
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PRO TUYEN QUANG Dc 1p - TI!  do - Hanh phüc 

Sé: 3SZ /QD-UBND TP. Tuyên Quang, ngay23 tháng ' nám 2021 

QUYET IMNH 

V vic phê duyêt Quy hoich chi tit xây dirng khu dan cu thôn 6, 
xã Lu&ng Vtrçrng, thành ph Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO 

Can cz' Luçt T chz.'c chInh quyn dja phucrng ngày 19/6/2015, Luát 
thadôi, bô sung mç5t sO dieu cia Luát t chi'c chInh phi và Luát tO' chicc chInh 
quyên d/aphzthng ngày 22/11/2019, 

Can ci Lu2t Xây dyng ngày 18/6/2014; Luát sza ddi, bó sung mt sO' diu 
cza Lu2t xáy dyng ngày I 7/6/2020, 

Can cii' Lu2t Quy hogch dO thj ngày 1 7/6/2009, 

Can c& Luát Sta dO'j, bO' sung mót sO' diê'u cza 37 lut có lien quan dIn quy 
hoçzch ngày 20/11/2018, 

Can th Nghf djnh sO' 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 cza GhInh phi v lap, 
thdm din/i, phé duyct và quOn lj quy hogch do thj, 

Can ci Nghj djnh sO' 72/20 1 9/ND-CF ngày 30/08/2019 cz.a C'hInh phü tha do1i, 
hO' sung m2t  so dieu cza Nghj djnh sO 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 v lap, thá,n 
dinh, phê duyçt và quán lj quy hogch dO thj và Nghj d.inh sO 44/2015/ND-CF ngày 
06/5/2015 cia ChInhphz'i quy djnh chi tiêt m7t sO ni dung ye quy hoçich xáy dyng, 

Can c Thông tw sO' 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2019 cia Bó Xáy dyng v 
Ban hành Quy chuá'n k9 thut quO'c gia QCVN 07.2016/BXD v các cong trInh hçz 
tang /cjiY thuát; 

can ci Thong tw sO' 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cia B5 Xáy dyng quy 
djnh v ho so cüa nhim vy và dO an quy hogch xdy dyng vIrng, quy hoQch do thj 
và quy hogch xay dy'ng khu chz'c náng dc thut, 

Can ci ThOng tir sO' 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021czth Bó Xáy dyng ban 
hành Quy chuln quOc gia QCXDVN 01:2021/BXD ye quy hogch xdy dyng; 

Can ci Quyêt djnh sO' 335/QD-UBND ngây 05/11/2020 cia UBND thanh 
phI Tuyên Quang ye' viçc phC duyt chü tru'o'ng ddu tu xáy dyng khu dan cii thOn 
6, xä Lwöng Vuing, thành phI Tuyên Quang, tinh Tziyên Quang; 
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Can ci' Quyê't djnh so' 242/QD-UBND ngày 27/6/2021 cia UBND thànhpho' 

Tuyên Quang v vic phê duyt Nhim vy quy hogch khu dan cit thOn 6, xä Liting 
Virg, thành pM Tuyên Quang; 

Can ci các tiêu chuán, quy chuán và các van ban pháp 1j có lien quan, 

Theo d nghj cia Phông Quán l3 do thj thành phO' tgi Ta trInh sá 1 18/TTr-

QLDTngay 19/8/2021 v viçc d nghjphê duyct quy hoach khu dan cu' thOn 6, xã 
Lwàng Vwcrng, thànhph Tuyên Quang. 

QUVET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt Quy hoach  chi tit xây drng khu dan cu thôn 6, xä 
Li.rng Vuçing, thành pM Tuyên Quang, ni dung chInh nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Quy hoach chi tit xây drng khu dan cu thôn 6, xä 
Lixông Vuqng, thành pM Tuyên Quang. 

2. Chü du tu: Ban Quãn 1 dir an d.0 tu xây drng khu vrc thành pM 
Tuyên Quang. 

3. T chirc tu vn l.p quy hoach chi tit: Cong ty TNHH Tu vn Du tu và 
Xây dirng TrI Vit. 

4. Dia di&n, vj trI, din tIch: 

- Dja dim: Thôn 6, xa LirOng Vucmg, thành pM Tuyên Quang. 

- VI trI quy hoach: 

+ PhIa Bc giáp rung lüa; 

+ PhIa Nam giáp rung Iüa, khu dan Cu; 

+ PhIa Dông giáp dôi cay; 

+ PhIa Tây giáp khu dan cu, rung lüa. 

- Din tIch quy hoach: 49.282 m2. 

5. TInh cht khu v1rc nghiên ci'ru quy hoach: 

- Quy ho?ch khu dan cu darn bâo không gian kin trñc hài hôa, cânh quan 
môi truàrng phü hcip v9i quy hoach djnh huâng chung cüa khu vrc. 

- Quy hoach dy dü h thng ha tang k9 thut dam bâo kt Mi vó'i h tMng 
chung cüa khu virc. 

