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CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XD & TM ĐĂNG KHOA 





THUYẾT MINH TỔNG HỢP 
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ 

TẦNG ĐẤU GIÁ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU SAU CHỢ 
XÓM TRUNG LIÊN PHƯƠNG, XÃ YÊN NHÂN, HUYỆN YÊN MÔ 

 
I. PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do và mục tiêu của đồ án 
1.1. Lý do thiết kế 

 Việc lập quy hoạch chi tiết khu dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương 
xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình phù hợp với quy hoạch chung, 
vừa tạo quỹ đất ở mới đáp ứng nhu cầu giãn dân của xã Yên Nhân, đồng thời có 
khả năng thu hút dân cư phi nông nghiệp khu vực lân cận về định cư, góp phần 
tăng dân số cơ học trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 

Trên cơ sở đó thì việc nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư 
sau chợ xóm Trung Liên Phương xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển chung; đáp ứng 
được nhu cầu về chỗ ở cũng như về quản lý quy hoạch xây dựng phát triển hệ 
thống cơ cở hạ tầng, cảnh quan khu vực tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, môi trường, cảnh quan khu vực dân cư nói riêng cũng như xã 
Yên Nhân và của huyện Yên Mô nói chung. 
1.2. Mục tiêu của đồ án 
 - Quy hoạch chi tiết khu dân cư với mục tiêu đấu giá quyền sử dụng đất; 
để thực hiện triển khai thác nguồn thu từ đất, quản lý xây dựng đô thị theo quy 
hoạch, xây dựng thêm các khu dân cư, với các tiêu chí như sau: 
 - Đánh giá thực trạng xây dựng và khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và 
quỹ đất dự kiến phát triển; 
 - Xây dựng mặt bằng sử dụng đất, phân chia khu đất theo lô và giới hạn 
cụ thể; xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng các công 
trình; 
 - Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Mô. 
 - Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Yên Nhân. 
 - Xây dựng một khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 
thuật, đáp ứng nhu cầu sống của dân cư. 
 - Đề xuất giải pháp quy hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất để 
đáp ứng các nhu cầu về ở, đáp ứng nhu cầu về quản lý xây dựng đối với từng 
chức năng công trình khác nhau, đảm bảo phát triển phù hợp với quy hoạch 
chung. 
 - Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, 
môi trường theo hướng hiện đại, cải thiện môi trường và điều kiện sống cho dân 
cư trong khu vực. 
 - Làm cơ sở để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 



2. Phạm vi lập quy hoạch 
 Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa phận xã Yên Nhân, có 
ranh giới cụ thể như sau:  

 + Phía Bắc giáp chợ Liên Phương; 

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp; 

+ Phía Đông giáp đường QL.21B; 

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp. 

 - Quy mô diện tích lập quy hoạch:    81.664,3 m2 

4. Cơ sở thiết kế 
4.1. Căn cứ pháp lý 
 - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
 - Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
 - Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 
 - Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch 
xây dựng; 
4.2. 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. 



PHẦN NỘI DUNG 
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT 
1.1. Điều kiện tự nhiên 
1.1.1. Địa hình địa mạo 
 Địa hình đồng bằng, cao độ tự nhiên trung bình h = +1.00 m; 
 a. Nhiệt độ: xã Yên Nhân chịu ảnh hưởng 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. 
 b. Độ ẩm: Độ ẩm trung bình của không khí từ 84 – 85%. 
 c. Chế độ gió: 
 - Gió Bắc và Đông Bắc từ tháng 11 ¸ tháng 3 
 - Gió Đông Nam từ tháng 4¸ tháng 8. 
1.1.3. Đặc điểm về địa chất công trình 
 - Hiện trạng khu vực quy hoạch phần lớn là khu ruộng lúa có cao độ trung 
bình 1,00m , thấp hơn mặt đường khoảng 1,5m. 

- Một số tuyến mương đất rộng 2 - 5m tưới, tiêu nước cho ruộng. 
1.1.4. 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 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 max: 3020mm (1921) 
 - Lượng mưa năm min: 1100mm (1957) 
 - Lượng mưa trung bình năm: 1840 mm. 
1.1.5. Những thuận lợi và hạn chế. 
 Lợi thế: Địa hình nền đất ổn định, khí hậu ôn hòa, khu vực không bị ngập 
úng. 
 Hạn chế: Đây là khu vực thuộc diện tích đất nông nghiệp hiện trạng có 
cao độ nền thấp nên khối lượng đất đắp nền rất lớn. 
1.2. Hiện trạng dân cư 
 Khu vực lập quy hoạch không có dân cư hiện trạng. 
1.3. Hiện trạng sử dụng đất 

- Theo bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn khảo sát , khu 
vực nghiên cứu có tổng diện tích là  81.664,3  m2 (100%) thuộc địa phận xã Yên 
Nhân. 

