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QUYET D!NH
Ban hãnh Quy dlnh quãn 12 theo d an Quy hoch phân khu xây dyng
Khu kinh t Bong Nam Quãng Tr! tinh Quãng TrI giai don 2, t 1 1/2.000
UY BAN NHAN DAN TINU QUANG TRI
Can ct Luçt To ch&c chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015,
Can cz Luct Xáy drng ngày 18/6/2014;
Can ci Nghj dfnh s 44/2015/ND-C'P ngày 06/5/2015 cüa C'hInh phi Quv
ä'jnh chi tier mç5t sd nói dung v quy hooch xây dyng, Nghj djnh so 37/2010/NDCP ngày 07/ 4/2010 v lap, thdm dinh, phê duyt và quán l quy hoach do thj,
Can ci Nghj dinh sO' 72/2019/ND-CP ngày 30/8/2019 cla ChInh phi tha
ddi, bá sung mç5t s diu cla Nghj dinh sá 37/2010/ND-CP ngày 07/4/2010 vc
lap, thdm djnh, phê duyt và quán l quy hogch dO thj và Nghj dinh sO'
44/20]5/ND-CP ngày 06/5/2015 quy djnh chi tiet m5t s n5i dung ye' quy hoçich
xáy dy'ng;
Can ci Thông tit s 12/20]6/7T-BXD ngày 29/6/2016 cza Bó Xáy dyiig
quy djnh ve hscr cia Nhiçm vy và £k an quy hogch xáy dy'ng yang, quy /'iogch
dO thi và quy hogch xdy dy-ng khu ch&c náng dàc thIi;
Can ci Quyê't djnh sd 1936/QD-TTg ngày 11/10/2016 cüa Thu tlróng
ChInh phi phê duyçt Quy hoach chung xáy dipig Khu kinh te Dóng Nam Quthng
Tn, tinh Quáng Trj dIn nám 2035, tdm nhIn dIn nãm 2050,
Can ci Quylt djnh sl 3585/QD-UBND ngày 24/12/2019 cza UBND tin/i
QuOng Trj v viçc phê duyt Quy hogch phán khu xáy dyng K/rn kinh tl DOng
Nam Quáng Trj (giai dogn 2), tj l 1/2.000,/
Theo d nghi cta Tru'O'ng Ban Quán lj Khu kinh tO tinh tgi T& trInh sO
84/TTr-KKT ngày 2 4/6/2020 và Giám dlc S& Xáy dyng tai Van bàn sO
1191/XSD-QHXD ngày 21/7/2020.
QUYET DJNH:
Biêu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh quãn I theo do an
Quy hoach phân khu xây dirng Khu kinh t Dông Nam Quâng Trj, tinh Quãng
Trj giai doan 2, t 1 1/2.000.
Biu 2: Quy& djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k ban hành.

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Xây dtrng, Tài chInh, K
hoch và Du tu, Giao thông van tâi, Tài nguyen và Môi tnthng, Nông nghip
và Phát trin nông thôn, Thông tin và truyn thông, Cong Thiicmg; Tr.râng Ban
quán 1 Khu kinh th tinh; Giám dc Cong an tinh, Chi huy tru&ng B Chi huy
Quân six tinh; Chi huy tnr&ng Bô chi huy Bô di Biên phông tinh; Chü tjch
UBND huyn Triu Phong và Thu truOng cci quan, dan vj lien quan chju trách
nhim thi hânh Quyt dlnh nay.!.
Nyi nh,In:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diêu 2;
U TICH
- Thmg
Tinh üy (be);
trVc
- Thtrrng trirc HDND tinh;
- UBMT TQVN tinh;
- Chü tch, cãc PCT UBND tinh;
- Các Sâ, ngành cap tinh;
- Trung tam Tin hçc tinh (CB);
- Các PVP UBND tinh;
- Ltru: VT, CNT.
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QUY IlOACIl P1-IAN KHU XAY DVNG KHU KINH TE BONG NAM
QUANG TR!, TINH QUANG TR! - GIAI DON 2
T 1 1/2.000
Dja diem: Huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj

