôn giáo tín ngưỡng 

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ TG-01 đến TG-04; là các công trình tín 

ngưỡng hiện trạng khu vực. 

2.8. Đất hạ tầng kĩ thuật 

Bao gồm các lô đất có ký hiệu từ HTKT-01 đến HTKT-12, diện tích từ 0,04ha 

đến 0,94ha, với các chức năng chính là các trạm xử lý nước thải, nước cấp, khu 

bảo dưỡng máy móc và bãi đỗ xe tập trung. 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CÁC PHÂN KHU  

1. Định hướng phát triển không gian  

- Không gian kiến trúc cảnh quan của dự án được xác định trên việc lấy yếu tố 

cảnh quan khu vực sân golf và cảnh quan mặt nước Hồ Yên Thắng làm yếu tố chủ 

đạo.  

- Các công trình xây dựng được tổ chức tập trung thành từng cụm nằm phân tán 

tại các khu vực ven hồ và trong lõi các sân golf để tận dụng yếu tố cảnh quan.  

- Khu trung tâm liên hợp thể thao và du lịch được điều chỉnh và phân chia 

thành 03 phân khu, với các ô quy hoạch và đường giao thông để kiểm soát phát triển 

bao gồm:  

+ Phân khu I - Sân golf Hoàng Tử: Có diện tích khoảng 146,27ha;  
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+ Phân khu II - Sân golf Hoàng Hậu: có diện tích khoảng 251,93ha. 

+ Phân khu III- Sân golf Đồi Vua: có diện tích khoảng 184,77ha. 

Các phân khu được kết nối với nhau bằng 01 trục giao thông chạy từ Tây Bắc 

xuống Đông Nam dọc theo hồ Yên Thắng. Không gian của các phân khu mang tính 

mở cao thể hiện triết lý thiết kế hướng tới sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. 

- Các cụm công trình xây dựng tập trung chia thành từng cụm và bám theo trục 

giao thông chính. Đối với các công trình biệt thự nghỉ dưỡng được bố trí tại các khu 

vực ven hồ và trong các vùng lõi của sân golf để có được điểm nhìn không gian. Các 

cụm công trình thương mại dịch vụ bố trí tại các nút giao thông chính trong đó tại 

một số khu vực sẽ tổ chức công trình cao tầng (18 tầng) để tạo điểm nhấn cho dự án. 

- Các không gian cây xanh, mặt nước, quảng trường, các khu thể dục thể thao 

khác được bố trí đan xen trong từng khu chức năng nhằm mang lại tiện nghi cho du 

khách. 

- Các khu vực công trình tôn giáo bố trí trang nghiêm kết hợp với cảnh quan 

xung quanh. Khu rừng và núi đá cảnh quan được bảo tồn, giữ nguyên hiện trạng. 

2. Định hướng phát triển không gian từng phân khu 

2.1. Phân khu I - Sân golf Hoàng Tử  

Phân khu số I có vị trí nằm tại khu vực phía Tây Bắc khu quy hoạch. Tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan của phân khu được thành các khu vực chính: 

- Đối với các khu vực tiếp giáp với các khu dân cư, các tuyến đường khu vực: 

Bố trí tại các khu vực này các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và biệt 

thự dạng nhà phố tận dụng lợi thế về giao thông, các công trình này sẽ góp phần 

hình thành một vành đai tạo sự chuyển tiếp giữa không gian đô thị bên ngoài với 

không gian sinh thái của khu vực sân golf bên trong lõi phân khu.  

- Hạt nhân của toàn bộ phân khu là khu vực sân golf Hoàng tử có quy mô 18 lỗ golf. 

- Bên trong khu vực sân golf bố trí một cụm công trình biệt thự nhằm phục vụ 

cho các hoạt động nghị dưỡng trong sân golf. Các công trình xây dựng sử dụng kiến 

trúc sinh thái, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. 

2.2. Phân khu II - Sân golf Hoàng Hậu 

Phân khu số II có vị trí nằm tại khu vực trung tâm, trải dài theo diện tích mặt 

nước của hồ Yên Thắng. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của phân khu 

được chia làm 2 khu vực chính:  

- Khu vực sân golf Hoàng hậu tại khu vực phía Tây của phân khu được tổ chức 

trên quỹ đất bằng phẳng có sự đan xen của đồi thấp và rừng phòng hộ. 