- Nhận xét chung về hiện trạng sử dụng đất:  
+ 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. 

 
Bảng thống kê sử dụng đất hiện trạng trong khu vực nghiên cứu 

 

STT Hạng mục Đơn 
vị 

Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Diện tích đất trồng lúa m2 
 63.223,5  77,4% 

2 
Diện tích đường bờ đất, kênh mương nội 
đồng m2 

6216,8 
7,6% 

3 Diện tích khu dân cư hiện trạng m2 

 
12.224,00  15,0% 

  Tổng cộng   81.664,3  100,00% 
1.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 
1..1. Giao thông: 
 Phía Đông Bắc và phía Tây Bắc giáp tuyến đường QL21B; Mặt đường 
hiện trạng rộng 5,5-6m 

Khu vực lập quy hoạch, có các tuyến đường nội đồng có bề rộng từ 2,5m 
đến 4m; nền đất. Một số tuyến mương đất rộng 2 - 5m tưới, tiêu nước cho ruộng. 
1.5.2. Hiện trạng san nền, thoát nước mưa: 
 a. Hiện trạng nền:  
 Phần lớn diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch là đất lúa.  
 b. Đánh giá đất xây dựng: 
 Đánh giá đất xây dựng trên cơ sở địa hình, tình trạng ngập lụt và điều kiện 
địa chất công trình. 
 Quỹ đất xây dựng của toàn bộ ranh giới khu dân cư nhìn chung khu vực 
thiết kế khá thuận lợi xây dựng. 
 c. Hiện trạng thoát nước mưa: 
 Khu vực nghiên cứu là đất sản xuất nông lâm nghiệp, thoát nước mưa vào 
hệ thống kênh mương, nội đồng. 
1.5.3.Hiện trạng cấp nước: 
 Nguồn nước sinh hoạt ở khu vực dọc đường bê tông liên xã từ hệ thống 
cấp nước sạch của xã Yên Nhân. 
1.5.4. Hiện trạng cấp điện: 
 a. Nguồn điện: Lấy từ nguồn điện trên địa bàn xã Yên Nhân cấp vào trạm 
biến áp của Khu vực quy hoạch 
 b. Đường dây cao thế và lưới trung áp:  Không 
1.5.5. 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 hệ thống cống thoát nước mưa hiện trạng. 



 Vệ sinh môi trường: Khu vực hiện tại sản xuất nông nghiệp, chưa có phát 
sinh các vấn đề nghiệm trọng về vệ sinh, môi trường 
1.5.6. 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. 
  Hệ thống giao thông thuận lợi, đặc biệt là với dự án giao thông của thành 
phố trong tương lai đã quy hoạch. 
 Tuyến điện qua khu vực quy hoạch thuận lợi cho cung cấp năng lượng. 
 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. 

 



CHƯƠNG III. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ  
KỸ THUẬT 

III.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. 
III.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng: 
 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng theo bảng 2.31: Chỉ tiêu sử dụng 
đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn (QCVN 01:2021 – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-
BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng). C¸c chØ tiªu chÝnh nh sau: 

3.1. 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. 

Áp dụng các chỉ tiêu trên vào quy mô dân số dự kiến là 560 người của khu 
dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình trong mục III chương IV ta có bảng thống kê diện tích tối thiểu các 
loại đất như sau: 

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

Diện tích tối 
thiểu (m2) 

Đất cho giao thông và hạ tầng 
kỹ thuật 5 2220 

Cây xanh công cộng 2 1120 
 

b. Chỉ tiêu xây dựng: 
- Tầng cao tối đa: 
+ Nhà ở liên kế:       3 - 5 tầng. 
+ Nhà ở biệt thự:      2 - 3 tầng. 
+ Công trình công cộng:      1 - 2 tầng. 
- Mật độ xây dựng tối đa: 
+ Nhà liên kế :      80% 
+ Nhà ở biệt thự :      60%. 
3.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 
- Giao thông:  



+Tỷ lệ đất giao thông:      20-35 %. 
- Cấp nước: 
+ 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 kế:     3 KW/căn. 
+ Cấp điện nhà biệt thự:     5 KW/căn. 
+ Cây xanh công viên:     0,5W/m2. 
+ Chiếu sáng đường phố:     1W/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.



 

CHƯƠNG IV. BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 
I. 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. 
II. 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 quĩ 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 đô thị và thế đất của khu đất quy hoạch. 

