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- Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện 
Yên Mô về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị 
quyền sử dụng đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô;  

- Căn cứ quyết định số 254/QĐ-BQL ngày 31/12/2021 của Ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí 
khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá 
giá trị quyền sử dụng đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô 

- Căn cứ quyết định số 1582/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Mô về 
việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng CSHT đấu 
giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên 
Mô 

 - Và các căn cứ, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan. 
3.2. Số liệu, tài liệu 
 - Các tài liệu của địa chính xã Yên Nhân liên quan đến khu vực lập quy 
hoạch chi tiết;  
 - Căn cứ tài liệu khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; 
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CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT 

1. Điều kiện tự nhiên 
1.1 Địa hình địa mạo 

Hiện trạng khu vực quy hoạch phần lớn là khu ruộng lúa, ruộng màu, đất 
nông nghiêp khác bằng phẳng, có cao độ trung bình khoảng 0,95m đến 1,0m. 
1.2 Khí hậu 

- Nhiệt độ: Khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ. 
+ Nhiệt độ trung bình năm: 23⁰C - 24⁰C 
+ Nhiệt độ lớn nhất trung bình: +37⁰C 
Những tháng có nhiệt độ cao là những tháng mùa mưa. 

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình của không khí từ 84 – 85%. 
- Chế độ gió: 

+ Gió Bắc và Đông Bắc từ tháng 11 ¸ tháng 3 

+ Gió Đông Nam từ tháng 4¸ tháng 8. 
1.3 Đặc điểm về địa chất công trình 

Địa chất trong khu vực chủ yếu là nền đất ruộng. 
1.4. Thủy văn 

 Chế độ mưa: Theo tài liệu đo đạc của trạm khí tượng thuỷ văn Ninh Bình: 
Mùa mưa từ tháng 5 ¸ tháng 11 và có lượng mưa chiếm tới 80 ¸ 85% lượng mưa 
cả năm. Những trận mưa lớn gây ngập úng thị xã chủ yếu xảy ra vào hai tháng 8, 
9 thường trùng với lũ lớn ngoài sông và ngập úng trong vùng. 

- Lượng mưa năm lớn nhất: 3020mm (1921) 
- Lượng mưa năm nhỏ nhất: 1100mm (1957) 
- Lượng mưa trung bình năm: 1840 mm. 

1.5 Những thuận lợi và hạn chế. 
Lợi thế: Địa hình bằng phẳng, nền đất ổn định, khí hậu ôn hòa, khu vực 

không bị ngập úng. 
Hạn chế: Đây là khu vực đồng ruộng, vì vậy trước khi tổ chức san lấp phải 

nạo vét bùn hữu cơ, có khối lượng đất đắp lớn. 
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2. Hiện trạng khu vực quy hoạch 
2.1 Hiện trạng dân cư 

Khu vực quy hoạch có khu dân cư hiện trạng tiếp giáp phía Tây Bắc và phía 
Nam của dự án 
2.2 Hiện trạng sử dụng đất 

- Khu vực thiết kế có tổng diện tích khoảng 1,71 ha 
+ Đất ruộng canh tác, đất hoa màu: chiếm phần lớn đất trong phạm vi nghiên 

cứu là đất ruộng trồng lúa. 
+ Đất giao thông: trong khu quy hoạch có tuyến đường bê tông, còn lại là 

đường đất, kênh mương, bờ thửa,... 
 

BẢNG THỐNG KÊ ĐẤT HIỆN TRẠNG 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH  
(M2) 

TỶ LỆ 
 (%) 

1 Đất nông nghiệp (trồng lúa, 
cây,…) 16017,1 93,57 

2 Kênh nước tưới, tiêu,… 702 4,10 

3 Đất giao thông 398,9 2,33 

  Tổng 17118,0 100,0 

 
2.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 
a, Giao thông: 

- Phía Đông Bắc có tuyến đường bê tông hiện trạng  nối với đường trục chính 
của xã có bề rộng mặt trung bình là 5,5 m 

- Phía Tây Bắc giáp tuyến đường đất dân sinh có bề rộng trung bình là 2,0 m. 
b, Hiện trạng san nền, thoát nước mưa: 

- Hiện trạng khu vực quy hoạch phần lớn là khu ruộng lúa có cao độ trung 
bình 0,95 m đến 1,0m thấp hơn mặt đường xung quanh khoảng 1,0 m. 

- Hiện trạng có tuyến mương đất rộng khoảng 4m tưới, tiêu nước cho ruộng. 
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c, Hiện trạng thoát nước mưa:  
- Khu vực nghiên cứu là đất sản xuất nông nghiệp, thoát nước mưa theo địa 

hình. Trong khu vực có kênh cứng phục vụ cho tưới tiêu và thoát nước tự 
nhiên, chống úng. 

d, Hiện trạng cấp nước: 
- Từ hệ thống cấp nước sạch từ nhà máy nước xã Yên Nhân và giếng dân 

sinh. 
e, Hiện trạng cấp điện: 

- Hiện tại có lưới điện 22kv chạy song song giáp phía tây bắc khu quy 
hoạch. 

f, Hiện trạng thoát nước thải và VSMT: 
- Nước thải từ các khu dân cư lân cận và nhà dân trong khu vực thiết kế chủ 

yếu qua kênh nước thoát ra các kênh mương. 
- Vệ sinh môi trường: Nhìn chung trong khu vực thiết kế môi trường còn 

tương đối trong sạch. Khu vực hiện tại sản xuất nông nghiệp, chưa có phát 
sinh các vấn đề nghiệm trọng về vệ sinh, môi trường. Chất thải rắn của các 
khu dân cư được thu gom hàng ngày. 

2.4 Đánh giá chung: 
-  Việc đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại vị trí đã lựa chọn là rất thuận lợi 

về mặt bằng đất xây dựng cũng như các điều kiện để phát triển hạ tầng kĩ 
thuật. 

- Đây là một khu đất trống, bằng phẳng do vậy có thể nói đây là một địa 
điểm lý tưởng để xây dựng một khu dân cư mới. 

- Hệ thống giao thông thuận lợi 
- Khu vực thiết kế chủ yếu là đất ruộng, hạn chế được công tác giải phòng 

mặt bằng, tạo điều kiện lý tưởng để thực hiện dự án này.  
- Nhìn chung đây là khu đất rất thuận lợi để phát triển khu dân cư. Các điều 

kiện như giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư cũng rất thuận lợi. 
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CHƯƠNG III. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG 
VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ  KỸ THUẬT 

 

1.Tính chất và chức năng của khu dân cư. 
 Là khu dân cư mới có thiết kế quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp 
ứng nhu cầu ở của nhân dân khu vực xã Yên Nhân và các khu lân cận. 
2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng: 

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 
a, Chỉ tiêu đất dân dụng: 

Bảng 2.31: Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn 

Loại đất Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) 

Đất xây dựng công trình nhà ở 25 

Đất xây dựng công trình công cộng, 
dịch vụ 5 

Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật 5 

Cây xanh công cộng 2 

CHÚ THÍCH: Không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp 
quốc gia, tỉnh, huyện. 

 
b, Chỉ tiêu xây dựng: 

- Tầng cao tối đa: 
+ Nhà ở liền kề:       5 tầng. 
+ Công trình công cộng:     2 tầng. 
- Mật độ xây dựng tối đa: 
+ Nhà liền kề :      80% 

c, Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 
- Giao thông:  
+Tỷ lệ đất giao thông:      20-35 %. 
- Cấp nước: 
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+ Tỷ lệ cấp nước:      100% dân số. 
+ Nước sinh hoạt:     120 l/ng.ngđ. 
+ Nước tưới cây:                         3l/m2.ngđ. 
+ Nước rửa đường:                            0.5l/m2.ngđ. 
+ Nước dự phòng, rò rỉ:    10%Q. 
+ Nước chữa cháy: 15l/s đám cháy (chữa cháy trong 3h, cho 2 đám cháy 

đồng thời). 
- Cấp điện 
+ Cấp điện nhà liên kề:     3 KW/căn. 
+ Cây xanh công viên:     1,2W/m2. 
+ Chiếu sáng đường phố:    1,2W/m2.  
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 
+ Thoát nước thải sinh hoạt:     120 lít/người/ngđ. 
+ Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt:   90-95% 
- Chỉ tiêu xử lý chất thải:     1,0-1,3  kg/người/ngđ. 