- Khu vực xây dựng công trình tập trung nằm ở phía Đông của phân khu, tiếp 

giáp với không gian mặt nước hồ Yên Thắng. Bố trí: Các cụm công trình biệt thự 

nghỉ dưỡng được bố trí thành từng lớp ở từng cao độ khác nhau nhằm tận dụng tối 

đa điểm nhìn về phía hồ và 02 tổ hợp công trình khách sạn cao tầng vừa phục vụ 

nhu cầu nghỉ dưỡng đồng thời cũng trở thành điểm nhấn cảnh quan cho toàn bộ quy 

hoạch; đồng thời trong phân khu còn bố trí các cụm công trình công cộng, cây xanh 

công viên đan xen nhằm phục vụ cho các nhu cầu dịch vụ của các khu biệt thự, 

khách sạn. 
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2.3. Phân khu III - Sân golf Đồi Vua 

Phân khu số III có vị trí nằm về phía Đông Nam khu quy hoạch. Tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan của phân khu được thành các khu vực chính: 

- Khu vực sân golf Đồi Vua 18 lỗ được bố trí tại khu vực phía Nam của phân 

khu, được tổ chức trên quỹ đất bằng phẳng có sự đan xen của đồi thấp và rừng 

phòng hộ. Trong khu vực sân golf có bố trí một số cụm công trình biệt thự nghỉ 

dưỡng nằm đan xen để khai thác không gian cảnh quan của sân golf. 

- Khu vực xây dựng công trình tập trung nằm ở phía Bắc của phân khu, là khu 

vực tiếp giáp với không gian mặt nước hồ Yên Thắng. Tại đây bố trí các cụm công 

trình biệt thự nghỉ dưỡng, với không gian thành từng lớp ở từng cao độ khác nhau 

nhằm tận dụng tối đa điểm nhìn về phía hồ; bố trí 01 tổ hợp công trình khách sạn 

cao tầng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng đồng thời cũng trở thành điểm nhấn cảnh 

quan cao tầng cho toàn bộ khu quy hoạch. Ngoài ra, trong phân khu còn bố trí các 

cụm công trình công cộng, cây xanh công viên đan xen nhằm phục vụ cho các nhu 

cầu dịch vụ của các khu biệt thự, khách sạn. 

 (Các định hướng cụ thể của các khu chức năng sẽ được xác định theo quy 

hoạch chi tiết xây dựng và dự án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Quy hoạch hệ thống giao thông 

1.1. Giao thông đối ngoại 

- Hệ thống giao thông đối ngoại bao gồm các tuyến đường kết nối từ khu vực 

quy hoạch đến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường khu vực lân cận khu 

quy hoạch.  

- Hệ thống đường trong khu vực quy hoạch có quy mô mặt cắt như sau: 

+ Tuyến đường ký hiệu 1-1 là 16,5m = 3+10,5+3; 

+ Tuyến đường ký hiệu 2-2 là 13,5m = 3+7,5+3; 

+ Tuyến đường ký hiệu 5-5 (đê hồ Yên Thắng) là 4m. 

- Các tuyến đường đối ngoại nằm ngoài phạm vi lập quy hoạch, quy mô các 

tuyến đường đối ngoại sẽ xác định cụ thể theo các dự án đầu tư xây dựng được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. Giao thông khu vực 

Mạng lưới đường khu vực thiết kế hợp lý theo hình thức mạng kín, đảm bảo 

liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh. Hệ 

thống đường trong khu vực quy hoạch có quy mô mặt cắt như sau: 

- Tuyến đường ký hiệu 1’-1’ là 20,5m = 5+10,5+5 

- Tuyến đường ký hiệu 2’-2’ là 13,5m = 3+7,5+3 

- Tuyến đường ký hiệu 2’’-2’’ là 4,35m, trong đó Bm= 4m. 

- Tuyến đường ký hiệu 3-3 là 7m, trong đó Bm= 5,5m. 

- Tuyến đường ký hiệu 4-4 là 25m = 5+15+5. 

- Tuyến đường ký hiệu 6-6 là 9m = 3+5+1. 

