
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO TUYEN QUANG Dc 1p  - Tur do - Hnh phñc 

S: 4CIV /QD-UBND TP. Tuyên Quang, ngàyoP-ô tháng T nám 2021 

QUYET DD4H 
V vic phê duyt diu chinh quy hotch chi tit xây duyng 

Cfra hang mua ban phân bón hóa hçc, lurorng thuyc, xtrông ch bin và h 
thng nhà kho ti xã An Tiring, thành ph Tuyên Quang (nay là Khu kinh 

doanh thirong mi, d1ch vii và trirng bay, gió'i thiu các san phm nông 
nghip sch ti  phurb'ng An Turông, thành ph  Tuyên Quang 

UY BAN NHAN DAN TIIANH PRO 

Can cii' Lut Td chic chInh cuyn dja phicong ngày 19/6/2015; Lut tha 
dôi, ho sung mt so diêu cia Lut to chic chInh phi và Luçt to chic chInh quyên 
djaphw&ng ngày 22/11/2019, 

Can cz't Luat  Quy hoach dO thj ngày 17/6/2009; 
Can cz't Lut Xáy dwng ngày 18/6/2014; 
Can ci Van ban hQpnhdt sd 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 cia Van 

phông QuOc hi ye hcip nhât Luát Quy hogch dO thj, 
Can cz Nghj djnh s 37/2010/ND-GP ngày 07/4/2010 cña ChInh phñ v 

lap, thâm dinh, phê duyt và quán l3 quy hoach dO thj, 
Can ci: Nghj djnh s 44/2015/ND- CP ngày 06/5/2015 cia ChInh phz v 

quy djnh chi tiêt m5t so nç31 dung ye quy hogch xáy dzrng; 
Can thNghj djnhs 72/2019/ND-C'P ngày 30/08/2019 cia ChInhphz sz'ca 

dOi, hO sung mt sO diêu cia Nghj djnh sO 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 ye 
lap, thám djnh, phê duyt và quán l quy hogch dO thj và Nghj djnh 
sO 44/2015/ND-CT ngày 06/5/2015 quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye quy 
hoçzch xây dng, 

Can cz' Thông tic sO 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cia B5 Xây dtng 
quy djnh ye ho s cza nhim vy và do an quy hogch xay dyiig vIrng, quy hogch 
dO thj và quy hogch xây dyng khu chi:'c náng dc this, 

Can ci:- Thông tic sá 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2019 cla Bó Xây c4mg 
ye Ban hành Quy chuán k9 thut quOc gia QCVN 07:2016/BXD ye các cOng trInh 
hg tang kjY thugt; 

Can ci:- Thông tic s 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/202 1 cia Bó Xây dicng 
ye vic Ban hành QCVN 01. 202 1/BXD Quy chuân k9 thuçt quôc gia ye quy 
hogch xáy dyng; 

Can ci: QuyAt a'jnh s 486/QD-UBND ngày 25/8/2010 ci:a UBND than/i 
phO Tuyên Quang ye vic phê duyt ci:a hang mua ban phdn hon hoá hoc, lwcing 
thwc, xithng chê biên và h thông nhà kho ci:a Cong ty TNHH Hal Hoa, thành 
phO Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang, 
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Can cz' Quylt djnh so 115/QD-UBND ngày 09/4/2020 cüa UBND tinh 
Tuyên Quang ye vic diêu chinh Chi tru'ong dr an Ci'ra hang mua bánphán hon 
hoá hQc, lwo'ng thtc, xzthng ché biên và h thông nhà kho tgi xä An Tithng (nay 
là phwô'ng An Twang), thành phô Tuyên Quang, tInh Tuyên Quang, 

Can th Quye't djnh sd 37/QD-UBND ngày 05/02/2021 cia Uj ban nhân 
dan thành phô Tuyên Quang ye vic phê duyt nhim v diêu chinh quy hogch 
chi tiêt xáy deng Cüa hang mua ban phân hon hóa hQc, lwctng thtc, xithng chê 
biên và h thông nhà kho tgi xä An Twang thành phô Tuyên Quang nay là Khu 
kinh doanh thiwng mgi, djch vy và trimg bay, giài thiu các san phâm nông 
nghip sgch tgi phithng An Tu'071g, thành phô Tuyên Quang; 