- Là co si pháp 1 d quân I quy hoach và du tu xây dirng trên dja bàn. 
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6. Ni dung quy hoach: 

6.1 Quy hogch không gian kiê'n trzc cánh quan: 

- Khu dan cu thôn 6, xã Luöig Vuçng, thành pM Tuyên Quang, duçic M trI 
các chi'rc nãng: Dat &, dat thucng mai djch v1L, dat cay xanh, dat ha tang k thut.. 
Cu the nhu sau: 

+ Dt mâi: Bao gm nhà a chia lô (K hiu LK-01, LK-02, LK-03, LK-04, 
LK-05, LK-06, LK-07, LK-08, LK-09, LK-10), bit thr (K hiu BT-01, BT-02, 
BT-03) 

+ D.t thucng mai djch vi (K hiu TM-01, TM-02). 

+ Dt cay xanh cành quan (K hiu CXTT-0 1 ,CX-02). 

+ Dt giao thông và h. tng k thut (K hiu HT-01). 

(Co ban d quy hogch chi tiê't kern theo) 

6.2. Quy hoçzch th dung dct: 

- Tng din tIch quy hoach  chi ti& xây dirng khu dan cu thôn 6, xâ LuO!ng  
Vuqng là 49.282 m2, ducic giOi han  bii các diem 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, ...24, 25, 1. 

- Din tIch các hang mic cong trInh: 

STT ChIrc Hang CáC loai dat Din tIch 
(m) 

Ty I 
(%) 

Dat nhà 6' lin k 9.144,00 18,55 

Khu nhà lin k 1 316,00 0,64 

Khunhàa1ink2 1.242,00 2,52 

KhunhàaIink3 316,00 0,64 

Khu nba & lin k 4 704,00 1,43 

Khu nhà a lien kê 5 1.242,00 2,52 

Khunhàâlink6 704,00 1,43 

Khu nhà a Mn kê 7 1.242,00 2,52 

Khu nhà a lien k 8 460,00 0,93 

Khu nhà a Iin k 9 1.242,00 2,52 

Khu nhà ô lien k 10 1.676,00 3,40 

2 Dat nhà 6' biêt thu 5.040,00 10,23 

Khubiêtthul 1.864,00 3,78 



4 

STT Chirc nàng các 1oi dat 
Din tIch 

( 2)  
T 1 
(%) 

Khu bit thir 2 932,00 1,89 

Khu bit thr 3 2.244,00 4,55 

3 Dat djch v11 thiwng mai 5.444,60 11,05 

D.t thrning rnai djch vu 1 4.228,60 8,58 

D.t thuang mai dich vu 2 1.216,00 2,47 

4 Dt cay xanh cãnh quan 7.206,80 14,62 

D.t cay xanh 1.950,80 3,96 

Dt cay xanh + the duc th thao 5.256,00 10,67 

5 Dat giao thông và h tng k thut 22.446,60 45,55 

Bãi d xe 2.667,90 5,41 

Dt giao thông chung và ha tang k thu.t 19.778,70 40,13 

Ting 49.282,00 100,00 

(Co ban d quy hogch chi tjlt kern theo) 

6.3. Quy hogch h thIng hçi tdng k thugt: 

a) San nn: Thi& k cao d và hu&ng dc cho tüng ô d.t, nh.m tao  mt bang 

xay dirng cong trInh dáp 11ng yêu cu thoát ni.rcc. Lra ch9n cao d khng ch san 

nn cho khu quy hoach tü +26,80 dn +29,10. Htthng san nn tp trung d& v khu 
rung phIa B.c khu quy hoach, tü các trçic dung quy hoach thoát v phIa các cng 
qua dixing theo tric chInh và tuyn cng thoát ra phIa song. 

b) Giao thông: 

- Huàng tuyn và quy mô cUa h thng di.rng giao thông khu virc quy hoach 

dam báo kt ni vOi h thing giao thông dM ngoi. 

+ Triic dithng chInh di vào khu chçi hin có rnt ct mt du&ng rng 9,5m và 

hành lang rng 5m (M.t ct 1-1) có rnt ct duOng rng 9,5m hành lang rng 

2,75m (M.t cat '-1'). 

+ Dung trong khu dan cii có chiêu rng 17,5m trong do m.t dung rng 

7,5m hành lang rng Sm (Mat cAt 2-2). 

- D d6c ngang di.rng: d dam bào cho vic thoát nu'óc di.rqc nhanh chóng, 
d dc ngang mt duèng thit k là 2%, d dc ngang he là 1,5%. 
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c) Cp nuâc: 

-, Ngun cp nuic cho dir an dixçc 1y tr ngun cp nuot chung cüa thành 
phô. Lap dt tuyên ông D 100 tü khu viic cap rnx6c chung cüa thành ph ch.y trên 
triic duing Quoc L 2 (cu) ye khu vrc quy hoach vái dithng ng khoáng 4km. 

- Các tuyn ng phãn ph& D50mm là mng ciit cp nrnrc vào dn các cong trInh. 