Co' quan phê duyt:
UBND TINIH QUANG TRI
TICH

Co quan thm dinh:
sO XAY DVN -TINH QUANG TR!
OC

Chü du tir:
BAN QUA \ KIHU KINH TE TINJ-I QUANG TRI '
RU'ONG BAN

Phm Ng9c Minh
Don vi tir vn:
CONG TV CO PHAN QUY HOACH VA PHAT TRIEN
DO TH! VIET NAM
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PHAN I: QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Di tirqng áp dyng
Quy djnh quãn 1 nay áp dung dM vi các to chrc, cá nhân thirc hin vic
quán 1 phát trin do thj, dtu t.r xay dçrng, câi tao chinh trang các khu chirc näng
trong phm vi Khu kinh tê DOng Nam Quãng Trj - giai doan 2 dam báo theo
ding d6 an Quy hoach phân khu xây dirng Khu kinh té DOng Nam Quàng Trj,
tinh Quâng Tn - giai doan 2, t 1 1/2.000 dâ duçic UBND tinh Quáng Trj phê
duyt tai Quyt djnh s 3585/Q
ngày 24/12/2019.
Quy djnh nay là ci sà d chInh quyn các cp, co quan quân 1 kin tric,
quy hoach, xây drng cüa tinh Quãng Trj và huyn Triu Phong, Ban Quãn I
Khu kinh t tinh Quãng Trj xây dirng Quy ch quàn 1 quy hoach kiên tthc cành
quan và quãn 1 dâu tu xay dirng, cp phép xây dijng, cái tao chinh trang các
cOng trInh kin trüc, thit kê cânh quan và lam can cir dé xác 1p nhim vv và do
an quy hoach chi tiêt, thit kê do thj, các quy hoach chuyên ngành, tat ca các khu
chirc nàng trong phm vi Khu kinh tê Dông Nam Quàng Trj - giai doan 2 tuãn
thU quy hoach phân khu xây dirng dã ducic phé duyt.
Ngoài nhng quy djnh trong Quy djnh quán l nay, vic quãn 1 xây dirng
trong Khu kinh tê Dông Nam Quáng Trj can tuân thU các quy djnh pháp 1ut
hin hành khác có lien quan.
Diu 2. TInh chat khu vlrc 1p quy hoich
- Là trung tam diu hành quán l, dào tao, trung tam djch vii cong cong cUa
toàn b Khu kinh té DOng Nam Quãng Trj;
- Là khu virc san xut cOng nghip da ngành, da linh virc vi quy mô 1&n;
- Là khu vrc có do thj mdi, dan cix Lang xóm hin hüu, noi b trI các dim
tái djnh cix vci chat liiçing cuc sOng tOt.
Diu 3. Quy dnh v s& dyng dt
Theo quy hoach thng din tIch dt trong ranh giâi Khu kinh té DOng Nam
Quãng Trj giai doan 2 là 5.529ha. Ci the dat dai trong Khu kinh tê DOng Narn
Quãng Trj giai doan 2 duçic quãn 1 theo bang tong hçp sir dung dt di.r&i day:
Bang tong hçrp quy hoich sir dyng dt - giai doan 2
TT
A
A.I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Loai dat
Khu cong nghip da nganh, da Iinh vrc
D! cong ng1zip aa ngànl: Tri?u So',:, Triu Trgc/:
DAt xay dirng khu cong nghip da ngãnh Triu Trach
DOt xOy dztng nhà may xi nghip
DJt cong c5ng, d/ch v khu cong nghip
DOtnhà&cOngnhOn
Dat kho bai
Dcli hg tdng k9 thut

Din tIch
(ha)
1.548,74
1.28 7
608,08
409,40
10,01
12,71
14,31
4,90

T) Iê
(%)
28,01
23,28
11,00
7,40
0,18
0,23
0,26
0,09
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1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Dá'tcáyxanhcánhquan
Ddt cay xanh cách ly
Dá'i giao thông
Dt xay di,rng khu Cong nghip da ngành Triu San
Dt xáy dirng nhà may, xl nghiep
Dt cong c5ng, djch vy khu cOng nghiêp
Dat cay xanh cánh quan
Dot cay xanh cOng viên, TDTT
Dt cay xanh cách ly
Dthgtngkythuát
Dat giao thông

Din tich
(ha)
62,53
40,18
54,04
678,92
475,21
30,16
18,05
29,97
23,60
4,77
97,16

A.II
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

DI cong ng/:i?p cia ngành Triu Son - Triu Lang
Dat xây dirng nhà may, xi nghip
Dt cong cong, djch vi khu cong nghip

261,74
1.48,74
28,13

Dtcâyxanhcãnhquan
DAt cay xanh cong viên, TDTT
DAt cay xanh cách ly
DAt h? tang k thuât
DAt giao thông

55,82
15,16
2,85
4,50
6,54
320,67
2 74,52
21,65
18,40

1,13
0,73
0,98
12,28
8,59
0,55
0,33
0,54
0,43
0,09
1,76
4,73
2,69
0,51
1,01
0,27
0,05
0,08
0,12
5,80
4,97
0,39
0,33

6,10
3.659,59
1.634,23
755,84
549,07
180,97
25,80
256,10
35,97

0,11
66,19
29,56
13,67
9,93
3,27
0,47
4,63
0,65

TI

Loai dat

B
B. 1
B.2
B.3
B.4

DAt dir trU PTCN xir 1y các san pbâm dAu - khI
Dat dr trtr phát trin cOng nghip (dAu - khI)
DAtcâyxanhcáchly

C
C.!
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

DAt do thj và khu vic phi cn
DI dan dyng
DAta
DOtàhin trang
Dtámói

DAt cay xanh, cãnh quan, mt nuàc
DAt giao thông, HTKT

Dátàtáidjnh cuTriéuLäng
DAt cOng trInh cong cong
D1t cong trinh cong c5ng &Yn vi &

T lé
(/o)

12 2

Dt trung tOrn dku hành, quán lj, thwcrng mgi - djch vy
cüaKhukinhtI

110 00

1 99

1.2.3
1.3
1.4

DatcOngcOngdOthj
DAt cay xanh cOng viên, TDTT
DAt giao thông

110,13
244,58
377,71

1,99
4,42
6,83
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TT

Loai dat

C.II

Di ngoài dan dyng
DAt hn hçp (djch vi thirong mai, djch vii du ljch Va a
hnhp)
11.2 DAt c quan hành chInh
11.3 Dâtcâyxanhcánhquan
11.4 Dat cay xanh cách ly
11.5 DAt du m6i ha tAng k thut
11.6 DAt khu du lich sinh thai
11.7 Dat an ninh qu& phông
11.8 DAt ton giáo, tin ngi.rOng
11.9 DAt trung tam giáo due dào tao
11.10 DAt c sâ san xuAt, tiu thU cong nghip
11.1 1 DAt cáng tng hqp Cira Vit
11.11.1 Ddt ma rông cáng cá Cüa Vit (giai doqn 2)
11.11.2 Dat ma rông cáng Cza Vit khu vrc b&Nam ('giai dogn
dau)