III. Quy mô dân số: 
 Dự báo quy mô dân số của khu dân cư khu dân cư sau chợ xóm trung liên 

phương xã Yên Nhân và toàn xã Yên Nhân đến năm 2030: 
- 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 dân cư 
sau chợ xóm Trung Liên Phương 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 trung tâm xã Yên Nhân được quy hoạch thành 140 lô đất, 
tương đương với 140 hộ dân cư, bình quân mỗi hộ có 4 người/hộ. Như vậy quy 
mô dân số của khu dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương xã Yên Nhân đến 
năm 2030 sẽ là 560 người, đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng đất ở của người 
dân xã Yên Nhân đến năm 2030. 

IV. Quy hoạch sử dụng đất: 

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT 

STT Loại đất Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Đất ở mới và đất điểm bưu điện 
văn hóa xã 

         
34.967,40  42,8 

- Đất ở liền kề 96 lô         11.634,70    



 

- Đất ở biệt thự 44 lô         11.108,70    

- Đất ở hiện trạng         12.224,00    

2 Hành lang thông gió            
2.737,70  3,4 

4 Hành lang lưu không            
5.283,00  6,5 

4 Đất cây xanh, cảnh quan            
3.626,00  4,4 

4 Đất công cộng               
991,00  1,2 

5 Đất giao thông          
34.059,15  41,7 

  Tổng diện tích     81.664,3  100 

 
Theo bảng thống kê diện tích sử dụng đất trên thì diện tích đất giao thông 

và đất cây xanh đã đảm bảo diện tích tối thiểu 1120 m2 theo QCVN 01:2021 – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng. 

1.  Khu cây xanh :  
Khu cây xanh – mặt nước có tổng diện tích 3626 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. 

2. Khu đất công cộng. 
Nhà bưu điện văn hóa xã được quy hoạch khu đất có ký hiệu ĐCC; diện 

tích 991 m2 đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định. Xây dựng nhà văn hoá, 
điểm vui chơi, tập thể thao của khu dân cư có chiều cao 1- 2 tầng, mật độ xây 
dựng tối đa không quá 40%. Hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại. 

3. Đất ở: 
- Đất nhà ở chia lô, liền kế: Gồm 96 lô, mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng 

cao xây dựng không quá 5 tầng. Nhà ở có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh 
quan khu vực, phục vụ nhu cầu ở dân cư đô thị. 

ĐẤT Ở DẠNG CHIA LÔ LIỀN KỀ 

STT Ký hiệu 
lô đất 

Thứ tự lô 
đất Số lô Diện tích 1 

lô đất (m2) 
Tổng diện 
tích (m2) 

1 LK1 

1,24 2 121,50 243 
2-9, 11-14, 

16-23 20 108,00 2160 

10,15 2 139,50 279 
Tổng cộng 24   2682 



 

2 LK2 

1,24 2 121,50 243 
2-9, 11-14, 

16-23 20 108,00 2160 

10,15 2 139,50 279 
Tổng cộng 24   2682 

3 LK3 

1,24 2 121,50 243 
2-9, 11-14, 

16-23 20 108,00 2160 

10,15 2 139,50 279 
Tổng cộng 24   2682 

4 LK4 

1, 24 2 179,50 359 
2-11, 14-23 20 138,00 2760 

12 1 221,80 221,8 
13 1 247,90 247,9 

Tổng cộng 24   3588,7 
        

Tổng hợp  96   11634,7 
- Đất nhà ở biệt thự: Gồm 44lô, mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao xây 

dựng không quá 4 tầng. Nhà ở có kiến trúc hiện đại, phù hợp với cảnh quan khu 
vực, phục vụ nhu cầu ở dân cư đô thị. 

ĐẤT Ở DẠNG CHIA LÔ BIỆT THỰ 

STT Ký hiệu 
lô đất 

Thứ tự lô 
đất Số lô Diện tích 1 

lô đất (m2) 
Tổng diện 
tích (m2) 

1 BT1 

1 1 258,00 258 
2 1 228,70 228,7 
3 1 233,50 233,5 
4 1 238,20 238,2 
5 1 242,90 242,9 
6 1 228,40 228,4 
7 1 232,50 232,5 
8 1 236,50 236,5 
9 1 240,50 240,5 
10 1 244,60 244,6 
11 1 269,50 269,5 
12 1 274,20 274,2 
13 1 279,00 279 
14 1 283,70 283,7 
15 1 288,40 288,4 
16 1 293,10 293,1 



 

17 1 297,90 297,9 
18 1 334,50 334,5 

Tổng cộng 18   4704,1 

2 BT2 
1,6,7,12 4 247,50 990 
2-5, 8-11 8 228,00 1824 

Tổng cộng 12   2814 

3 BT3 

1,8 2 280,50 561 
2-3,6-7 4 270,00 1080 

4 1 316,60 316,6 
5 1 307,20 307,2 

Tổng cộng 8   2264,8 

4 BT4 

1 1 219,10 219,1 
2 1 197,80 197,8 
3 1 218,50 218,5 
4 1 222,50 222,5 
5 1 240,50 240,5 
6 1 227,40 227,4 