Rác thải thu gom 100% và vận chuyển về khu xử lý rác của khu vực. 
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CHƯƠNG IV: BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 
 

1. Nguyên tắc quy hoạch: 
- Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên Nhân. 
- Đề xuất cơ cấu, các khu chức năng phù hợp với nhu cầu phát triển dân cư 

khu vực; xây dựng quy hoạch đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 
Khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận. 

- Đảm bảo khu quy hoạch phát triển, ổn định lâu dài. 
2. Tổ chức không gian: 

- Quy hoạch chi tiết khu dân cư theo mô hình khu ở; có tính toán đến phát 
triển đơn vị ở theo quy định. 

- Đưa ra giải pháp về phân bố quỹ đất thành từng loại, chia thửa và chia lô 
đất. 

- Bố trí mạng lưới các công trình dịch vụ công cộng thuận lợi cho người sử 
dụng, đảm bảo yêu cầu về diện tích và khoảng cách theo tiêu chuẩn ban hành. 

- Hệ thống đường chính phải tuân thủ quy hoạch chung, dễ dàng kết nối với 
hệ thống giao thông khu vực khác. Giao thông công cộng cần được tổ chức để 
phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt. Bố trí hợp lý các khu vực giao thông tĩnh. 

- Các khu chức năng được bố trí xen kẹp, đảm bảo điều kiện cho các hoạt 
động của dân cư và thế đất của khu đất quy hoạch. 
3. Quy mô dân số: 

- Theo thống kê năm 2019, dân số xã Yên Nhân là 11288 người. Theo như 
tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 1,14%/năm thì đến năm 
2030, dân số xã Yên Nhân là 12787 người, tăng thêm 1499 người so với năm 
2019. Do đó nhu cầu sử dụng đất ở là rất cao, việc quy hoạch khu chân mạ Yên 
Sư xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là phù hợp với định hướng quy 
hoạch chung nông thôn mới của xã Yên Nhân. 

- Khu dân cư chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân được quy hoạch thành 59 lô 
đất, tương đương với 59 hộ dân cư, bình quân mỗi hộ có 4 người/hộ. Như vậy 
quy mô dân số của khu chân mạ Yên Sư xã Yên Nhân đến năm 2030 sẽ là 236 
người, đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng đất ở của người dân xã Yên Nhân đến 
năm 2030. 
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4. Quy hoạch sử dụng đất: 
BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH 
(M2) 

TỶ LỆ 
(%) 

Tổng diện tích lập quy hoạch           17118,0  100 
1 Đất ở quy hoạch mới (59 lô)             8194,2  47,9 

1.1  - Khu A, A* (18 lô)              
2792,9  16,3 

1.2  - Khu B (10 lô)              
1337,0  7,8 

1.3  - Khu C, C* (14 lô)              
1607,1  9,4 

1.4  - Khu D, D', D* (13 lô)              
2017,2  11,8 

1.5  - Khu E (04 lô)                
440,0  2,6 

2 Đất cây xanh, công cộng             1362,0  8,0 
3 Đất giao thông, hành lang thông gió             7561,8  44,2 

 

4.1 Đất cây xanh, công cộng: 

Khu cây xanh có tổng diện tích 1362 m2. Là khu cây xanh, vườn hoa kết 
hợp đường dạo và các khu sân chơi sinh hoạt cộng đồng; thu hút các loại hình 
dịch vụ thể dục thể thao. 

4.2 Đất chia lô nhà ở: 

Đất ở mới dạng liền kế: Quy hoạch nhà ở dạng chia lô liền kế được bố trí 
tại các khu đất có ký hiệu A, A*, B, C, C*, D, D’, D*, E; gồm 59 lô đất ở; mật độ 
xây dựng tối đa từ 60% đến 90%  (tùy thuộc từng khu đất), tầng cao xây dựng 
công trình không quá 05 tầng. Nhà ở chia lô liền kế có kiến trúc hiện đại, phù hợp 
với cảnh quan khu vực. Các khu đất bao gồm: 

+ Khu A: Gồm 17 lô, có ký hiệu từ A1 đến A17, diện tích lô đất từ 
148,0m2 đến 160,2m2; mật độ xây dựng tối đa 80%.  

+ Khu A*: Gồm 01 lô, có ký hiệu A*, diện tích lô đất 243,7m2; mật độ xây 
dựng tối đa 65%.  

+ Khu B: Gồm 10 lô, có ký hiệu từ B1 đến B10, diện tích lô đất từ 
129,5m2 đến 140,0m2; mật độ xây dựng tối đa 85%.  
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+ Khu C: Gồm 13 lô, có ký hiệu từ C1 đến C13, diện tích lô đất từ 
102,5m2 đến 112,1m2; mật độ xây dựng tối đa 90%.  

+ Khu C*: Gồm 01 lô, có ký hiệu C*, diện tích lô đất 233,3m2; mật độ xây 
dựng tối đa 65%.  

+ Khu D: Gồm 10 lô, có ký hiệu từ D1 đến D10, diện tích lô đất 123,0m2; 
mật độ xây dựng tối đa 85%.  

+ Khu D’: Gồm 01 lô, có ký hiệu D’, diện tích lô đất 214,3m2; mật độ xây 
dựng tối đa 70%.  

+ Khu D*: Gồm 02 lô,  có  ký hiệu từ D1* đến D2*, diện tích lô đất từ 
279,4m2 đến 293,5m2; mật độ xây dựng tối đa 60%.  

+ Khu E: Gồm 04 lô, có ký hiệu từ E1 đến E4, diện tích lô đất 110,0m2; 
mật độ xây dựng tối đa 90%.  

(Diện tích chi tiết của các lô đất theo hồ sơ trình duyệt). 
 