Can c& Van bàn so' 1264/SXD-QHDTngày 05/7/2021 cüa SàXây dmg v 
vic diêu chinh quy hogch chi tiêt xáy dyng C&a hang mua bàn phán bOn hoá 
hQc, heo'ng thrc, xw&ng ché biên và h thông nhà kho tgi xã An Tw&ng (nay là 
phzt&ng an Tw&ng), thành phô Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang, 

Can cz' các tiêu chuo'n, quy chuo'n và các van ban pháp lj có lien quan, 

Theo Ta trInh so' 122/TTr-QLDT ngày 25/8/2021 cia Phông Quán lj do 
thj thành phô ye vic dê nghj phê duyt diêu chinh quy hoçzch chi tiêt xáy drng 
Cia hang mua ban phán bón hoá hQc, luvng thc, xw&ng chê biên và hç thông 
nhà kho tgi xd An Tw&ng (nay là phwang An Tw&ng), thành phô Tuyên Quang, 
tinh Tuyên Quang, 

QUYET D!NB: 

Diu 1. Phé duyt diu chinh quy hooch chi tit xây dirng Cira hang mua 
ban phân bón hóa hoc, lircing thrc, xithng chê biên và h thông nhà kho t.i xã 
An Tu&ng, thành phô Tuyên Quang (nay là Khu kinh doanh thircing mai,  djch vi 
và tnrng bay, gii thiu các san phâm nông nghip sach  t.i phirng An Tixmg, 
thành phô Tuyên Quang), ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Khu kinh doanh thucing mi, djch viii và trirng bay, gii 
thiu các san phâm nông nghip sch. 

2. To chirc 1p quy hoach:  Cong ty TNI-IH Hài Hoa. 

3. Dan vj tii vn 1p diu chinh quy hoach chi ti&: Cong ty TNHH tir vn 
dâu tir và xay drng TrI Vit 

4. Dja dim, vi trI, din tIch: 

- Dja dim quy hoch: Phutmg An Ttràrng, thành ph Tuyên Quang, tinh 
Tuyên Quang. 

- Vj trI, ranh giâi quy hoch: 

+ PhIa Bc giap Quc l 2 tránh thành ph Tuyên Quang và dir&ng quy 
hoch di Dông Thäm; 
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+ PhIa Nam giáp khu dt duçic UBND tinh chp thu.n dja dim xây dirng 
cüa hang kinh doanh xäng dâu cüa Cong ty TN}]IH Anh Hung và Trung tam Däng 
kiêm Tuyên Quang; 

+ PhIa Dông giáp Quc l 2 tránh thành phi Tuyên Quang và khu dt cüa 
Cong ty TNHH Anh Hung; 

+ PhIa Tây giáp dumg giao thông và khu d.t dä duge phê duyt quy ho.ch 
xây drng Trung tam däng kiêm phucing tin giao thông vn tâi Tuyên Quang. 

- Ngun gc, hin trng sü ding d.t khu quy hotch diu chinh: din tIch Mt 
diêu chinh quy hooch do Cong ty TNHH Hâi Hoa dang quãn l và sir ding. 

- Din tIch diêu chinh quy hoach xây drng 11.795 rn2  (1,1795ha). Giü 
nguyen theo Quyêt djnh so 486/QD-UBND ngày 25/8/2010 cUa UBND thành phô 
Tuyên Quang ye vic phê duyt c1ra hang mua ban phân bón hoá hçc, lucing thirc, 
xuâng chê biên và h thông nba kho cüa Cong ty TNIHIH Hài Hoa, thành phô Tuyên 
Quang, tinh Tuyên Quang. 

5. TInh chit, miic tiêu diu chinh quy hoach: 

- Quy hoach khu kinh doanh thuong mai,  djch vi và trung bay, giói thiu các 
san phâm nông nghip sach  nhäm quâng bá, phic vi den ngithi tiêu ding các san 
phâm nông nghip sach  dê nâng cao chat krcing cuc sOng, tao  nguôn thu và vic 
lam cho ngu?ii lao dng. 

- Là cci sâ pháp l d quan 1 Mt dai, quy hoch và Mu tu xây dirng. 

6. Ni dung quy hoach: 

6.1. Quy hogch khônggian kiln trzc cánh quan. Không gian quy hoach dugc 
bô ciic mt each hçip l nhäm tao  m quan tot, dông th?i giüp vic khai thác sü 
ding dixqc hqp l', thun tin. HInh khôi kiên true hin dai,  phü hgp vâi cong nng 
sir dung. Kiên tr(ic tong the dugc nghiên cüu dira trên quy hoach chung cüa dir an; 
tong quan cong trInh dugc hInh thãnh bOi khOi nhà vâi miic dIch tao  góc quan sat 
tOt nhât cho khôi tnrng bay san phãm, kêt hqp phIa sau là khôi dugc tao  bâi cac 
màng d.c — rông. 