Tổng cộng 6   1325,8 
            

Tổng hợp  44     11.108,70  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 
I. Quy hoạch chuẩn bị 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 chung khu vực h = +2,2m. 
- 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 thoát nước mưa. 
a. Nguyên tắc thiết kế. 
- Tận dụng địa hình tự nhiên trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước 

mưa, đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 
- Mạng lưới thoát nước gồm các đường cống có chiều dài thoát nước ngắn 

nhất, đảm bảo thời gian thoát nước nhanh nhất. 
- Hạn chế phát sinh giao cắt giữa hệ thống cống thoát nước mưa với các 

công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới. 
- Độ dốc cống thoát nước mưa cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu 

chôn cống, hạn chế khối lượng đào đắp trong thi công. Với những đoạn cống có 
độ dốc lớn phải có các biện pháp tiêu năng như: ga chuyển bậc, rãnh tiêu năng 
để giảm vận tốc dòng chảy. 

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy 
hoạch chung và hiện trạng khu vực. 

b. Tính toán thuỷ lực cống thoát nước. 
* Lưu lượng. 
- Lưu lượng nước mưa được thực hiện theo phương pháp cường độ giới 

hạn theo công thức: 
Q = q.y.F (l/s)       (2.1) 



 

Trong đó:   
q- Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 
y - Hệ số dòng chảy 
F - Diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực 

thu nước theo đặc điểm san nền và địa hình. 
- Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức: 
q = [(20+b)n.q20.(1+C.lgP)]/(t+b)n (l/s.ha) (2.2) 
(theo “Phương pháp và kết quả nghiên cứu cường độ mưa tính toán ở Việt 

nam” do Viện khí tượng thuỷ văn phát hành). 
Trong đó:   
n, C, b-  Các hệ số phụ thuộc đặc điểm khí hậu của từng vùng. Đối với  

các hệ số trên tương ứng bằng b =17,81;  C=0,2451;   n=0,8267;    
q20 - Cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút với chu kỳ lặp lại một 

lần trongnăm, đối với  q20=382.5; 
P-  Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán chính là khoảng thời gian xuất hiện 

một trận mưa vượt quá cường độ tính toán. Đối với khu vực dự án chọn P là 5 
năm đối với cống chính, 1 năm đối với cống nhánh;  

t-  Thời gian mưa tính toán (phút). 
- Thời gian mưa tính toán t trong công thức (2.2) được tính theo công thức: 
t = tm + tr + to   
Trong đó:  
tm là thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến rãnh 
tr là thời gian nước chảy trong rãnh thu nước (s) 
to là thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán (s) 
- Thời gian nước chảy trong rãnh thu nước tr được tính theo công thức: 
tr = 1,25.Lr/vr   
Trong đó:   
Lr (m) và vr (m/s) tương ứng là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối 

rãnh. 
- Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán được tính theo 

công thức: 
to = SM.Lo/vo       
Trong đó:   
M là hệ số phụ thuộc vào độ dốc khu vực và được lấy tương ứng bằng 2; 

1,5; 1, 2 đối với các khu vực có độ dốc i<0,01; 0,01<i<0, 03 và i>0,03 (theo 
TCXD 51-1984). Đối với khu vực dự án lấy trung bình M=1.5 

Lo là chiều dài tuyến cống (m) 
vo là vận tốc nước chảy tương ứng trong ống (m/s) 
- Hệ số dòng chảy được tính theo công thức: 
y = Z.q0,2.T0,1       



 

Trong đó:  
q là cường độ mưa tính toán được tính theo công thức 2.2 (l/s.ha) 
T là thời gian mưa (phút) 
Z là hệ số mặt phủ trung bình toàn khu vực 
- Đối với khu đô thị, diện tích bề mặt không (hoặc ít) thấm nước thường 

chiếm tỷ lệ lớn hơn 30% diện tích toàn khu vực, khi đó hệ số dòng chảy được 
lấy không phụ thuộc vào cường độ và thời gian mưa mà chỉ phụ thuộc vào giá 
trị trung bình chung của hệ số dòng chảy đơn vị yo và hệ số mặt phủ tương ứng 
(các giá trị này được lấy từ TCXD 51-2005).  

c. Giải pháp thiết kế. 
- Hệ thống thoát nước mưa thoát nước riêng và hoạt động theo chế độ tự 

chảy.  
- Độ dốc tính theo độ dốc thuỷ lực, và đối với các tuyến đường có độ dốc 

lớn lấy độ dốc cống tương đương độ dốc đường đảm bảo độ sâu chôn cống hợp 
lý. 