BẢNG THỐNG KÊ ĐẤT Ở CHIA LÔ 

STT TÊN LÔ ĐẤT SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH 1 
LÔ (M2) 

TỔNG DIỆN 
TÍCH (M2) 

1 Khu A* 1   243.7 
1.1 A* 1 243.7 243.7 
2 Khu A 17   2549.2 

2.1 A1 1 158.5 158.5 
2.2 A2 - A8 7 148 1036 
2.3 A9 1 158.5 158.5 
2.4 A10 - A16 7 148 1036 
2.5 A17 1 160.2 160.2 
3 Khu B 10   1337 

3.1 B1 1 140 140 
3.2 B2 - B4 3 129.5 388.5 
3.3 B5 1 140 140 
3.4 B6 1 140 140 
3.5 B7 - B9 3 129.5 388.5 
3.6 B10 1 140 140 
4 Khu C* 1   233.3 

4.1 C* 1 233.3 233.3 
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5 Khu C 13   1373.8 
5.1 C1 - C5 5 102.5 512.5 
5.2 C6 1 112.1 112.1 
5.3 C7 1 110.8 110.8 
5.4 C8 1 109.6 109.6 
5.5 C9 1 108.3 108.3 
5.6 C10 1 107 107 
5.7 C11 1 105.8 105.8 
5.8 C12 1 104.5 104.5 
5.9 C13 1 103.2 103.2 
6 Khu D 10   1230 

6.1 D1 - D10 10 123 1230 
7 Khu D' 1   214.3 

7.1 D' 1 214.3 214.3 
8 Khu D* 2   572.9 

8.1 D1* 1 293.5 293.5 
8.2 D2* 1 279.4 279.4 
9 Khu E 4   440 

9.1 E1 - E4 4 110 440 
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CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. San nền 
a. Nguyên tắc thiết kế: 
- Tôn trọng giải pháp san nền quy hoạch khu vực. 
- Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp nhỏ, đảm bảo các 

yếu tố; kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ.   
-  Đảm bảo khu vực ổn định không bị ngập úng, thoát nước thuận lợi (thoát 

nước mặt tự chảy) không gây sói mòn, rửa trôi đất. 
b. Giải pháp quy hoạch chiều cao: 
- Cao độ khống chế nền cho lô đất được xác định bởi cao độ của các nút giao 

thông giao cắt. 
- Độ dốc i > 0,002, hướng dốc nền về phía các hệ thống thoát nước chính. 
c. Giải pháp kỹ thuật san nền: 
- Sử dụng linh hoạt các phương án san nền nhằm giảm khối lượng đào đắp, 

đáp ứng yêu cầu quản lý cao độ xây dựng công trình. 
- Mặt nền trong toàn khu vực khi hoàn thiện phần san lấp đạt cao độ nền 

khống chế, độ dốc ngang theo mặt bằng quy hoạch, cần lu lèn và tạo sự ổn định 
cho nền khi san lấp. 

- Sử dụng tường chắn, mái ta luy đất tại các khu vực đắp giáp ranh giới. Kè 
gia cố các khu vực  sung yếu. 
2. Quy hoạch giao thông. 
2.1 Căn cứ thiết kế 
 Các tài liệu chuyên ngành: QCQH01-2021 QCQHXD, QCKTVN07-
2010, 22 TCN 104-207 về thiết kế đường đô thị, TCVN4054-2005 về thiết kế 
đường ô tô. 
2.2 Nguyên tắc thiết kế. 
 - Phù hợp hệ thống mạng lưới đường hiện trạng. 
 - Phát triển mạng lưới đường phân khu vực và đường nhóm nhà ở dạng ô 
bàn cờ. 
 - Chỉ tiêu kỹ thuật đường giao thông quy hoạch: 
 + Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất xây dựng tối thiểu đạt 
18-25% 
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 + Bán kính đường cong bó vỉa tại các nút giao nhau đối với đường cấp 
khu vực >=6,0m; đối với đường cấp nội bộ >=6,0m. 
 + Độ dốc ngang đường 2% 
 + Độ dốc ngang hè phố từ 1,5% hướng đổ ra mặt đường. 
* Mặt cắt các tuyến đường được thiết kế cụ thể như sau: 

- Mặt cắt 1-1: Quy mô 17 m  (4+9+4)m. Trong đó: 
 + Vỉa hè bên trái: 4 m 
 + Vỉa hè bên phải: 4 m 
 + Lòng đường: 9 m 
- Mặt cắt 2-2: Quy mô 10.5m (2+5+3.5)m. Trong đó: 
 + Vỉa hè bên trái: 2 m 
 + Vỉa hè bên phải: 3,5 m 
 + Lòng đường: 5 m 
- Mặt cắt 3-3: Quy mô 14m (3.5+7+3.5)m. Trong đó: 
 + Vỉa hè bên trái: 3,5 m 
 + Vỉa hè bên phải: 3,5 m 
 + Lòng đường: 7 m 
- Mặt cắt 4-4: Quy mô 8.5m (3.5+3.5+1.5)m. Trong đó: 
 + Vỉa hè bên trái: 3,5 m 
 + Vỉa hè bên phải: 1.5 m 
 + Lòng đường: 3,5 m 
- Mặt cắt 5-5: Quy mô 5m - 7m.  
- Mặt cắt 6-6: Quy mô 3m – 5m 

* Chỉ giới xây dựng: được xác định cụ thể theo các tuyến đường. 
* Giao thông tĩnh:  

- Sử dụng kết hợp một phần trong khu công viên cây xanh. 
- Đỗ xe trên lòng đường: được xác định bằng vạch kẻ sơn. 

2.3 Hồ sơ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng 
 - Các thông số của các tuyến đường trục chính, đường liên khu vực đã 
được xác định cụ thể trên bản vẽ “Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ” bao gồm: 
hướng tuyến, chiều dài, chiều rộng mặt cắt đường và các mốc toạ độ tim đường 
dự kiến và tại các điểm  gẫy có thiết kế đường cong. 
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 - Toạ độ x và y của các mốc được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo 
đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ quốc gia (VN-2000). 
 - Cao độ các mốc thiết kế, xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc 
tỷ lệ 1/500  theo hệ thống cao độ Nhà nước (VN-2000). 
2.4 Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật 
 - Các thông số của các tuyến đường dây - đường ống kỹ thuật được xác 
định cụ thể trên bản vẽ của từng bộ môn kỹ thuật bao gồm:  
 - Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát  nước 
mưa và nước bẩn...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng. 
 - Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (trạm điện, trạm 
bơm nước sạch, trạm bơm, trạm xử lý nước thải...). 
 - Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các 
đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng 
tiêu chuẩn quy phạm. 
 - Các mạng lưới đường ống tự chảy được ưu tiên, các đường ống có áp 
phải tránh khi có giao cắt với đường ống tự chảy. 
3. Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc 
3.1 Các tiêu chuẩn áp dụng: 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.  
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD về Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện 
- QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị 
- Quy phạm trang bị điện: 11 TCN-19-2006 và 11 TCN-21-2006 do Bộ Công 

nghiệp  ban hành năm 2006 (nay là Bộ Công Thương).   
- TCVN 333 - 2005: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về chiếu sáng nhân tạo 

bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị- Tiêu chuẩn 
thiết kế do Bộ Xây Dựng ban hành. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - QCVN 
07:2016/BXD 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Điện lực. 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 
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- Nghị  định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi 
hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành. 
3.2 Tính toán cấp điện 
a,Các chỉ tiêu cấp điện 

STT Tên phụ tải Đơn vị Chỉ tiêu 

1 Cấp điện đất ở quy hoạch mới kw/hộ 3kw/hộ 

2 Cấp điện đất cây xanh  kw/1ha 12kw/1ha 

3 Cấp điện đất giao thông kw/1ha 12kw/1ha 

b.Tính chọn phụ tải: 
Bảng tính toán công suất:  

STT Tên phụ tải Đơn vị Chỉ tiêu Công suất 
(KW) 

1 Cấp điện đất ở quy hoạch mới 59 3kw/hộ 177 

2 Cấp điện đất cây xanh  0.136 12kw/1ha 1.63 

3 Cấp điện đất giao thông 0.756 12kw/1ha 9.074 

Tổng công suất 187.708 

 

+. Phương pháp xác định phụ tải: 

cos
187.71 0.9 198.75

0.85

PttxKdtStt

xStt KVA

f
=

= =
 

Trong đó: Ptt: Công suất tính toán. 