11.12
11.13
C.III
111.1
111.2
111.3
111.4
111.5

Dcii dir trii phát trié'n cOng Cia Vit ma rông (cong
nghip ho trqphát triên cOng biên)
DAt nghia trang
DAt giao thông dM ngoi
Dlii k/ide
Dat nông nghip cong ngh cao
DAt rfrng phong ho
DAt nuôi trng thUy san
Bai cat
Mt nuàc

Din tIch
(ha)
1.013,69

T3 lê
(%)
18,33

19 67

0 35

0,33
111,15
211,33
6,48
197,18
2,42
1,16
92,00
1,64
186,54
5,80

0,01
2,01
3,82
0,12
3,57
0,04
0,02
1,66
0,03
3,37
0,10

95,15

1,72

85 59

1 55

89,66
94,13
1.011,67
236,8 1
376,4 1
193,04
7 1,27
134,14
Tcing
5.529
Diu 4. Quy dnh v phim vi, ranh giól và quy mô Ip quy hoich
1. Phim vi, ranh giói:

1,62
1,70
18,30
4,28
6,81
3,49
1,29
2,43
100

Phtm vi 1p quy hoach phân khu thuc dja giai hành chInh 5 xã cUa huyn
Triu Phong (bao gm các xâ: Triêu Van, Triu An, Triu Lang vã mt phAn các
xã: Triêu Syn, Triêu Trach), ranh giai khu virc thrcc giói han nhir sau:
- PhIa Dông BAc giáp: bin Dông;
- PhIa Dông Nam giáp: huyön Hâi Lang;
- PhIa Tây Nam giáp: thràng tri1c chInh Trung tam Khu kinh t;
- PhIa Tây Bc giáp: xã Triu Phixóc, huyn Triu Phong và Thj trAn Cra
Vit, huyên Gio Linh.

*
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2. Quy mô din tIch 1p quy hoch: 5.529ha.
Diu 5. Quy dlnh v phân khu vile kim soát phát trin
Quy djnh phân khu virc kim soát phát trin: Khu kinh t Dông Nam Quáng
Tr - giai doan 2 duçic chia thành 05 khu vrc dê kiêm soát phát triên.
- Khu virc 1: Khu cong nghip da ngành, da linh v%rc;
- Khu virc 2: Khu do thj mài Nam Ctra Vit;
- Khu virc 3: Khu trung tam cong cong, diêu hành;
- Khu v1ic 4: Khu du ljch sinh thai, nghi dung yen bin;
- Khu virc 5: Khu hin trng câi tao (han hqp).
.A
Dieu 6. Quy d!nh quan ly yeAkiem
soat phat trien khong gian cac khu
chtrc nãng chInh
1. Khu cong nghip da ngành, da Iinh viyc:
Nm trung d cüa khu dt, giáp hai trtic duing quan tr9ng cüa Khu kinh
t DOng Nam là trVc chInh trung tam Khu kinh tê và tric trung tam yen biên.
VOi tng din tIch 2.04 iha, bao gOm, khu cong nghip da ngành Triu Scm Triu Trach vói quy mô 1 .287ha; khu cong nghip da ngành Triu Scm, Triu
Lang là 261 ,74ha. Dat dir ti-it phát trin cOng nghip da ngành (xCr l các san
ph.m dâu vâ khI) là 320ha. Phn din tIch 173ha dat cOn Iai là dumng giao thông
di ngoai,
xanh và mt nlxâc.
- Là khu cOng nghiêp tng hçip, da ngành vói nhiu ba1 hInh cOng nghip,
dc bit t.ru tiên cho các 1oi hInh cOng ngh cao sir diing lao dng có tay nghê
cao, than thin vâi môi tru&ng bao gm các ngành ngh chü yu:
+ San xuAt, 1p rap thit bj din, din tlr và vin thông;
+ San xut 1mb kin xe may, 0 tO, tàu thüy,. . .vv;
+ Ngành ch bin nOng lam, thOy hâi san (thirc phm - d ung);
+ Ngãnh hóa hçc - y dixçmc;
+ Ngành dt may, da giày;
+ Cong nghip g& gity,. .
A