- Nối cống có kích thước khác nhau tại các giếng thăm theo kiểu nối đỉnh. 
- Mạng lưới thoát nước mưa sử dụng rãnh xây xây gạch nắp BTCT kết hợp 

hố ga có kích thước B600, B800. 
- Các tuyến cống đặt hai bên vỉa hè, đảm bảo cảnh quan của khu vực đồng 

thời thuận tiện cho công tác vận hành và sửa chữa nạo vét.  
- Dọc theo các tuyến cống thoát nước có bố trí ga thu nước mặt đường Hố 

thu nước mặt đường xây gạch, được bố trí hai bên đường và nối với tuyến cống 
thoát nước chính bằng cống xây gạch nắp bê tông 

- Các hố ga nằm dưới lòng đường có cấu tạo bằng BTCT, trên nắp hố có bố 
trí cửa thăm, đậy nắp bê tông kích và có khả năng chịu được tải trọng H30. 

- Chỉ tiêu mật độ cống: đạt 80% tổng  chiều dài các tuyến đường. 
- Hệ thống cống thoát nước được xây dựng đồng bộ, bao gồm: tuyến cống, 

hố ga, giếng thăm, thu và cửa xả. 
- Hướng thoát nước: khu quy hoạch có hướng thoát đến hệ thống cống 

B600 đi giữa khu vực, thoát ra hệ thống mương nước hiện trạng. 
- Cao độ đáy cống, đáy ga đảm bảo thoát nước hiện trạng và định hướng 

theo quy hoạch phân khu. 
II. Quy hoạch giao thông. 
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. 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% 

+ 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 điển hình các tuyến đường: 
+ Mặt cắt 1-1: Quy mô 19m (4+11+4)m. 
+ Mặt cắt 2-2: Quy mô 15m (4+7+4)m. 
+ Mặt cắt 3-3: (tuyến đường QL21B): Quy mô 42m (15+12+15)m. 
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. 
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. 

- 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). 

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. 

5. Quy hoạch cấp điện 
5.1. Dự báo phụ tải điện. 
a. Chỉ tiêu cấp điện. 
Theo Quy chuẩn quy hoạch và Nhiệm vụ quy hoạch khu dân cư được phê 

duyệt, chỉ tiêu cấp điện  như sau: 



 

- Điện sinh hoạt:  2-3kW/hộ cho khu nhà ở liền kề và 3-5 kW/hộ cho khu 
nhà ở biệt thự. 

- Chiếu sáng:  
+ Đường chính đô thị:1,0 Cd/m2. 
+ Đường khu vực: Từ 0,4Cd/m2 
+ Các đường khác: Từ 0,2Cd/m2 đến 0,4 Cd/m2. 
Quy đổi: Cấp điện chiếu sáng đường: 12KW/1ha. 
- Cấp điện chiếu sáng khu công viên: 12KW/1ha. 
b. Tính toán nhu cầu phụ tải điện. 

STT Tên phụ tải Đơn 
vị Khối lương Chỉ tiêu Công suất 

(KW) 

1 Cấp điện cho các 
khu nhà lô nhà 96 3 KW/lô 288 

2 Cấp điện cho các 
khu nhà biệt thự nhà 44 5 KW/lô 220 

3 Cấp điện đất công 
cộng ha 0,0991 0,003W/ha 0,0004955 

4 Cây xanh công 
viên: ha 0,363 12KW/1ha 4,351 

5 Cấp điện cho chiếu 
sáng đèn đường ha 3,406 12KW/1ha 40,871 

  TỔNG 553,223 
6 Tổng điện năng yêu cầu có tính 10% tổn hao  55,322 
7 Chọn: - hệ số sử dụng đồng thời ksd=0,9   
8           - hệ số công suất cos fi =0,85   
9 Tổng công suất yêu cầu (kw) 644,34 

Căn cứ vào định hướng quy hoạch sử dụng đất và chia lô, tổng nhu cầu 
dùng điện: 644,34 kVA. 

5.2. Định hướng cấp điện. 
a. Nguồn điện. 
- Nguồn điện: từ hệ thống đường dây trung thế 22kV đi qua khu vực xã 

Yên Nhân. 
b. Trạm biến áp và lưới trung thế 22 KV:. 
- Trạm biến áp cấp cho khu vực: Gồm 2 trạm bao gồm 1 trạm 400KVA, 1 

trạm 320KVA. 
 - Kết cấu của các trạm biến áp đều là trạm treo trên cột. 
- 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. 
c. Hệ thống chiếu sáng đèn đường: 



 

- 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 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 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 và 12 m. Choá đèn dùng 
loại ONYX-S-250W cấp bảo vệ IP66 sản xuất trong nước. 

- Để điều khiển đèn đường sử dụng tủ điện điều khiển TĐ(01,02,03,04 ). 
Tủ TĐ 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).  