    Kdt: Hệ số sử dụng. 
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  cosf : Hệ số công suất. 

Nhân với 1.2 Hệ số phát triển (198.75*1.2)=238.50 Kva. 

Tổng công suất cấp điện dự kiến (làm tròn)= 240 (KVA) 
Dự kiến xây dựng mới 1 trạm biến áp 250KVA- (22 )/0,4KV Cấp điện cho 
toàn khu vực quy hoạch. 
3.3 Phương thức cấp điện: 
a. Quy hoạch lưới điện 22KV và Trạm biến áp: 

* Lưới trung thế 22kv: 
- Nguồn cấp dự kiến lấy từ đầu cột số 1 thuộc lộ 972 lưới điện 22kv hiện 

trạng đi qua khu vực xã Yên Nhân. 
- Hệ thống đường dây cấp điện trung áp dùng cáp ngầm, được luồn trong 

ống HDPE chôn trực tiếp trong đất. 
 - Cấp điện 22kV để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành nhằm giảm 
tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng, tiến độ đồng bộ với thời gian xây 
dựng các trạm biến áp nguồn. 

* Trạm biến áp:  
- Sử dụng trạm biến áp là trạm trụ, được bố trí hợp lý nằm vị trí trung tâm 

phụ tải, phù hợp với cảnh quan cũng như hợp lý trong vận hành và sửa chữa. 
b. Lưới hạ thế 0,4KV và hệ thống chiếu sáng: 

* Lưới hạ thế 0.4kv: 

+ Đường dây cấp điện 0.4 kV của dân cư sẽ dùng cáp điện đi trên cột điện, 
kết hợp giữa cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng. 

+ Cấp điện áp phân phối hạ thể chọn thống nhất dùng 220/380V với kết 
cấu lưới 3 pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp. 

+ Lưới 0.4KV tổ chức theo mạng hình tia dùng cáp voặn xoắn ABC 
+ Đường trục: Sử dụng cáp văn xoán ABC với tiết diện ≥ 4x95mm2; 
+ Đường nhánh: Sử dụng cáp văn xoắn ABC với tiết diện ≥ 4x70mm2; 

* Lưới chiếu sáng: 

 - Hình thức chiếu sáng trong khu là chiếu sáng khuếch tán (chiếu sáng 
đường) và chiếu sáng tập trung ( chiếu sáng khu đường giao ngã tư nên dùng đèn 
pha chiếu hắt), chiếu sáng đường theo quy định bố trí đèn một bên nếu đường 
phố rộng 6.0 đến 8m, vì vậy chọn cột đèn cao 8m  đặt một bên với tiêu chuẩn cột 
chiếu sáng cao hơn chiều rộng của đường và nếu cột chiếu sáng lắp đặt ở giữa 
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cùng 1 hoặc 2 bên đường thì chiều cao cột chiếu sáng cao hơn 1/2 chiều rộng của 
đường . Đèn đường được bố trí trên trục đường theo phương án chiếu sáng 2 bên 
đối diện, hai bên so le hoặc bố trí một bên phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết 
cấu mặt đường. 
 - Độ chói tối thiểu trên đường phố, công viên được lấy theo bảng dưới 
đây: 

Bảng 1: Độ rọi tối thiểu trên đường phố 
Số TT Khu vực được chiếu sáng Độ chói tối thiểu (cd/m2) 

1 Đường chính khu vực 1,2 

2 Đường liên khu vực 1,0 

3 Đường khu vực,nội bộ 0.6 

 - Chiếu sáng đường phố dùng đèn natri cao áp và đèn thuỷ ngân cao áp 
250V – 250W hoặc đèn Led 150w làm nguồn sáng để chiếu sáng đường đi. Cột 
đèn chiếu sáng cao áp dùng loại cột thép tròn mạ kẽm nhúng liền cần H=8. 
 - Để điều khiển đèn đường sử dụng tủ điện điều khiển có khả năng đóng 
cắt điện cấp cho các đèn theo chế độ đặt sẵn nhằm tiết kiệm điện năng. Tủ điện 
TĐ được đặt trên bệ xây trên vỉa hè  hoặc trên giải cây xanh phân cách, có cấp 
bảo vệ IP55(5: Bảo vệ chống bụi bẩn, bảo vệ người chống tiếp xúc với phần có 
điện bằng dây; 5: Bảo vệ chống bắn nước). 

3.4 Quy hoạch thông tin liên lạc:  
a.Cơ sở pháp lý : 
 - QCVN 07- 8:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật công trình viễn thông. 
- Các quy định của Bộ bưu chính viễn thông về lắp đặt, kinh doanh các 

dịch vụ viễn thông TCN-2006 
- Căn cứ quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-
2020,  định hướng 2025. 

- Chỉ tiêu phát triển viễn thông đến năm 2015 được định hướng sẽ tăng cường 
chất lượng dịch vụ thuê bao không dây. Trong đó tỷ lệ đường dây thuê bao 
cố định 15-20 đường /100 dân, năm 2030 là 5-10 đường/100 dân. 

- Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ Thông tin truyền thông là 40%-45% dân số năm 
2015 và giảm còn 25%-30% dân số năm 2030. 
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( Do sự phát triển xã hội. Người dân sử dụng thuê bao cố định ít, chủ yếu sử dụng 
thuê bao không dây). 
b. Giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc. 
 - Nguồn thông tin liên lạc dự kiến được lấy từ tủ đấu  hiện có tại khu vực 
khu dân cư cũ chạy song song phía tây bắc khu quy hoạch. 
 - Hệ thống cáp thông tin truyền thông có thể đi cùng trên cột điện lực 
hoặc cột viễn thông . 
 - Các tủ, hộp cáp bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp 
đặt và quản lý sau này. 
4. Quy hoạch cấp nước. 
4.1 Căn cứ tính toán 
 - Căn cứ vào TCXDVN 33:2006  Ngày 17/03/2006. Cấp nước  - Mạng 
lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. 
 - QCVN 01-2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây 
dựng.  
4.2 Tính toán nhu cầu sử dụng nước 
 - Đất ở mới: 59 lô 
 - Dân số tạm tính: 4 người / 1 lô đất. = 236 người. 

Bảng tính tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước 

4.3 Giải pháp cấp nước 
a, Nguồn nước 
+ Sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy nước sạch xã Yên Nhân. 
+ Điểm đấu: đấu nối vào tuyến ống HDPE D160 hiện có nằm trên tuyến đường 
trục xã. Việc xin đấu nối theo quy định của đơn vị quản lý.  
b, Mạng lưới đường ống 
Sơ đồ mạng & tuyến: Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng nhánh 
cụt. Tuyến ống phân phối chính có đường kính là Dn110mm. Độ chôn sâu ống là 
0,6m tính đến đỉnh ống đặt trên vỉa hè cách chỉ giới đường đỏ trung bình là 1,0m. 