- Tuyến đường ký hiệu 12-12 là 20,5m = 3+14,5+3. 
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- Tuyến đường ký hiệu 12A-12A là 15m = 1,5+10,5+3. 

- Tuyến đường ký hiệu 12A’-12A’ là 17m = 1,5+10,5+5. 

- Tuyến đường ký hiệu 16-16 là 13m = 2+9+2. 

- Tuyến đường ký hiệu 31-31 là 15,5m = 3,5+9+3,0. 

 (Sơ đồ và quy mô mặt cắt các tuyến đường theo thuyết minh và bản vẽ quy hoạch) 

2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa 

2.1. Cao độ khống chế xây dựng 

Khống chế cao độ nền từ +4.0m đến +33,05m. Cao độ nền các khu chức năng 

được xác định cụ thể trong các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng đảm 

bảo phù hợp với cao độ xác định trong quy hoạch phân khu.  

(Cao độ khống chế san nền cụ thể cho từng lô đất theo đồ án quy hoạch) 

 2.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng 

hoàn toàn. 

- Nước mưa được thu gom theo 06 lưu vực, dẫn vào hệ thống tuyến rãnh, 

cống tròn thoát nước mưa (rãnh B400 và cống tròn từ D800 đến D1.500) được bố 

trí dọc theo các tuyến đường bám sát địa hình rồi thoát ra các hồ điều hòa và hồ 

Yên Thắng . 

- Cao độ đáy cống, hố ga và cửa xả đảm bảo thoát nước tự nhiên, khớp nối 

đồng bộ với hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

(Sơ đồ mạng lưới và tiết diện hệ thống thoát nước mưa xem thuyết minh và 

bản vẽ quy hoạch) 

3. Quy hoạch hệ thống cấp nước 

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho toàn khu vực quy hoạch được lấy từ trạm 

xử lý nước sạch Tam Điệp. Hiện tại, chưa xây dựng tuyến ống cấp nước truyền dẫn 

từ trạm xử lý nước sạch Tam Điệp đến khu vực lập quy hoạch, sử dụng nguồn 

nước từ trạm xử lí nước sạch được xây dựng tại vị trí gần hồ điều hòa với công 

suất hiện trạng 200m3/ngđ (nâng công suất lên 1.000m3/ngđ) và bố trí thêm các 

trạm cấp nước cho từng phân khu. 

- Mạng lưới cấp nước: Mạng lưới cấp nước cho khu vực sử dụng mạng lưới 

vòng chính, kết hợp với các nhánh cụt. Các vòng cấp nước chính (đường kính từ 

D110 đến D150) sẽ được liên thông và khớp nối với các trạm cấp nước khu vực 

lân cận để đảm bảo cấp nước liên tục các khu chức năng. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí chung với các tuyến chính cấp 

nước sinh hoạt. Họng cứu hỏa được đặt cách nhau không quá 150m tại khu vực 

đường phố chính nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy cho các khu vực 

chức năng trong khu quy hoạch.  

- Khi triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan 

chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật 

(Sơ đồ mạng lưới và tiết diện của hệ thống cấp nước theo hồ sơ đồ án quy hoạch) 

4. Quy hoạch hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc 



 

 

8 

4.1. Quy hoạch hệ thống cấp điện 

- Nguồn cấp điện: Nguồn điện cấp cho Dự án được lấy từ tuyến điện trung thế 

22KV từ lộ 372 - nhà máy điện Ninh Bình (A37) và trạm biến áp 110/35/22KV-

40MVA Tam Điệp (theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình). Quy hoạch 

tuyến trung áp 22KV cấp cho khu vực quy hoạch, 

- Lưới điện trung áp 22KV: Xây dựng các tuyến cáp ngầm 22KV chôn ngầm 

trong hào cáp trên vỉa hè để cấp nguồn điện 22KV cho khu chức năng. Sơ đồ đấu 

nối và các tuyến cáp được tính toán đảm bảo cung cấp đủ công suất và độ tin cậy 

đến tất cả các khu chức năng và dân cư của Khu du lịch.  

- Trạm biến áp 22/0,4KV: Quy hoạch 22 trạm biến áp với tổng công suất cấp 

điện là 29.580KVA; trong đó quy hoạch mới 18 TBA (công suất mỗi trạm từ 

750KVA đến 2.500KVA) và giữ nguyên công suất của 04 trạm biến áp hiện trạng. 