a

cay

+ San xut vt 1iu mai, cong nghê cao (thUy tinh chit lucmg cao);
+ Cong nghip näng krçmng tái tao;
+ Các ngành cong nghip nhç và phii trg khác.
- Khu cong nghip da ngành Triu Scm - Triu Trach quy mô 1 .287,0ha.
Trong do, dir kin phát trin khu cong nghip da ngành Triu Trch có din tIch
khoàng 608,08ha và phân din tIch Cong nghip da ngành Triu Scm cOn Iai là
678,9ha. Trong khu vrc bô trI day dü các phan khu chic näng phic viii da dang
các loi hInh phát triên cOng nghip nhç;
- Khu cOng nghip da ngành Triu Son - Triu LAng có din tIch 261,74ha.
Trong do, dat xây dirng các nhà may, xi nghip là 148,74ha, d.t cOng cong và
djch vi khu cong nghip là 28,l3ha, dt
xanh là 73,83ha. Phn cOn lai din
tIch dành cho kho tang, cOng trInh dâu mOi ha tang k thut và giao thông;
cay
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- Dành qu dt khoâng 320,67ha phIa nam khu dt cho chüc nãng dir tnt
phát trin cong nghip x1r l các san phm du và khI, dam bâo On djnh cho phát
triên cong nghip trong tuclng lai lâu dài;
- Dành mtt phn dái dt din tIch rng ti thiu 50m, cho hành lang cay
xanh cách ly và dam bào an toàn giao thông dôi vi tuyên tric chInh trung tarn
(v phIa bin);
- Trong tmtmg hçip nhà dAu tx khu cong nghip Co thu câu, có the bô trI
khu nhà a cho cong nhân, ngiiai lao dng t?i khu cong nghip theo Nghj djnh
100 cüa ChInh phü v nhà xâ hi trong khu cOng nghip;
- Các khu trung tam djch vv, diu hành quãn l' cüa khu cong nghip da
ngành, trung tam x1ic tiên và thu hut dAu tu, khu djch vi và các khu cong trInh
cong cong phiic vv cong dng: b trI theo ttng bc, t.p trung Rin tai khu virc nut
giao tric chInh trung tam Khu kinh t, triic chInh yen biên vai các triic chInh
huang biên. Chüc näng chInh là trung tam cong cong, djch v11, diéu hành và
quàn 1 khu cong nghip da ngàrih.
2. Khu do thj mói Nam Cüa Vit:
Nm & vj trI phIa Bc khu virc, tip giáp song Thach Han và Cüa Vit.
Tong din tIch 1 .263ha, trong do dat xây dirng do thj khoâng 550ha. Dan so dir
báo den nàm 2035 là 30.000 ngu&i, dt xây dirng dO thj là 550ha, bInh quân
1 80m21ngu&i.
- Khu dan cu hin hüu: Chinh trang, cãi tao không gian kiên true cánh quan
và bô sung, hoàn thin h thông ha tang. Không tao các tuyên giao thông v.n tâi
qua cãnh qua khu vrc, báo v cânh quan yen song Thach HAn, t chi'rc h thng
không gian ma kêt ni khu dan cu vâi song Thach HAn và biên thông qua các
phô di b k& hçp du ljch, thuang mai mua sam, am thirc;
- Xây dirng 3 khu dan cu do thj mOi, khu dAn cu mOi s 1 gn kt vOi tuyn
du&ng Trung tam yen biên và tuyn di.r&ng QL.49C, quy mô khoAng 1 l2ha. Khu
dan cu mOi sO 2 duqc bô trI v phIa DOng khu do thj mâi Narn Càa Vit, tiêp
giáp v&i khu san xuât nông nghip sach, cOng ngh cao quy mô din tIch khoãng
60ha. Khu dan cu m&i so 3 nAm phIa nam do thj có din tIch khoâng 30ha, tiêp
giáp ci:ra ngO va ke cn khu cOng nghip da ngãnh Triu San - Triu Trach;
- Du an khai thác dim dan cu kt hcp djch vi1 du ljch tai cü lao trên song
Thach HAn;
- Xây drng trung tam dào tao, cung cAp ngun nhân 1irc cho Khu kinh t&
vOi din tIch khoâng 92ha và quy mô dào tao 5.000 - 7.000 h9c viênlnAm;
- Xây dirng mt trung tam mua sm hang 1 và mt siêu thj tai diem giao
gi€ra tric du&ng trung tam yen bin và QL.49C. HInh thành khu cOng viên cay
xanh và trung tam the dc the thao v&i quy mO 1 6,8ha nAm gân song Thach HAn.
Day là khu vrc cong viên cay xanh két hp TDT'T quy mô 1&n, phc vii cho toãn
bô k.hu do thj Nam CCra Vit và các khu virc dan cix kê can;
- Xây dirng tuyn du&ng chinh trung tam khu kinh t quy mO mt cAt ngang
50m, QL. 49C mt cAt ngang 35m;
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- EMi vói h thng Y t, chãm soc sirc khôe cong dng: hoân thin, cãi tao
các cor sâ y tê hin có, phic vii cong dông theo các tiêu chuân, quy chuân hin
hành. Chi tiêu gil1mg bnh dat tucTng di.rcing tiêu chI do thj loai III. Xây drng
rnói 02 tnr&ng tiêu h9c tai khu dan cu, 01 tru?ng THPT tai xã Triu An. Hoàn
chinh mang hréi cong trInh van hóa theo tang bc ô các thu dan cr. Bão v các
cOng trinh di tich van hóa hin hüu;
- Phn din tIch dt con 1i chü yu là dt nông nghip, mt nurâc, djch vii
ngoài dan ding do thj và dat giao thông di ngoi;
- Khu virc cãng tng hcp CCra Vit có quy rnô din tIch khoãng 1 86,54ha,
bao gôm cáng thirong mai, càng chuyên diing, càng cá và cáng vn chuyên hành
khách, các khu chiic näng chInh thuc cáng nhu khu djch vi hu can câng, khu
logistic, dAt dir tr phát trin các khu cOng nghip h trq phát triên cãng bin.
3. Khu Trung tam Lông cong, diu hành:
N&m i phIa Dông Nam khu v1rc và sat bin thuc xã Triu Lang, quy mô
din tIch khoãng 378ha, trong do:
- Khu trung tam cOng cong, thuong mai djch vii, diu hành quãn 1 có din
tIch khoâng 1 lOha, bao gm các cOng trInh cao tAng vôi hInh thirc kiên trüc hin
dai nhix: Trung tam thuang mai, djch vit và tài chInh ngân hang, van phOng,
khách san, nhà chung cu chat luqng cao két hçip h thông quãng trung, cong
viên, thông gian m yen biên, t?o nên mt tOng the không gian hin dai, vài
dAng cap ngang tam khu vrc và quOc ti;;
- Khu cOng viên trung tam kt hqp quãng trux&ng bin: Day là khu vurc cong
viên cay xanh quy mô Rn, không chi phuc vi cho khu trung tam ma cho cà toàn
thu vtxc;
- Khu nghia trang hin httu duçc giu nguyen trng và trông cay xanh bao
quanh tao thành vüng dm cüa thu trung tam;
- Khu dan cu hin trng: cái t?o, chinh trang và b sung các cong trInh ha
tAng cor sâ nhAm nâng cao chat krgng di sng cüa ngui dan.
4. Khu du Ijch sinh thai nghi dtrô'ng yen bin:
NAm barn d9c yen bin cOa Khu kinh th, thuc xã Triu Van, có quy mô
din tIch khoâng 300ha; trong do, bao gOm 197,1 8ha dat xây dimg cOng trinh
djch v11 du ljch, din tIch cOn lai khoáng 102,82ha là dat cay xanh mt ntthc,
du&ng giao thông, cong trInh cong cong khác, cii the rnhu sau:
- Khu bäi tm cong cong kt hçip các khu nghi dung sinh thai;
- Khu cong cong diu hành và djch vii du ljch bin;
- B trI 02 dim neo du thuyn cho ngthi dan tai phIa BAc và Nam khu du
lich.
5. Khu hin tring cal to (hn hqp):
NArn phIa DOng Nam tuyn Dux&ng Trung tarn yen bin, din tIch khoàng
1 .547ha vi các khu chirc näng chInh nhu sau:
- Khu dan cu lang xóm hin hu cãi tao chinh trang;
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- Khu tái djnh Cu;
- Khu nhà i lang xóm xây dirng mdci;
- Ciim di mdi: trung tam h trcl nông nghip nông thôn theo hu&ng dM
mdi, Khu djch vi - thuang mai - a hn hcp;
- Khu hânh Lang xanh, vành dai xanh...;
- Các khu dan Cu:
+ Khu dan cu hin hgru: Co quy mô din tIch khoàng 310ha các khu dan cu
hin có cña khu virc Ca bàn dirge giü nguyen, xen ghép mt so diem dan cu
nông thôn mâi dáp mg nhu câu phát triên. Nâng cap h thông ha tang k5r thut
và bô sung các cong trInh ha tang xã hi nhm nâng cao chat lugng dai song cüa
ngi.thi dan. Di dai mt so các Co sâ san xut gay ô nhim ra ngoài khu dan Cu
den các dim cong nghip dja phuong theo quy hoach. Di d?i các diem chãn
nuôi gay o nhim dn các dim trang trai chän nuôi tp trung theo quy hoach;
+ Khu tái djnh Cu triu Lang: quy mO khoâng 32ha, trung bInh 350 450m2/lô;
+ Khu djch vii - thuang mai - a hn hp (c1im di mai - trung tam h trq
phát triên nông nghip nông thôn): Quy mô din tIch khoãng 1 9,5ha bO trI xen
ghép tai các khu dan cu hin hthi yen Duäng Trung tam yen bin. Day là khu
thucing mai djch vii, ducic tao ra không chi vói m1ic dIch phtic v nhu câu cho
cong nhân và dan cu trong khu virc ma cOn dóng vai trO giái quyêt vic lam, h
tra phát triên nông nghip nông thOn khu vixc nôi dja; do vy, khu vijc nay chü
yêu là các Cong trinh dang nba phô thuang mai (shophouse), vi'ra là nai sinh
hoat, vüa là noi kinh doanh;
- Bô sung mt s dim dan cix, dt a nông thôn mâi theo mô hInh do thj
nông nghip (urban farming) tai mt s vj trI thun lçii ye giao thông dáp ing
nhu câu ma rng cüa các diem dan Cu: Tong quy mô din tIch các diem là
khoãng 31 ,5ha.
- Xây dirng khu virc yen biên thuc xã Triu An trâ thành khu nông nghip
cOng ngh cao, thu hut các di an du tu, khai thác hiu qua qu dt kê cn ha
tang giao thông trVc duOng tránh khu do thj. Nam Cira Vit.
6. Các tric không gian chInh và các dim nhân cüa khu virc:
6.1. Các tryc khônggian chInh:
Các trc không gian chü dao cüa toàn b khu v1rc dugc xây drng trên các
tri1c chinh nhu: Trc chInh trung tarn d9c Khu kinh tê, triic duang trung tam yen
biên, QL.49C, và tric du?ing nOi khu trung tam diêu hành quàn l KKT vâi thj
xã Quàng Tn. Các triic vai các chirc nàng khác nhau, bô trg chirc näng cho
nhau, tao thành khung chüc nãng tng th. Kt hgp hài hôa gifla khung sinh thai,
cánh quan, tir nhiên, khung chüc nàng, khung giao thông .. .v.v nhãm tao drng
sr n djnh nhung linh hoat rnm dêo, thun lcii cho các chü dâu tu trong vic
xây dmg các dir an, dam bão mi1c tieu phát triên ben v&ng.
a) H thong truc song song yen bien:
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- Trc cong nghip - djch vi: Triic không gian d9c theo trçic giao thông
chInh trung tam Khu kinh t 1 gici 140m. Trén tuyên trçic bô trI các chirc nàng