TT Thành phần dùng nước Quy mô Tiêu chuẩn Nhu cầu (m3/ngđ) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 236 người 120 l/ng.ngđ 28.32 

2 Tổng   28.32 
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Mạng dịch vụ đường kính ống Dn 63mm. Độ sâu chôn ống là 0,5m tính đến đỉnh 
ống đặt trên vỉa hè và cách chỉ giới đường đỏ trung bình là 0,5m.  
c, Bảng thống kê khối lượng vật tư chính: 

TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng 

1 Ống nhựa HDPE D63mm PE100 PN10 Mét 487,0 

2 Ống nhựa HDPE D110mm PE100 PN10 Mét 95,0 

3 Trụ cứu hỏa DN100 Cái 2,0 

c. Chữa cháy  
 Tuân thủ theo Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 
29/6/2001. và Luật sửa đổi, bổ sung số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Trong 
từng các công trình cao tầng phải có thiết bị báo cháy và chữa cháy tuân theo quy 
phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Trên các tuyến ống ≥ F100mm, 
dọc theo các đường phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng 
ngầm dưới mặt đất), đảm bảo các quy định về khoảng cách như sau:  
 + Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hỏa là 150m.  
 + Khoảng cách tối thiểu giữa họng cứu hỏa và tường các ngôi nhà là 5m. 
 + Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng cứu hỏa 
được bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m. 
 + Họng chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước 
chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường. 
 + Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa 
trên cơ sở tổng số cư dân và việc quy hoạch các khối nhà với các chức năng, độ 
cao khác nhau được bố trí trong khu vực dự án. 
Phương án thiết kế : Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo mạng 
chung, kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy 
 + Tiêu chuẩn tính toán là: số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám. 
Lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 10l/s. 
 + Áp lực tại điểm bất lợi nhất tối thiểu 10m. 
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5. Quy hoạch thoát nước 
5.1 Thoát nước mưa 
5.1.1 Phương án thoát nước:  
 - Thoát nước cho khu vực được thiết kế theo phương án thoát nước riêng 
hoàn toàn. Nước mưa của khu vực được thu bằng hệ thống rãnh nằm trên vỉa hè 
sau đó thoát ra mương phía Đông khu quy hoạch. 
5.1.3 Phương án vạch tuyến:  
 - Hệ thống thoát nước mưa dọc các trục đường dùng hệ thống cống hình 
chữ nhật có kích thước B=600-800mm, tuyến nhánh khu dân cư dùng hệ thống 
cống chữ nhật có kích thước B400mm để thu gom nước mặt; ở  những đoạn qua 
đường dùng cống hộp BTCT. 
 - Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, 
để tiện cho việc quản lí sau này, toàn bộ cống, giếng thăm nằm trên vỉa hè, các 
giếng thu nước mưa bố trí ở dưới đường có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường 
có khoảng cách giữa 2 giếng thu từ 30m đến 35m. 
 - Sơ đồ tuyến mạng lưới cống, được thể hiện trên (Bản vẽ QH-08). 
5.1.4 Xác định lưu lượng nước mưa: 
a. Chọn chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán. 
 - Nhìn chung các khu vực thoát nước mưa đều có diện tích tính toán nhỏ 
hơn 150ha, địa hình dốc thuận lợi cho việc thoát nước mưa. 
 - Lưu lượng mưa vào mùa mưa rất lớn tập trung vào tháng 5 đến tháng 
11. Ta chọn chu kỳ mưa tính toán cho khu quy hoạch là P = 1 năm. 
b. Cường độ mưa tính toán. 
 Cường độ mưa tính toán của xã Yên Nhân – huyện Yên Mô – tỉnh Ninh 
Bình được xác định theo công thức: 

nbt
pCAq

)(
)lg1.(

+
+

=   (l/s-ha). 

 Trong đó: 
A, b, n, p là các thông số lấy theo từng địa phương. Số liệu tại khu vực xã 
Yên Nhân – huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình như sau: 
A = 4930 (l/s-ha).     c = 0,48 
b   = 19            n = 0,8 

 Khi đó công thức có dạng: 
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8,0)19(
)1lg48,01(4930

+
+

=
t
xq  (l/s-ha). 

 Với các giá trị biết trước của t ta tính được q cho từng đoạn cống tính toán 
để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó. 
c. Xác định thời gian mưa tính toán. 
 - Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức: 
ttt = tm + tr + tc  (phút). 
 Trong đó: 
 + tm: thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu 
vực chảy đến rãnh thu nước mưa (phút). Trong điều kiện khu dân cư ta có tm = 5 
phút. 
 + tr:gian nước chảy trong rãnh thu nước mưa và được tính theo công thức: 

0,021 r
r

r

lt
V

=
 (phút). 

Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. 
Có lr = 15m, Vr = 0,5m/s. 

Þ   
150,021 0,01

0,5.60rt = =
 (phút). 

 + tc: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán và được xác 
định theo công thức:  

0,017 c
c

c

lt
V

=
 (phút). 

 Với  lc: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m). 
   Vc: vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống (m/s). 
 Vậy ta có: ttt = 5 + 0,01 + tc = 5,01 + tc   (phút). 
d. Xác định hệ số dòng chảy. 
 + Số liệu thành phần mặt phủ của khu dân cư theo tỷ lệ phần trăm, theo 
bảng 1. 
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Bảng 1 - Thành phần mặt phủ và hệ số mặt phủ theo bảng 5 
TCVN7957-2008 

STT Loại mặt phủ % Diện tích Hệ số dòng chảy C*D 

A B C D E 

1 Mái nhà 44 0.95 41.8 

2 Đường bê tông 38 0.6 22.8 

3 Bãi cỏ 18 0.15 2.7 

Tổng 100   67.3 

 Do diện tích mặt phủ ít thấm nước lớn hơn 30% tổng diện tích toàn khu 
dân cư cho nên hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ 
mưa và thời gian mưa. Khi đó hệ số dòng chảy được lấy theo hệ số dòng chảy 
trung bình. 

                                        i

ii
TB F

F
S

S
=

.j
j

 

    
i i

TB
i

Σ .F 67,3 0,673
ΣF 100
f

f = = =
 

e. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa. 
+ Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau: 
Qtt =  jtb . q . F 
 Trong đó: 
   jtb = 0,673 - hệ số dòng chảy. 
   q - Cường độ mưa tính toán (l/s-ha). 
   F - diện tích thu nước tính toán (ha). 
Khi đó ta có:  Qtt = 0,673 . F . q (l/s).  
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Tính toán thủy lực tuyến rãnh chính 

Đoạn 
cống 

Chiều Diện tích lưu vực 

I 
đường 

(%) 
Lrãnh Vcống 

(m/s) 
Vrãnh 
(m/s) 

Hệ 
số 

vận 
tốc r 

tm 
phút 

tm 
phút 

tr 
phút 

dài F(ha) 
cống   

(m) bản 
trước tổng 

  thân 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

G14-
G20 127 0.52 0 0.52 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 5 0.01 

G20-
G27 96 0.27 0.52 0.79 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 5 0.01 

G27-
G13 6 0.27 0.79 1.06 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 5 0.01 

G13-
CX 3 0.73 1.06 1.79 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 5 0.01 

G30-
G12 104 0.61 0 0.61 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 5 0.01 

G12-
G13 20.5 0.24 0.61 0.85 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 5 0.01 