- Cp nuàc ciru boa: Cp nuóc c1ru hoä dir kin là h thng ciru hoà áp 1irc 
thâp và dirçic lay ti'r du?ng ông cp nixâc sinh hoat. D9c theo các tuyên Ong có 
dung kInh th D100 dix kiên s 1p dt 4 h9ng cüu hoã (Vj trI theo bàn d quy 
hoach cap nthc). Các h9ng cüu hoà nay sê có thiêt k riêng và phãi có si,r phi hcip 
thông nhât vói ci quan phông cháy chia cháy khu virc. Khoâng cách giia các 
h9ngc1ruh0a< 150m. 

d) Thoát nuóc: 

- Xây d1rng h tMng thoát nuOc bao gm mang luOi thoát nLroc mixa và 
mang krôi thoát rn.rc thai sinh hoat riêng dc Ip. 

- B6 trI mang 1u0i cng thoát nithc mi.ra theo dng nhánh, chy d9c theo các 
lô dat quy hoach, các tuyn cng B x H = 400 cm x 600 cm là các tuyên nhánh thu 
gom nuâc tü các lô dat. Sau do dugc thu gom tp trung v các tuyên cong thoát 
chInh B x H = 700cm x 900cm rM djnh hirng kt ni thoát ra h thông thoát nuâc 
phIa B.c khu vlrc quy hoach sau do chày ra song. 

- Nuóc thai duqc thu gom ti.'r các cong trInh vào khu xfr 1 nlxâc thai. Sau khi 
ducc xfr 1 dung theo tiêu chun chây vào h thông thoát nuâc chung cüa khu virc. 

e) Cp din: 

- Tram bin áp: Xây d1rng 01 tram bin áp 500 KVA. 
- LrnyLdjên 0,4KV: 

+ Xy drng mdci các tuyn cap loai diên cp din cho h thng tü ha th, tü 
cong tc. Cap duac 1un trong ng HDPE, di ngm trong hào cap. 

+ Tü din cong tG dt a via he phân phi dn trng h dan mi tü cung c.p 
cho khoàng 6 den hdân. 

- Chiu sang dising giao thông trong dan Cu: 

+ Lp dt các tü din diu khin chiu sang ngoài trOi gn khu virc dt tram 
bin áp 22/0,4KV. 

+ Chiu sang dung giao thông sü ding den LED Ioai ngoài trai, cong suit 
bong 150W-220V. Den dixgc 1p trên cot thép bat giác lien can dung bIch de, các 
cOt den d1xc b trI cách nhau 30 den 40m. 

+ Chiu sang cong vien, vun hoa s dung den cu 4 bOng, cOng suãt bong 
rni bOng 40W-220V. Den duc 1p trên ct gang dOc san. 

(Co ban dc quy hoach chi tilt kern theo) 
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7. Quy djnh quân 19 theo d an quy hoch: Dugc phê duyt kern theo Quyt 
dinh nay. 

8. Thii gian thirc hin quy hoch: Näm 2021 - 2022. 

Diu 2. To chirc thuc hiên. 

1. Uy ban nhân dan xã Lro'ng Vugng can cir ni dung quy hoch chi tit xây 
drng di.rçic phê duyt tai  Diêu 1 Quyêt djnh nay chü trI, phôi hçTp vth Phông Quàn 
19 do thj thành phô, Phông Tài nguyen và Môi trung thành phô, Ban quãn 19 dir 
an dâu tin xây drng khu vrc thành phô và các phông, ban, co quan, don vj, có lien 
quan, tO chirc Cong bô cong khai theo dung quy dnh. Thôi gian Cong bô quy hoch 
trong 15 ngày kê tir ngày quyêt dnh nay có hiu hrc thi hânh. 

2. Ban quàn 19 dr an d.0 tu xây dirng khu vrc thành ph chü trI, phi hçp 
Phông Quân 19 do thj thành phO, Phông Tài nguyen và Môi tru&ng thành phô, Uy 
ban nhân xã Lung Vuqng to chüc triên khai cam môc gii quy hoch ngoài thirc 
dja; thirc hin quãn 19 ho so cam moe gi&i, tài lieu quy hoach; thirc hin du an dam 
bão an toàn, tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nba nuâc. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu hic thi hành k tü ngày k9. 

Chánh Van phông HDND và UBND thành ph& Tru&ng phông Quân 19 dO 
thj thânh phô, Truàng phông Tài nguyen và Môi tnxng thânh phô, Giám dôc Ban 
quán 19 dir an dâu tu xây dmg khu virc thành phô, Chu tjch Uy ban nhân dan xã 
Lung Vucing và Thu trLthnáe co quan, don vj lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.! 

Noi nhân: 
- Nhis Diêu 3 (Thuv hiên); 
- Tliuông trisc Thàiih y; (Báo cáo) 
- Thi.rOng trrc HDND thành pho; 
- Các Sâ: Xây dirng, Tài nguyen và Moi thrOng; 
- Chü tich,  các PCT UBND thành phô; 
- CYP HDND và UBND thành plio; 
- Cong thông tin din tü TP; 
- Chuyên viên: TCXD; 
- Li.ru: VT, QLDT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

To Hoàng Linh 
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