cOng nghip, cong cong, djch viii. khu cOng nghip. Noi diên ra nh&ng hoat dng
san xut và giao thuong tap nap;
- Tric trung tam yen bin (DiRmg trung tam trjc d9c Khu kinh t): Là trc
không gian có dim du tuyn giao vâi QL.49C và diem kêt thüc tâi tn càng
biên M5 Thüy. PhIa Tây b trI các chirc näng Cong nghip và djch vi khu cong
nghip, phIa Dông tric b trI các diem djch vi, cay xanh, do thj hon hqp, tto
dirng hInh ành mt khu vrc nàng dng và sam uât;
- Triic an ninh quc phông kt hçp dan sinh yen bin: Chinh trang din mao
kin trüc cãnh quan d9c tric, tao 1p các không gian m& trên trçic kêt hçip không
gian khu a hin trng thrqc cái tao nhäm nâng cao giá trj thâm m9 trên toàn
tuyn, dng thai dáp irng nhu cu di Ii thun tin và an toàn cho ngixai dan;
- Tric cãnh quan sinh thai và du ljch yen biên, giü gin cãnh quan sinh thai,
bãi cat và rrng phông h yen bin, tuyn trVc tao cành quan kêt ni các diem
djch vii du llch bãi tm nghi dixöng yen biên Triu Van. Dành dãi dat 50m cay
xanh yen tuyên trVc nhm t?o cãnh quan, chi bô trI các quãng tnrông, san ngAm
cánh, dim djch vi nhO phc vii du ljch.
b) He thing tryc xlcang ngang vphIa bién:
- Tric trung tam cOng cOng. djch vi thucing mai: Trçic không gian dcc theo
disang vào khu trung tam diêu hành quàn l cüa KKT và kêt ni vói thj xâ
Quáng Trj. Ti diem du nut giao vâi di.rang tric chinh trung tam KKT (huang
Bäc - Nam), bô trI các cong trInh thuong mai, djch vii, tao dirn nhn trên tuyên
giao thông chInh. Tiêp den là thu virc lôi cüa thu trung tam diu hành quàn 1
vâi hat nhân là cOng viên cay xanh the dic the thao. Kê cn là thu trung tam
thwng mai, tài chInh ngân hang, van phông, nhà hang, khách san, nhà & cao cp
chuyên gia, trung tam mua sam, tnmg bay san phâm,.. .vv. B ciic chInh va là
diem nhân chInh tai cuOi doan trijc, dim két thüc ben b& biên, tao dirng khOng
gian thoáng rng cüa quáng tris&ng biên, gãn kt v&i các cong trInh có khôi tIch
I&n, cao tang lam diem nhn.
- Tric dO thj: Trçic thông gian dc theo QL.49C, kt ni khu dO thi m&i
Nam C&a Vit vâi thj trân Bô Bàn. Ti diem giao v&i tric du&ng trung tam yen
biên bô trI các cOng trInh thng mai djch vii, h6n hqp da chiic nãng, có hInh
thtrc kin trüc hién dai.
6.2. Gác diem nhán cüa khu vrc:
- Tao dirng diem nhn tai khu trung tam diu hành, quãn l, thung mai
dich vu cOa Khu kinh te, b trI các khôi cong trInh thucing mai, djch vu,... cüng
vài quáng truang và không gian ma, tao 1p thông gian hin dai, djch vi1 d&ng
cap quôc tê;
- Tao drng diem nhn thông gian xung quanh thu virc diem nut giao giCta
tric du&ng trung tam yen bin và tric QL.49C;
- Không gian xung quanh thu vvc dim nut giao gifta trtic chInh trung tam
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Khu kinh tê vói triic dithng vào khu trung tam diéu hành quân 1, thucmg mai
dich vu cüa Khu kinh tê.
- Diem nhân không gian tnróc khu vrc cng Khu trung tarn diu hành quãn
1, thixong mai djch vi cüa Khu kinh tê, tao drng diem nhân truOc khu chirc
nAng quan trçng cüa Khu kinh t, kt hgp vi ho nuâc phIa Nam dix&ng triic
chInh trung tam Khu kinh t và kênh nuOc hin hiru cüa khu phi thuê quan. Tao
dim nhn xanh, b.ng h thng cong viên vi không gian m& dc dáo.
7. H thng cay xanh cong viên, không gian xanh
Báo v h thng cay xanh sinh thai yen song, yen bin, trén các dôi con
hin có và h thông cay xanh tai các khu virc lang xóm hin hthi; Tang ctthng
các san the thao có quy mô nhO tai các khu virc trt1ông h9c, khu vrc cOng cong
d phiic vti cong dOng nhu sau:
- Cay xanh cong viên và trung tam th diic th thao: Dmyc b trI tai Khu
trung tam cOng cong, diu hành cüa Khu kinh tê, khu do thj m&i Nam Cüa Vit
và các cüa ngö dn vào khu trung tam;
- Cay xanh each ly: Duçic b trI dQc theo tuyn di.rông tric chInh trung tam
cUa Khu kinh tê, tuyên du?ing trVc chInh yen biên và các dumg tr1c chInh
huâng biên, các không gian trng, nghTa trang và các khu virc mt nliâc hin có
trong khu v1re; cay xanh cách ly các khu dan ci.r vi thu cOng nghip da ngành;
- Cay xanh cành quan, sinh thai vüng dm: Bao gm các l°ai cay xanh tir
nhiên, sinh thai, cãnh quan, lüa, hoa màu, rirng.
Diu 7. Quy dlnh quãn I các khu virc phát trin dc bit
1. Quy djnh quãn 1 di vói cong trInh có chü'c náng dc thu cn bão
v, cách ly (Tryc hânh lang kinh té k9 thut barn dQc tryc chInh trung tarn cia
Khu kinh tê):
a) Vf trI: N&m a phIa Tây cüa khu virc, chy song song yen bin theo
hthng Bäc - Nam. Tong chiêu dài cüa triic là 12,03km.
b) Quy mó và hành lang toàn:
- Quy mô mt c.t ngang là 1 40m, trong do b rng mt ct ngang phtn