 

tc phút Tđoạn 
trước Ttt Pc q 

(l/s.ha) φ 
Qtính 
toán 
(l/s) 

vận 
tốc 

(m/s) 

Bề rộng 
rãnh 

B(mm) 

Độ 
dốc 
i(%) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
0.07 0 5.08 1 467.83 0.673 163.7 0.86 600 0.17 

0.05 5.08 10.15 1 397.07 0.673 211.1 0.94 600 0.17 

0 0 5.01 1 468.99 0.673 334.6 1.02 600 0.17 

0 0 5.01 1 469.02 0.673 565 1.12 600 0.17 

0.09 0 5.1 1 386.57 0.673 158.7 1.04 600 0.25 

0.04 0 5.05 1 387.24 0.673 221.5 1.13 600 0.25 
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Tính toán thủy lực tuyến rãnh chính bổ sung: 
 

Đoạn 
cống 

Chiều 
dài 
cống 
(m) 

Diện tích lưu vực 
(ha) 

iđường 
(%) Lrãnh 

Vcống 

Vrãnh 
(m/s) 

Hệ 
số 
vận 
tốc r 

tm 
phút 

(m/s) 

  

Bản  
thân Trước Tổng 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

T1-T2 50 0.22 0 0.22 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T2-T3 6 0.1 0.22 0.32 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T3-T4 90 0.2 0.32 0.52 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T4-T5 90 0.21 0.52 0.73 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T4-T6 110 0.238 0 0.238 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T6-T7 10 0.082 0.318 0.4 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T7-T17 65 0.07 0.4 0.47 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T17-T19 55 0.099 0.47 0.569 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T5-T8 125 0.207 0 0.207 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 

T8-T9 110 0.194 0.667 0.86 0.2 15 0.5 0.5 0.017 5 
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tm 
phút 

tr  
 
phút 

tc  
phút 

T 
đọan 
trước 

Ttt 
tổng Pc q 

(l/s.ha) φ 
Qtính 
toán 
(l/s) 

Vận 
tốc v 
(m/s) 

Bề 
rộng 
rãnh 
B 
(mm) 

Độ 
dốc 
I 
(%) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

5 0.01 0.05 0 5.06 1 468.23 0.673 106.02 0.86 600 0.16 

5 0.01 0.05 5.06 10.12 1 397.07 0.673 87.45 0.94 600 0.16 

5 0.01 0.07 10.12 15.2 1 346.81 0.673 145.66 1.02 600 0.16 

5 0.01 0.05 15.2 5.01 1 308.84 0.673 194.56 1.12 600 0.16 

5 0.01 0.05 0 5.06 1 468.23 0.673 111.43 1.12 600 0.16 

5 0.01 0.05 5.06 10.12 1 397.5 0.673 159 1.12 600 0.16 

5 0.01 0.05 10.12 15.2 1 346.81 0.673 163 1.12 600 0.16 

5 0.01 0.05 15.2 20.26 1 308.81 0.673 175.71 1.12 600 0.16 

5 0.01 0.05 0 5.06 1 468.23 0.673 97.33 1.12 800 0.16 

5 0.01 0.05 5.06 10.12 1 397.5 0.673 342.24 1.12 800 0.16 

 
5.2 Thoát nước thải 
a. Phương án thoát nước: 
 Thoát nước cho khu dân cư được thiết kế theo phương án thoát nước riêng 
hoàn toàn. Nước thải của khu dân cư được xử lý bằng bể tự hoại tại mỗi lô sẽ 
được dẫn về tuyến cống thoát nước chung theo quy hoạch (đầu chờ kết nối tại nút 
N1 – phía Tây – Bắc khu quy hoạch). 
b. Phương án vạch tuyến:  
 - Hệ thống thoát nước thải dùng hệ thống cống tròn bằng nhựa HDPE có 
đường kính D=300mm. 
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 - Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, 
để tiện cho việc quản lí sau này, toàn bộ cống, giếng thăm nằm trên vỉa hè. 
 - Sơ đồ tuyến mạng lưới cống, được thể hiện trên Bản vẽ quy hoạch thoát 
nước thải và môi trường 
c. Quy trình xử lý nước thải: 
 - Xử lý nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt giới hạn B của TCVN 
7222-2002 và TCVN 2001 sau đó mới xả ra nguồn tiếp nhận. 
d. Xác định lưu lượng nước thải:  
 - Đất ở mới: 59 lô 
 - Dân số tạm tính: 4 người / 1 lô đất. = 236 người. 
 - Lưu lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp. 
Bảng tính lưu lượng nước thải 

 Xác định lưu lượng riêng: 

84600
. 0xqnq =   (l/s.ha) 

 Trong đó: 
  n: Mật độ dân số (ng/ha) 
  q0: Tiêu chuẩn thải nước của khu dân cư (l/ng.ngđ) 
 

Thành phần Quy mô Tiêu chuẩn Lưulượng 
(m3/ngđ) 

Thoát nước sinh hoạt khu dân cư 
quy hoạch mới 

236 
người 120 l/ng.ngđ 28.32 
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e. Tính toán thủy lực tuyến cống chính 

Bảng tính toán lưu lượng nước thải 

Đoạn 
cống 

Diện tích lưu vực 
 F (ha) 

Mô 
đun 
lưu 

lượng 
(l/s ha) 

Lưu lượng 
trung bình (l/s) Hệ số 

Kch 

Lưu 
lương  
tính 
toán 

Bản 
thân Trước Tổng Bản 

thân 
Chuyển 

qua 
Tổng 
cộng 

Qtt 
(l/s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

G1-
G11 0.40 0.00 0.40 0.0588 0.62 0.00 0.620 5.000 3.10 

 
G11-
G22 0.44 0.40 0.84 0.0588 0.68 0.62 1.300 5.000 6.50 

 
G22-
G26 0.23 0.84 1.07 0.0588 0.36 1.30 1.660 5.000 8.30  

 

Bảng tính toán thủy lực các đoạn ống 

Đoạn 
cống Chiều dài (m) Qtt (l/s) 

Đường 
kính  
(mm) 

Vận tốc 
(m/s) 

i h/D 

G1-G11 176.0 3.10 300 0.29 0.0033 0.20 

G11-G22 43.0 6.50 300 0.36 0.0033 0.25 

G22-G26 8.0 8.30 300 0.37 0.0033 0.25 

 
5.3. Vệ sinh môi trường 
- Rác thải được thu gom về các thùng đựng rác đặt tại các vị trí thích hợp trong 
từng khu đất, từng dãy nhà. Sau đó, công ty vệ sinh môi trường sẽ thu gom rác 
thải và vận chuyển đến khu xử lý rác chung của khu vực. 
- Chất thải rắn được tổ chức phân loại từ nguồn phát sinh thành hai loại chính: 
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+ CTR vô cơ: kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon...được thu gom để tái chế 
nhằm thu hồi phế liệu và giảm tải cho các khu xử lý CTR. Các loại này được định 
kỳ thu gom. 
  + CTR hữu cơ: thực phẩm, rau quả củ phế thải, lá cây...được thu 
gom hàng ngày và vận chuyển đến trạm trung chuyển. 
  + Dự kiến bố trí các thùng thu gom CTR bằng nhựa có nắp đậy tại 
các khu nhà ở, các đường dạo... với cự ly nhỏ hơn 100m để tiện cho việc bỏ rác 
của người dân và khách đi đường. 
  + CTR sau khi được thu gom và vận chuyển về khu xử lý chung của 
khu vực. 
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CHƯƠNG VI 
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

1. Phần mở đầu 
1.1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu. 
- Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới khu vực thiết kế có tính đến 

các đối tượng nằm ngoài khu vực nghiên cứu có ảnh hưởng đến khu vực nghiên 
hoặc có khả năng bị ảnh hưởng khi thực hiện quy hoạch.  