Công suất các trạm biến áp tại các khu chức năng được xác định theo nhu cầu sử 

dụng vận hành, đảm bảo cấp điện theo các giai đoạn phát triển, thực hiện dự án. 

 - Lưới chiếu sáng đường: Lưới điện chiếu sáng đi ngầm cấp điện chiếu sáng 

cho các tuyến đường và khu chức năng. Sử dụng loại cột đèn thép cần đơn hoặc 

cần kép hè phù hợp với quy mô, loại cấp đường. Hệ thống đèn đường được điều 

khiển bởi các tủ chiếu sáng, cấp từ nguồn điện của trạm biến áp khu vực. 

(Sơ đồ mạng lưới hệ thống cấp điện theo hồ sơ đồ án quy hoạch) 

4.2. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc được lấy từ đường ống cáp quang 

phía Nam khu vực lập quy hoạch. 

- Hệ thống cáp thông tin truyền thông quy hoạch ngầm hóa 100% hạ tầng 

mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các tuyến đường, các khu chức năng; tỷ 

lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phố đạt 

100%. Hệ thống cáp thông tin và hệ thống mạng, thông tin không dây đảm bảo cấp 

cho các khu chức năng. 

 (Sơ đồ mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc theo hồ sơ đồ án quy hoạch) 

5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

5.1. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải 

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cho khu vực được thiết kế theo phương 

án thoát nước riêng hoàn toàn. Quy hoạch 07 trạm xử lý nước thải với tổng công 

suất xử lý là 1.200m3/ngđ; trong đó điều chỉnh, quy hoạch mới 06 trạm xử lý (với 

công suất trạm từ 20m3/ngđ đến 360m3/ngđ) và giữ nguyên 01 trạm xử lý hiện 

trạng (TXLNT4-HT với công suất 120m3/ngđ). 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom dọc theo hệ thống giao thông bằng các 

tuyến đường ống có đường kính D=300mm. Nước thải được thu gom vào hệ thống 

thoát nước thải rồi chảy tự do về Trạm xử lý nước thải được bố trí tại các khu chức 

năng. Các phân khu chức năng, các dự án thành phần theo yêu cầu có thể xây dựng 

các trạm xử lý nước thải cho khu vực. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo vệ sinh 

môi trường theo quy định và phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước 

khi thoát vào nguồn nước tiếp nhận. 
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(Sơ đồ mạng lưới và tiết diện của hệ thống thoát nước thải theo hồ sơ đồ án 

quy hoạch) 

5.2. Quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn và được thu gom đưa về địa 

điểm tập kết của khu vực và vận chuyển đến khu xử lý theo quy định. Thu gom 

chất thải rắn tại các tuyến đường giao thông: Bố trí hệ thống trùng rác công cộng 

trên các tuyến đường giao thông; đối với các khu chức năng, công trình, cụm công 

trình nhà cao tầng: Có hệ thống thu gom rác riêng. Thời gian thu gom tiến hành 

liên tục, không để tồn đọng rác ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.  

- Việc quản lý chất thải rắn thực hiện theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn 

tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư PV Inconess 

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quyết định được duyệt.  

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề rà soát từng vị trí, diện tích, 

hoàn thiện hồ sơ thuê đất đối với những vị trí nhà đầu tư chưa được thuê đất để 

trình UBND tỉnh cho thuê đất theo quy định. 

- Phối hợp với UBND huyện Yên Mô và UBND thành phố Tam Điệp rà soát 

vị trí, diện tích, mục đích sử dụng đất của toàn bộ dự án để đăng ký, cập nhật vào 

phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của tỉnh và cấp huyện trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. UBND huyện Yên Mô và UBND thành phố Tam Điệp phối hợp với 

Công ty cổ phần đầu tư PV Inconess công bố công khai, rộng rãi, đầy đủ nội dung 

quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng 

thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, 

Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô; Chủ tịch UBND thành phố 

Tam Điệp; Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PV Inconess; Thủ trưởng các 

ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 5; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VP4,5; 
B_39_VP4_QĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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