duO'ng giao thông là 55m. Bao gôm, các tuyên hành lang k thut nhu giao
thông vn tái, &r0ng sit, hành lang luri din cao th&...v.v, tuyn dixqc tip tiic
phát triên két nôi vâi dix?:ing cao tôc Cam L - Lao Bào trong trang lai;
- Dam bâo hành lang an toàn cho duàng sat là 20m và hành lang an toàn
du&ng din cao th là 25m;
2. Quy djnh quãn I khu virc bão tin, cãi to, chinh trang di tIch 1ch
sfr, van hóa, danh lam thãng cãnh, dla hInh cãnh quan:
a) Dó'i vái khu virc báo tan, chinh trang di tIch ljch s van hóa và danh
lam tháng cánh:
- Hin nay, trong thu virc 1p quy hoach cO qun th thông gian di tIch 1ch
s1r "Ttrqng dài chiên thng Cra Vit", là cOng trInh xây dirng ghi dau nhctng sir
kin, mc 1ch sir quan tr9ng, nai ghi lai chin cong oanh lit cia các 1irc luvng
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vu trang và nhân dan Triu Phong cüng nhu cã nuc dâ lam nên chién thàng
CCra Vit vào tháng 7/1973. Day cQng là dja chi do giáo dc truyên thông anh
hung cách mng, lông yéu niic, yêu quê ht.rcng cho toàn the nhân dan. Dông
thôi, day cüng là qun th dt.rçc djnh hi.ràng phát trin du ljch gãn v&i cãnh quan
van hóa ljch sir cách mng;
Dam bão vic cm m& giâi các khu virc bão v di tIch tuân thu nguyen
täc phân djnh tir ranh giOi các khu virc báo v di tIch vài khu vrc tiêp giáp trên
thirc dja theo bien bàn và bàn dc khoanh vüng các khu vrc báo v. Ct môc,
hang rào bão v di tich phái duçc lam bng chat lieu bn vQng và dt & vj trI d
nhân biêt; hInh dáng, màu sac, kIch thu&c phãi phO hcip v&i môi tru&ng, cành
quan di tIch và không ãnh hrâng dn yu t gôc cOa di tIch;
Vic t chüc các 1 hi & di tIch phái phü hçp vâi tinh chit, dc dim, ljch
sir cüa di tIch, phü hçip v&i thuân phong m tic và tInh hInh kinh tê xA hi cüa
dja phuang;
Cong tác bão tn, cái tao, chinh trang di tIch, van boa và danh lam th.ng
cãnh phãi 1p quy hoach, dr an theo quy djnh;
MQi hoat dng lien quan dn cong tác bão tn, câi tao, chinh trang di tich,
vAn boa và danh lam thAng cãnh phAi tuân thu theo các quy djnh cüa Lut Di san
vAn hóa và pháp 1ut lien quan; phü hçip vói mvc tiêu phát triên kinh t xA hi
cüa dja phixong và khu vrc; phü hqp giüa bão tn và phát triên.
b) Di vài khu v,rc nông nghip, rimg phông h5 yen biê'n, rImg trcng, khu
virc tr nhiên và d/a hlnh cánh quan du'ctc báo v:
Nghiêm cm xây dirng trong phm vi hành lang thoát lQ;
Tat câ các cong trInh xây dimg m&i phái dam bâo mt khoâng lui 1 5m so
v&i suOi, kênh hoc mtt ntxâc tp trung, trr tnr?mg hçip di v&i các cong trInh
dâu mOi ha tang k9 thut;
Han ch t& da vic san lap ao, keith rach, mt nithc tir nhiên vào các miic
dIch xây drng các khu chüc nAng và nhà & khác;
Mc tiêu là phông giü dc tInh hin tai cOa khu vrc nông nghip dc
tnrng, dja hInh vA l&p phü thrc vet;
Bào v dja hInh vA khu tr nhiên: Cm không dirçic san gt mt b&ng hoc
thay dôi ion v dja hInh trong phm vi khoàng bAo v 50m yen bO biên và yen
dé cat;
Báo v thâm thirc vt có san: Các cong trInh xây drng mOi phãi bão v
các cay có d phát triên iOn hoc các loài cay qu hiêm.
c) Di v&i các cum, dilm du lich yen bién:
Mt d xây dmg trong các khu dt tuân thu Quy hoach chi ti& và thit ké
do thj thrçic duyt;
Tang cao xay drng dc trtlng 1 ~ 2 tang. Han ch xây dirng cao tang. Các
cong trInh Co vi trI dc bit hoc giáp trc thrOng lOn có the xây drng cao hon
trén Co sO thit k do thj (TKDT) và quy ch quy hoach kin tric dxçic duyt;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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- Khu vlrc tip giáp bi bin, gift nguyen hin trang, không thrgc phép du
tir, xây djng med cong trinh trong pham vi 1 OOm tInh tü dung mrc nithc triêu
cao trung bInh nhiu näm v phIa dt lin, khi xây drng các cong trInh dam bão
dành khoâng lüi, tao 1i di b và trng cay xanh tao cánh quan chung (tth các
cong trInh phiic v1i k thu.t, quãn l an toàn an ninh bãi tam nhi.r: Dài quan sat,
tram cru h, nhà quãn l, ben thuyn....); Chiêu cao cong trInh tiêp giáp disng
yen b?i biên không qua 5m;
- KhOng cho phép xây dirng các nba cao tang và các boat dng 1n chim
không gian không gian bin, xây drng các cong trInh nhà hang an uông ni xârn
chim không gian mt nithc;
- Cho phép có diu kin: Co th xây dimg cOng trInh cao tng tao dirn
nhân phO hqp ved quy hoach và thiêt kê dO thj tuyên yen biên - tuyên an ninh
quOc phông yen biên. Các cong trInh phãi dóng gop không gian m, cãnh quan
chung nhu: Via he, vu&n boa, quãng tru0ng, san 1&n lam noi sinh hoat cong
cong.
- Các chi tiêu v ha tng k thut: Tuân thu Quy chun xây dirng Vit Nam.
•