Đối với cột đèn pha chiếu cao 15 đến 20m là dạng chiếu sáng tập trung, 
chiếu sáng chính cho khu ngã tư nên được chọn độ cao hợp lý đã được chấp 
nhận trong thực tế theo quy định: 

Cần có độ rọi trên mặt thẳng đứng hoặc để chiếu sáng lưu động hoặc chiếu 
sáng tạm thời. Chiều cao h= 15-20m. 

Cần chiếu khoảng sáng rộng. Vật cần chiếu sáng không xa cột đèn pha lắm 
h= 15 đến 20 m. 

Cần chiếu sáng khoảng rộng. Yêu cầu độ rọi phải lớn. Xuất phát từ ý đồ 
tránh độ loá, độ cao h có thể xác định theo biểu thức: 

ÖI0   
                                           h≥  
Ö300  
Trong đó: Io – cường độ sáng trên trục quang, cd 
h- độ cao tham khảo trong sổ tay ứng với các loại đèn khác nhau. 

III. Quy hoạch cấp nước. 
1. Căn cứ tính toán. 
- Tài liệu về hiện trạng cấp nước; 



 

 - Quy mô dùng nước giai đoạn thiết kế; 
 - Căn cứ vào số liệu về nguồn nước; 
 - Căn cứ vào điều kiện địa chất thuỷ văn ,cốt địa hình khu vực thiết kế; 
- Mạng lưới bên ngoài và công trình, tiêu chuẩn thiết kế : TCXD 33:2006; 
- Các chỉ tiêu dùng nước được áp dụng theo các chỉ tiêu chung của tỉnh 

Ninh Bình và các TCVN, quy phạm, quy chuẩn hiện hành; 
2. Nguyên tắc thiết kế. 
- Mạng lưới cấp nước phải bao trùm tới tất cả các điểm dùng nước trong 

phạm vi khu vực thiết kế; 
- Hướng các đường ống chính theo hướng vận chuyển chính của mạng 

lưới bằng các ống nối có dạng kéo dài theo hướng vận chuyển nước; 
- Đường ống chính nên đặt ở các tuyến có cốt địa hình cao để thêm khả 

năng đảm bảo áp lực cần thiết trong ống phân phối đồng thời giảm áp lực trong 
bản thân đường ống chính; 

- Phù hợp với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng chung của đô thị đồng 
thời có sự kết hợp chặt chẽ giữa giai đoạn cấp nước thiết kế và định hướng phát 
triển cấp nước trong tương lai; 

- Trong mạng lưới cấp nước đường ống chính làm nhiệm vụ truyền dẫn 
nước vào mạng lưới cấp nước và mạng lưới ống phân phối. Đường ống nối làm 
nhiệm vụ điều hoà lưu lượng trong ống chính và ống nối dẫn vào các khu nhà ở 
và cung cấp cho các họng chữa cháy; 

- Cần phải khắc phục các trở ngại tự nhiên, tuân thủ theo các nguyên tắc 
đưa ra để quy hoạch được mạng lưới cấp nước hợp lý, đem lại hiệu quả sử dụng 
tối ưu và an toàn. 

3. Tính toán nhu cầu dùng nước. 
- Các chỉ tiêu cấp nước: 
+ Nước sinh hoạt, dự báo theo tiêu chuẩn của đô thị và theo quy hoạch 

chung. 
+ Nước công trình công cộng và dịch vụ được quy hoạch tùy theo tính 

chất cụ thể của công trình, tối thiểu 3 lít/m2sàn-ngđ. 
+ Nước trường học: 10 lít/học sinh-ngđ 
+ Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m2-ngđ. 
+ Nước rửa đường: 0,5 lít/m2-ngđ. 

Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước: 

TT Đối tượng sử dụng 
nước 

Quy 
mô 

Đơn vị 
tính Tiêu chuẩn Lưu lượng 

(lít) 

1 Nước sinh hoạt         
560  Người 120 lít/người-

ngđ 
           

67.200  

2 Nước công trình công 
cộng         

- Nước công cộng        
991  m2 5 lít/m2 sàn.              

4.955  



 

- Nước tưới vườn hoa, 
công viên 

    
3.626  m2 3 lít/m2-ngđ.            

10.878  

- Nước rửa đường   
34.059  m2 0,5 lít/m2-ngđ.            