(Co ban d không gian kiln trjc cánh quan kern theo) 

6.2. Quy hogch th dyng dlt: 

Din tjch diu chinh quy hoach xây dmg là 11.975 m2, duc gifi han  b&i các 
diem 1, 2, 3, 4, 5 den 1 (khong thay dôi din tIch so vài Quyêt djnh so 486/QD-
UBND ngày 25/8/20 10 cüa UBND thành phô Tuyên Quang), gôm các hang miic: 
Biêu twcmg; Khu djch vy thwcing mgi; Khu djch vy giái khát, Khudjch vy giái khát 
ngoài tr&i; Kho chj'a san phâm thjt trâu, san phám OCOP — ket hgp tru'ng bay,' 
gió'i thiu san phám; Khu vy'c bäi dIrng do xe ô tO + tram sgc din nhanh; khu v 
sinh chung; N/ia kho phyc vy san xuát, báo quán san phám thjt tráu; Xu'O'ng scr ché, 
cM biên san phãm thft  trãu — ket h'p dfch vy am thyv; Khu cay xanh — cánh quan; 
Trgm biên áp; Du'&ng giao thOng ni b3; Nhà báo v; Suôi nzthc cánh quan + c5t 
sgc diên; Kho lgnh. 
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Bang tong hçp sü diing dt: 

STT CH15'C NANG LO#J DAT DN VI 
DIIN 
T'CH 
(m2) 

TiLI 
(%) 

1 Biutixqng m2  40 0,34 

2 Khu djch vi1 thucing mi m2  800 6,78 

3 Khudjchvigiáikhat m2  360 3,05 

4 Khu djch vi giãi khát ngoài tr&i m2  126 1,07 

5 
Kho chüa san ph.m thjt trâu, san 
phm OCOP — K& hqp tiling bay 
gi&i thiu san phm 

m2  660 5,60 

6 Khu vrc bâi dimg d xe Ô to + 
sac diên nhanh m2  360 3,05 

7 khu v sinh chung m2  218 1,85 

8 Nhà kho phc vii san xu.t, bâo 
quân san phm thjt trâu m2  642 5,44 

Xuâng scc ch, ch bin san phm 
thit trâu — kt hp djch vi .m thrc m2  2.460 20,86 

10 Khu cay xanh — cãnh quan m2  994 8,43 

11 Tram bin áp m2  16 0,14 

12 Dumg giao thông ni bô m2  4.9 16 4 1,68 

13 Nhàbáovê m2  18 0,15 

14 Suôi nithc cành quan + ct sac  din m2  85 0,72 

15 Kholanh m2  100 0,85 

Tng m2  11.795 100 
(Co ban do quy hogch tong mgt bang sz dyng ddt kern theo,) 

6.3. Quyhogch h thông hçz tang k9 thu4t: 
a) San nên: dra theo cao d san nên chung cüa khu vrc. Cao d san nên trung 

bInh cüa khu dat là ±36,00m. 
b) Giao thông: 
Hithng tuyên Va quy mô cüa h thông du&ng giao thông khu virc quy hoach 

dam báo giao thông dôi ni trong khu quy hoach và kêt nOi khu virc quy hoach vâi 
h thông giao thông dôi ngoi. 
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Quy ho.ch djnh huàng barn theo triic giao thông chInh là Nguyn Tat Thành 
Hành (mat cat 1-1) Co chiêu rông lOOm trong do mt dixng xe chy m6i ben rng 
9m, giài phân cách gifta rng 2m; tuyên di.thng gom 2 ben lông di.thng rng 5,5m, 
via he môt ben rông 7, 25m, ben con 'ai  rng 3m + din tIch hành lang an toàn 
dix&ng b. Các trjc &r&ng ni b trong khu quy ho.ch (mitt cat 3-3) Co chiêu rng 
1 5m trong do mt dithng rng 9m, via he môi ben rng 3m; (mit cat 4-4) có chiêu 
rng 13,5m trong do mt dithng rng 7,5m, via he môi ben rng 3m; (met cat 5-5) 
có chiêu rng 9,5m trong do mt dix0ng rng 5,5m, via he mi ben rng 3m. 

c) Cá'p nu6c. 