- Nội dung nghiên cứu: bao gồm các vấn đề về môi trường tự nhiên (đất, nước, 
không khí, tiếng ồn…) và môi trường xã hội liên quan đến phạm vi nghiên cứu. 

- Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm đạt được sự phát triển bền vững thông qua 
lồng ghép các vấn đề môi trường, kinh tế và xã hội trong quá trình lập quy hoạch 
chi tiết khu chân mạ Yên Sư xã Yên Nhân, lựa chọn các mục tiêu và các giải 
pháp chiến lược trong phân tích để lựa chọn mục tiêu thực thi hiệu quả của kế 
hoạch trên cở sở mục tiêu phát triển bền vững.  

1.2. Cở sở pháp lý. 
- Luật bảo vệ môi trường nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do 

Quốc Hội thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. 
- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 

quy hoạch bảo vệ môi trường, đán giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường bắt đầu 
có hiệu lực. 

- Thông tư 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định 
đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về bảo vệ môi 
trường trong phát triển kết cấu hạ tâng giao thông. 

- Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt Nam : 
+ QCVN 03:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về kim loại nặng trong đất;  
+ QCVN 05:2009/BTNMT - QCKT quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 
+ QCVN 06:2009/BTNMT - QCKT quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 
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+ QCVN 07: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 
hại; 

+ QCVN 08:2008/BTNMT – QCKT quốc gia chất lượng nước mặt; 
+ QCVN 09:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng nước ngầm; 
+ QCVN 14:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về nước sinh hoạt; 
+ QCVN 15:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về dư lượng hoá chất bảo 

vệ thực vật trong đất; 
2. Đánh giá môi trường tự nhiên. 
2.1. Hiện trạng môi trường đất 

-  Đánh giá môi trường đất: 
+ Địa hình khu vực lập quy hoạch khu đất có địa hình bằng phẳng, là khu 

vực ruộng lúa …. 
+ Chất lượng đất, môi trường đất: chưa có dấu hiệu ô nhiễm hóa học, kim 

loại nặng. Đất trong khu vực chủ yếu trồng lúa. 
2.2. Hiện trạng môi trường không khí 

Các nguồn tác động đến môi trường không khí khu vực: 
- Khu vực trồng lúa sử dụng chất bảo vệ thực vật không đúng quy cách gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường không khí.  
- Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực lân cận như san ủi mặt bằng, 

vận chuyển vật liệu, hoạt động xây dựng... đây là một trong những nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi. 
2.3. Hiện trạng môi trường sinh thái. 

-  Hiện trạng môi trường sinh thái 
+ Thảm thực vật: gồm các loại cây bụi, trảng cỏ và các loại cây .... 
+   Động vật: gồm động vật thuộc lớp chim, lớp côn trùng, bò sát 

2.4. Hiện trạng môi trường nước. 
- Hiện trạng môi trường nước: kênh, mương, nước mặt ruộng.... 
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3. Đánh giá tác động môi trường chiến lược. 
3.1 Đánh giá tác động của các phương án quy hoạch đối với các vấn đề môi trường 

Việc đánh giá các tác động tích cực cũng như tiêu cực và các tác động đến 
môi trường của đồ án quy hoạch được được trình bày trong bảng sau: 

Nội dung đồ án Các tác động tích cực Các tác động tiêu cực 

Quy hoạch  
khu dân cư mới 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đông bộ sẽ 
đảm bảo thu gom được nước thải 
sinh hoạt, chất thải rắn.. không bị 
phát tán gây ô nhiễm môi trường.  
- Tạo hệ thống cây xanh đô thị tại 
các khu dân cư. 
- Tăng cường công tác quản lý và 
phát triển cây xanh đô thị. 
- Xây dựng khu dân cư mới, đáp ứng 
nhu cầu đất ở cho dân cư đô thị. 

- Tính toàn vẹn của hệ sinh 
thái cũ bị thay đổi. 
- Có nguy cơ tăng lượng chất 
thải rắn, nước thải đô thị xả 
và môi trường. 
 

Khu đất  
cây xanh  
khu vực. 

 
- Có thể tăng diện tích cây xanh  
ở những khu vực này 

- Tính toàn vẹn của hệ sinh 
thái cũ bị thay đổi. 
 

3.2. Dự báo các diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch. 
a) Giai đoạn tiền thi công: 
Mặc dù khu đất đã được thu hồi theo dự án nhưng gây ảnh hưởng đến Kinh 

tế-Xã hội trong khu vực, đồng thời gây ra áp lực lớn về chuyển đổi ngành nghề 
cho các hộ dân cư trong khu vực quy hoạch.  

b) Giai đoạn thi công, xây dựng cơ sở hạ tầng: 
Trong giai đoạn thi công sẽ có các hạng mục chính sau: 
- Bóc lớp đất hữu cơ tại khu vực xây dựng đường giao thông; 
- San nền khu vực xây dựng. 
- Xây dựng mạng đường giao thông. 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mặt. 
- Xây dựng hệ thống cấp nước. 
- Xây dựng hệ thống cấp điện. 
- Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn. 
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                   Bảng tổng hợp các tác động đến môi trường 

TT Hạng mục thi công Các tác động đến môi trường 

1 Bóc lớp đất hữu cơ 

- Ô nhiễm bụi, không khí, mùi hôi, tiếng ồn:  
Do lượng đất phát thải lớn, hoạt động của 
 các phương tiện thi công. 
- Biến đổi địa hình. 
- Tác động đến tính chất cơ lý của đất. 
- Phá huỷ thảm thực vật, thay đổi môi  
trường sống của động thực vật trong khu vực. 
- Ô nhiễm nước: Do nước thải, rác thải sinh hoạt  
của công nhân tham gia thi công. 
- Sự cố lao động. 

2 
San nền khu vực 
xây dựng 

- Ô nhiễm bụi: Do lượng cát, đất đá trong san nền rất 
lớn. 
- Ô nhiễm khí, ồn, rung: Do hoạt động của các  
phương tiện thi công tại khu vực và dọc tuyến đường  
vận chuyển. 
- Thay đổi tính chất cơ lý của nền đất, biến đổi  
địa hình khu vực. 
- Ảnh hưởng đến giao thông dọc tuyến đường  
vận chuyển vật liệu san nền và khu vực khai thác  
nguyên vật liệu. 
- Tác động đến vấn đề tiêu thoát nước xung quanh khu 
vực dự án: Do địa hình khu vực được tôn cao. 
- Giảm diện tích thấm của nước mặt xuống tầng  
chứa nước ngầm. 
- Ô nhiễm nước mặt: Do nước thải, rác thải sinh hoạt  
của công nhân, do vật liệu san nền. 
- Sự cố lao động. 

3  - Ô nhiễm khí, bụi, ồn, rung: Phát sinh từ các  
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Xây dựng 
mạng đường 
giao thông 

phương tiện thi công, các phương tiện vận  
chuyển nguyên vật liệu. 
- Khí thải từ nấu nhựa đường, trạm trộn atphal. 
- Cản trở giao thông từ các phương tiện  
vận chuyển nguyên vật liệu thi công. 
- Ô nhiễm nước mặt: Nước thải từ rửa nguyên  
vật liệu, nước thải, rác thải sinh hoạt của công  
nhân tham gia thi công. 
- Sự cố lao động. 