17.030  

- Tổng               
100.063  

- Dự phòng rò rỉ (10%)                  
10.006  

3 Tổng                
110.069  

Tổng nhu cầu sử dụng nước là 110m3/ng.đ. 
4. Giải pháp thiết kế. 
a. Nguồn nước.  
- Sử dụng nước từ nguồn nước của trạm cấp nước xã Yên Nhân. 
- Điểm đấu nối từ hệ thống cấp nước dọc theo tuyến đường phía Đông dự 

án 
Mạng lưới được thiết kế bao gồm mạng lưới đường ống cấp nước phân 

phối và mạng lưới đường ống cấp nước dịch vụ.  
b. Quy hoạch mạng lưới cấp nước 
- Lưu lượng tính toán: 
+ Đối với khu dân cư: Tính theo lưu lượng đơn vị từng đoạn ống.  
+ Đối với các công trình công cộng:  Tính theo lưu lượng nút tiêu thụ. 
+ Kích thước đường ống: Tính toán cân bằng áp lực theo chương trình 

LOOP  
* Mạng lưới đường ống phân phối. 
- Các công trình đều được cấp nước trực tiếp từ hệ thống ống phân phối;   
- Sử dụng các tuyến ống cấp nước chính của đô thị bố trí trên hè đường  

có đường kính F110 đến F160 mm. Sử dụng ống nhựa uPVC, thiết kế theo 
mạng vòng.  

Đường ống đặt dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống từ 0,5 m tính từ đỉnh ống( 
những đoạn ống chạy qua đường thì độ sâu đặt ống từ 1.0m trở lên tính từ đỉnh 
ống). Sử dụng  ống thép tráng kẽm ,ống HDPE,ống PPR cấp nước. 

* Mạng lưới đường ống dịch vụ. 
- Các nhánh ống cấp nước từ tuyến ống chính đến từng lô đất và từng 

công trình, có đường kính F90mm và F63mm. Vật liệu dùng ống nhựa uPVC 
được thiết kế theo mạng cụt. 

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo nguyên tắc mạng vòng kết hợp 
với mạng cụt (mạng lưới vòng sử dụng cho các tuyến ống phân phối, mạng lưới 
cụt áp dụng cho các tuyến dịch vụ), đảm cấp nước sinh hoạt kết hợp chữa cháy, 
đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục đến từng công trình. Các tuyến ống dịch 
vụ chạy trong các đường kỹ thuật của các lô đất đảm bảo tiết kiệm chiều dài và 
tránh giao cắt với các đường ống kỹ thuật khác nằm trên vỉa hè. 



 

- Đối với các công trình thấp tầng, nước được cấp trực tiếp từ các tuyến 
ống phân phối và dịch vụ đến công trình.  

- Đối với các công trình cao tầng hoặc công trình xây dựng tại những vị 
trí có cao độ đột biến, nước được cấp thông qua trạm bơm và bể chứa cục bộ 
(được tính toán riêng khi lập dự án xây dựng). 

e. Cấp nước cứu hỏa. 
- Sử dụng hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực  tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 

10m. Khi có cháy xảy ra các xe cứu hoả lưu động sẽ lấy nước tại các trụ cứu 
hỏa dọc đường để dập tắt đám cháy.  

- Các trụ cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới cấp nước phân phối có 
đường kính tối thiểu F110mm, khoảng cách giữa 2 trụ là 150m và được bố trí 
gần ngã ba, ngã tư trên các trục đường lớn thuận lợi cho công tác chữa cháy. 

- Việc xây dựng hệ thống cứu hỏa theo quy hoạch chung thành phố. 
IV. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT. 
1. Thoát nước thải. 
a. Các căn cứ thiết kế. 
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01-2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về kỹ thuật xây dựng. 
- TCXDVN 51-2008: Thoát nước và mạng lưới bên ngoài công trình. 
- Quy chuẩn Việt Nam 07-2010/ BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
- QCVN 08-2008/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 
- Quy hoạch chung huyện Yên Mô 
- Cao độ mặt đất thiết kế và đường cống thoát nước mưa được lấy từ bản 

quy hoạch san nền thoát nước mưa. 
b. Nguyên tắc thiết kế. 
Việc lựa chọn giải pháp được tuân theo các nguyên tắc sau: 
- Triệt để lợi dụng địa hình để xây dựng hệ thống thoát nước tự chảy, đảm 

bảo thu được toàn bộ lượng nước thải, tránh đào đắp nhiều.  
- Chọn tuyến hợp lý để đạt hiệu suất thu gom lớn với tổng chiều dài cống 

nhỏ nhất, tránh trường hợp nước chảy vòng. Giảm chiều sâu đặt cống. 
- Đặt đường ống thoát nước thải phải phù hợp với điều kiện địa chất, thủy 

văn và tuân theo các quy định về khoảng cách với các đường ống kỹ thuật hoặc 
công trình ngầm khác. 

- Nước thải phải được thu gom và đưa tập trung về các khu vực thuận tiện 
cho việc xử lý, các hướng xả chính phải tránh ra ngoài các khu vực dân cư, các 
khu vực nhạy cảm hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm 

- Chiều sâu đặt cống không vượt quá độ sâu 6,5 m. Độ sâu nhỏ nhất với 
đỉnh ống quy định như sau: 

+ Đối với các ống có đường kính nhỏ hơn 300mm đặt ở khu vực không 
có xe cơ giới qua lại là 0,3m. 