- Dâu ni vri tuyn ng cp nuc da có cUa khu vrc, sau do cp dn các khu 
chüc nng, hong miic cong trInh. 

- Cp nuOc cfru boa duçrc ly tr dring 6ng cp nixâc sinh hoat.  Khoâng cách 
giita các h9ng cüu bOa 150 m. 

- H thng tu&i cay tha dithng: Sir ding kt hçip h thng tr dng và thu 
công, h thông tr dng bô trI tai  các khu vrc vuin boa cong cong. 

d) Thoátrnthc: 

- Dung h thng ränh xây có np dan B = 400 x 600mm kern theo các M ga 
dê thoát niric sau do thoát ra h thông thoát nuâc chungtrên trtic dii&ng tránh QL2. 
Huâng thoát dixçic thiêt kê barn theo d doe san nên nhärn giir d sâu chãn rnh và 
giãm tôc d cüa dOng chây, kiêu thu nithc là thu trirc tiêp vào ränh thoát, vj trI ränh 
dirge dt sat he dixing thun tin cho vic thu gom nuóc mua, d doe rãnh lay theo 
d doe tôi thiêu, 4t lieu xây rânh bang gch chi mac 75#. 

- Nrncthâi sinh boat  duge thu vào b l.ng, 19c t'ir hoai,  xir l clic b sau dO 
thoát ra h thông rnh thoát chung cüa khu v1rc. 

e) Câ'p din, thông tin lien lgc. H thng cp din và thông tin lien lac  thrçic 
ha ngâm dam bào an toàn k5 thut và m5 quan do thj. 

- Cp din: xây dirng tram bin áp trong khu quy hoach  sau do du ni vâi 
dxOng din dã có trong khu virc dê cap den các hang miic cOng trInh. 

- Thông tin lien lac:  duqc d.0 n& vi h thng thông tin lien lac  dä eó trong 
khu vrc. 

g) Rác thai v sinh môi tru?rng: B tn các thung dimg rae dt tai  các vj tn thIch 
hcip, sau khi dixçic thu gom së vn chuyên ye khu xir l rae thai cüa thành phô. 

(Co ban dâ hg king /g7 thut kern theo) 

7. Quy djnh quan 1 quy hoach dixcic ban hành kern theo quyt djnh nay 

8. Thii gian thirc hin quy hoach: Nàm 2021 - 2022. 

Diu 2. T chüc thuc hiên. 

1. Co quan quàn l quy hoach: Si Xây drng, Uy ban nhãn dan thành ph 
Tuyên Quang. 



TM. UY BAN NHAN DAN 

To bang Linh 
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2. Uy ban nhân dan phng An Tix&ng can cir ni dung quy hoch chi tit 
xây dirng duqc phê duyt ti Diêu 1 Quyêt djnh nay chü trI, phôi hcip vâi Phông 
Quãn 1 do thj thành phô, Phông Tài nguyen vâ Môi truông thành phô, Cong ty 
TNHH Hái Hoa, các phông, ban, co quan, dcm vi có lien quan, to chüc cong bô 
cong khai theo dung quy djnh. Thii gian cong bO quy hoach  truOc 15 ngày tir kê 
ngày quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành. 

3. Cong ty TNHIH Hãi Hoa chü trI, phi hçcp Phông Quân 1 do thj thành ph, 
Phông Tài nguyen và Môi trtthng thnh phô, UBND phithng An T'i.thng tO chüc triên 
khai cm moe giói quy hoach ngoài thrc dja; thirc hin quãn 1 ho so cam moe giói, 
tài 1iu quy hoich theo diing quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lic thi hãnh k tir ngày k. 

Chánh Van phông HDND và UBND thành ph& Tnthng phèng Quãn l do 
thj thành phô, Tmng phông Tài nguyen và Môi truông thành phô, Chü tjch Uy 
ban nhãn dan phi.thng An Ti.r&ng, Giám dOe Cong ty TNHH Hâi Hoa và Thütrung 
cac co quan, don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nàyJ 

Nii nhân: 
- Nhix Diu 3 (Thyr hin), 
- Thithng trirc Thành üy (Báo cáo); 
- Thirmg trrc HDND thành ph6 
- Các th: Xây drng, Tài nguyen và Môi tru&ng; 
- Chü tjch, các PCT UBND thãnh phô; 
- Trang thông tin din tir thãnh pho; 
- Chuyên viên: TCXD; 
-Ltru:VT. 
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