4 
Xây dựng  
hệ thống 
thoát nước mặt 

- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung:  
Trong quá trình thi công và vận chuyển  
nguyên vật liệu. 
- Bụi, ồn từ trạm trộn bê tông. 
- Nước thải từ rửa nguyên vật liệu, nước thải,  
rác thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công. 
- Ảnh hưởng tài nguyên nước ngầm:  
Khi khai thác nước phục vụ các công trình xây dựng.

5 
Xây dựng  
hệ thống 
thoát nước bẩn 

- Tác động đến môi trường khói, ồn, rung:  
Trong quá trình thi công  và vận chuyển  
nguyên vật liệu. 
- Bụi, ồn từ trạm trộn bê tông. 
- Nước thải từ rửa nguyên vật liệu.  
- Nước thải, rác thải của công nhân tham gia  
thi công. 
- Tác động lên tầng chứa nước ngầm trong  
quá trình thi công. 

6 
Xây dựng  
hệ thống 
cấp nước 

- Tác động đến môi trường ồn, bụi,  
rung trong quá trình thi công và chở nguyên vật liệu. 
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7 
Xây dựng  
hệ thống 
cấp điện 

- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung:  
Do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu  
thi công. 
- Cắt điện khu vực để nối mạng gây ảnh hưởng  
đến đời sống sinh hoạt, hoạt động kinh tế  
trong khu vực. 
- Sự cố lao động. 
- Nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân  
tham gia thi công. 

c) Giai đoạn vận hành. 
Trong giai đoạn vận hành, do khu vực được quy hoạch xây dựng theo tiêu 

chuẩn, các công trình hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ và hoàn chỉnh nên 
các tác động tiêu cực của dự án tới môi trường là nhỏ so với các tác động tích cực 
do dự án đem lại. Ở giai đoạn vận hành dự án, chủ yếu tác động chính gây bất lợi 
với môi trường tự nhiên của khu vực: 

+ Vấn đề thoát nước bẩn và xử lý nước bẩn trong khu vực nghiên cứu. 
+ Vấn đề chất thải rắn. 

4. Đề xuất giải pháp tổng thể ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường. 
4.1. Phương hướng chung 

- Sử dụng các biện pháp thi công gây tác động đến môi trường là nhỏ nhất. 
- Thành lập đội bảo vệ môi trường của từng khu vực thường xuyên kiểm tra, 

kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm để có biện pháp xử lý. 
- Tuân thủ các giải pháp về bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong phần 

đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch chi tiết khu chân mạ Yên Sư 
xã Yên Nhân  

- Đối với các dự án triển khai thực hiện trong ranh giới quy hoạch cần có 
báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó nêu rõ các tác động đến môi 
trường và đề xuất các giải pháp khắc phục ô nhiễm. 

- Kết hợp với các tổ chức, các cấp chính quyền tổ chức các chương trình 
nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên cho cộng đồng. 

- Thực hiện các kế hoạch quan trắc môi trường để đánh giá sự thay đổi môi 
trường khu vực. 
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4.2. Giải pháp về kỹ thuật 
a) Giai đoạn tiền thi công 
 Trước khi thi công, chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp dân, thông báo 

nôi dung quy hoạch và xin ý cộng đồng dân cư, có các giải pháp thỏa đáng cho  
những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ quy hoạch.  

b) Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng. 
 - Giảm nhẹ ô nhiễm môi trường không khí : Ngăn ngừa và giảm thiểu ô 

nhiễm bụi: trong quá trình bóc đất và san lấp mặt bằng: Lập phương án thi công 
hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ. Thi công nhanh chóng, gọn gàng, máy móc 
được che chắn, sạch sẽ, vật liệu được tưới ẩm. Đặc biệt là xe vận chuyển phải 
có bạt che, rửa bánh sạch trước khi ra công trường 

- Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn: 
+ Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. 
- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung chủ yếu làm việc ban ngày, 

không sử dụng các máy móc thi công qúa cũ bởi chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng 
ồn rất lớn, thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị... 

+ Lựa chọn các trang thiết bị để việc sử dụng thiết bị với mức ồn thấp nhất 
và đảm bảo tất cả các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên... 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: 
+ Áp dụng các biện pháp tạm thời thu gom, xử lý nước thải trong quá trình 

thi công của công nhân.  
+ Áp dụng các biện pháp tạm thời thu gom, xử lý nước thải của máy thi 

công. Có biện pháp phòng úng cục bộ. 
+ Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và đổ thải đúng nơi quy định và 

được hợp đồng với Đội thu gom rác của thị trấn để vận chuyển về nơi xử lý... 
+ Các chất thải rắn có thể tái chế hoặc tái sử dụng, nhiên liệu phế thải do 

máy móc thải ra được thải bỏ vào thùng riêng và không được xả ra môi trường... 
c) Giai đoạn vận hành: 
- Thoát nước thải và xử lý nước thải: Nước thải từ các khu vực dân cư, 

công trình công cộng ... được xử lý sơ bộ qua bể phốt từng nhà rồi dẫn bằng hệ 
thống và cống thu nước bẩn thoát ra hệ thông thoát nước khu vực. 

- Chất thải rắn:  
+ Thực hiện phân loại CTR tại nguồn nhằm thuận tiện cho quá trình tái 

chế, các loại chất thải rắn không thể tái chế được thu gom và vận chuyển đến 
khu chôn lấp chung. 
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+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo công tác thu gom được thực hiện 
hàng ngày và do một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Tại các khu công cộng 
phải bố trí các thùng đựng CTR, cuối ngày thu gom về các điểm trưng chuyển 
CTR và được chuyển về khu chôn lấp CTR chung . 

+ Quy trình thu gom rác như sau: 
 
 
 
 
 

 
 
4.3. Giải pháp về quản lý 

- Bắt buộc tất cả các dự án triển khai trong khu vực cần phải lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ Môi trường đối với chính 
quyền địa phương, người dân, khách du lịch. Gắn trách nhiệm bảo vệ bảo vệ 
môi trường với các cơ sở kinh doanh, các cá nhân có khai thác và sử dụng có 
hiệu quả tài nguyên môi trường. 

- Có biện pháp thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh từ 
hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, du lịch của khu vực. Tạo các cơ chế 
khuyến khích đối với hoạt động giảm thiểu và tái chế CTR. 

Rác sinh hoạt 
 

Thu gom 
 phân lọai 

Các thùng  
chứa rác  

Đưa đi xử lý 
 Phương tiện thu gom 

 
Bãi rác tập trung 
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CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị 

quyền sử dụng đất tại khu chân mạ Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô tạo cơ 

sở pháp lý cho việc chỉ đạo các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng đồng bộ và toàn 

diện cho các bước đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

 Kính đề nghị UBND huyện Yên Mô xem xét, phê duyệt làm căn cứ triển 

khai các bước tiếp theo. 

 Các dự án xây dựng tiền khả thi, khả thi trong giai đoạn tới cần triệt để 

tuân thủ quy hoạch chi tiết khu dân cư này. Đặc biệt là các dự án về giao thông và 

thoát nước 
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