 

+ Ở chỗ có xe cơ giới qua lại là 0,7m. Trong trường hợp đặc biệt chiều 
sâu chôn ống nhỏ hơn 0,7m thì phải có biện pháp bảo vệ ống. 

- Độ dốc đặt ống:  ống D300, imin = 0,33%; ống D400, imin = 0,25% 
- Tốc độ dòng chảy trong đường ống lấy từ 0,6 m/s đến 1,5 m/s phụ thuộc 

vào từng cỡ đường kính để tránh lắng cặn trong ống. 
- Nối ống có đường kính khác nhau tại các giếng thăm theo kiểu nối 

ngang đỉnh ống. 
c. Chỉ tiêu và tính toán lưu lượng nước thải. 
- Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. 
+) Giải pháp tính toán kỹ thuật: 
- Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải. 
Các công thức áp dụng tính toán mạng lưới thoát nước thải: 

iRxCV

VxFQ

.=

=

 
Q- Lưu lượng nước thải (m3/s) 
V- Vận tốc nước thải (m/s) 
F- Diện tích ướt (m2) 
R- Bán kính thuỷ lực là tỉ số giữa diện tích và chu vi ướt, R = F/P 
P- Chu vi ướt (m) 

C- Hệ số Sê – di, 
'31 R

n
C =

 
n- Hệ số nhám phụ thuộc vật liệu ống, n = 0,013. 
y- Số mũ phụ thuộc độ nhám, hình dáng kích thước ống. 
Y = 1/6 với D ≤ 4m 
i- Độ dốc thủy lực lấy bằng độ dốc ống. 
-  Lưu lượng nước thải tính toán Q nước thải : 
Tổng lưu lượng nước thải : 110 m3. 
- Việc tính toán mạng lưới thoát nước thải dựa trên lưu lượng nước thải 

xả ra từ các khu dân cư, cơ quan, công trình công cộng... Khi tính toán mạng 
lưới thoát nước sử dụng hệ số dùng nước không điều hoà chung Kc, hệ số này 
căn cứ vào lưu lượng trung bình giây của nước thải xả vào mạng lưới thoát 
nước. Hệ số Kc thay đổi đối với từng đoạn cống tính toán  phục vụ cho các lưu 
vực thoát nước khác nhau.  

d. Giải pháp thiết kế. 
- Đường cống thoát nước thải phải được thiết kế tách riêng biệt với đường 

ống thoát nước mưa.  
- Nước thải từ khu dân cư và các khu công trình xây dựng khác được thu 

vào tuyến cống thoát nước bẩn, sau đó thu gom tập trung tại các tuyến cống 
chính dẫn về trạm xử lý nước thải ở khu vực. 

- Cống thoát nước thải được bố trí 2 bên vỉa hè đường giao thông. Cống 
thoát nước có đường kính D300mm. Đối với những đoạn cống, rãnh nằm trên 



 

các đường có độ dốc cao thì độ dốc cống rãnh bằng độ dốc đường để hạn chế 
khối lượng đào đắp. 

- Các hố ga trên mạng lưới được xây dựng tại những điểm cống thoát 
nước bẩn thay đổi hướng, thay đổi đường kính, độ dốc. Tại các khu nhà chia lô 
bố trí mỗi hố ga thu nước với khoảng cách trung bình là 30-50m/hố ga. Các hố 
ga này được sử dụng để kiểm tra chế độ làm việc của mạng lưới, thông tắc khi 
cần thiết.  

- Hố ga bằng bê tông cốt thép hoặc xây gạch, lòng hố có cấu tạo dạng 
lòng máng, mép trên của lòng máng đặt ở cốt đỉnh ống có đường kính lớn. Phân 
loại hố ga tuỳ theo kiểu, số lượng ống đổ vào hố.  

2. Thu gom và xử lý chất thải rắn 
- Rác thải được thu gom về các thùng đựng rác đặt tại các vị trí thích hợp 

trong từng khu đất, từng tòa nhà. Sau đó, công ty vệ sinh môi trường sẽ thu gom 
rác thải và vận chuyển đến khu sử lý rác của tỉnh tại Tam Điệp . 

- Chất thải rắn được tổ chức phân loại từ nguồn phát sinh thành hai loại 
chính: 

+ 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 cơ quan hiện trạng, 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 
thành phố (theo quy hoạch chung). 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 
 Quy hoạch chi tiết Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất 
tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, 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 qui hoạch chi tiết khu dân cư này. Đặc biệt là các dự án về giao thông 
và thoát nước 
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