A

A

-

A

Dieu 8. Quy d!nh ye h tang ky thuit
1. Giao thông:
a) L5 giái và khoáng lId cong trInh:
- Drng tr1ic chInh trung tam khu kinh t (ni dja): Quy mô mt ct 55m;
quy mô mt ct ci th nhix sau:
Mt cat 1-1: B rng mt ct ngang 55m, trong do: Be rng lông dii&ng:
12x2+7x2=38m; be rng dâi phân cách: 3+1x2=5m; b rng he duông(l
duOng): 6x2=12m. Khu vrc CO du&ng din và du&ng st chay song song có hành
Lang an toàn di.r?ng st 20m và hành lang an bàn duing din 25m;
- Dung chInh trung tam khu kinh t (di.r?ing yen bin), quy mô mt ct dat
50m (mat cat 2-2);
Mt cat 2-2: B rng mt ct ngang 50m trong dO: Be rng lông dung:
12x2+5x234m; be rng dãi phân each: 2+1x2=4m; be rng he duông(lê
du&ng): 6x212m. Khu vrc có di.rmg din chy song song có hành lang an toàn
duingdin 15m.
- Quc l 49C: Nâng cp quy mô mt ct 35m; quy mO mt ct 5-5 cii the
nhu sau:
M.t ct 5-5: B rng mt ct ngang 35m: Be rng lông dung:
7.5x2+3x221m; be rng dai phân cách: 2+1x24m; Be rng he dthng(lê
du?mg): 5x2=lOm;
- Dixing lien khu virc: Tuyn chInh k&t ni các khu chüc nang trong khu
kinh té, quy mô mt cat ngang dt.rmg tü 45±53m (mat ct 3-3 và mt cat 4-4);
- Dithng khu virc két ni các khu chirc näng quy mô mt ct 25m (met cat
6-6);
Mt ct 6-6: B rng mt ct ngang 25m, trong do: B rng lông dii&ng:
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15m; Be rng he dung (l diring): 5,0x210m;
Du&ig phân khu vrc (met ct 5' -5'; 5"- 5", 6' -6' và 7-7): Thit k mi
và tn ding các tuyên duing dan sinh hin hthi nâng cap thãnh dix?ng phãn khu
vc,quy mô mt cat dt 17,5±21m;
+ Mt ct 5' -5': B rng mt ct ngang 20,5m; trong do: B rng lông
dung: 10,5m; b rng he du0ng: 5,0x2=lOm;
+Mt cat 5"-5": Be rng mt ct ngang 21m; trong dO: Be rng lông
duô'ng: 1 im; be rng he ththng: 5,0x2=lOm;
+Mät c& 6'-6': B rng mt ct ngang 26m; trong do: B rng lông throng:
20m; be rng he dwrng: 3,0x26m;
+Mt cAt 7-7: B rng mt cAt ngang 1 7,5m; trong do: Be rng lông dir?:ing:
7,5m; b rng he diiàng(lê &rOng): 5,0x210m;
Khu vrc cáng Cira Vit có du?mg tn1c chInh vi mt cAt 31 ,5m, các
ththng khu vrc kêt nôi khu chirc näng mt cat thrOng 26m (mat cAt 6'-6').
Bang xác dlnh chi gi&i dtro'ng giao thông khu viyc quy hoch
Khoãng
Chiêu rông (m)
Chiu
TT Hang muc
Iñi cong
dài
Long diro'ng He duong Phan each LQ giol
trinh (m
(Irm\
-

-

,

1
2
3
4
5
6
7

Mtcät 1-1
Mtc.t2-2
Mtc.t3-3
Mtct4-4
M.tc.t5-5

12,03
14,65
14,57
3,04
13,02

38
34
28
31
21

Mtc.t5'-5'

10,59
1,11

10,5

Mtc&t5"-5"
Mtct6-6
Mtct6'-6'

8
9
10
11
12
13

Mt cAt 7-7
MtcAt7'-7'
Mtc&tA-A
MtcAtB-B
Tong

76,17
2,63
24,07
0,83
3,02
4,9
188,35

12

5
4
5
10
4

12
12
12
10
10
10

11
15
20
7,5

35
20,5

0
0

10
6
10

21
25
26
17,5
16
100
35

0
0
0
0
48
2

6
10
14

10
42
19

55
50
45
53
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6-10
6-10
6-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10
2-10

Khoáng lOi cong trInh: Ducic xác djnh dira trên nguyen tAc tuân thu Quy
chuân xây drng Vit Nam vã quy djnh cüa pháp lut hin hành nhu bAng duOi:
-

Bang quy djnh khoãng liii tt1 thiu (m) cüa các cong trInh theo b rng thrOng
(gió'i hn bo'i các chi giói thrOng dO) vã chiêu cao xây dtyng cong trInh
Chiu cao xây dung cong trInh (m)
B rng thrô'ng tip giáp i
Iô dt xãy dyng cong trInh
22~<28
19<22
<19
228
(m)
<19
19—<22

0
0

0

4
3

6
6

16
6
0
0
0
>22
(Khoáng liii cong trInh dwctc xác djnh c th trong Bàn d quy hoçzch giao
thông và chi gi6i ththng dO, khoáng lid cOng trInh - QHO6).
b) Giao thông cong c5ng:
Tuân thu d an Quy hoch chung xây dirng khu kinh t Dông Nam Quáng
Trj dn näm 2035 vâ tm nhIn aM nàm 2050 dã thrçic Thu tithng ChInh phü phê
duyt ti Quyêt djnh s 1936IQD-TTg. Xây dirng 03 tuyên xe bu't phiic vi 4n
tái hãnh khách cong cong ttr các do thj xung quanh den Khu kinh té và két nôi
các khu v1rc trong Khu kinh té: TAn suit 15 - 20 phütichuyën.
c) Dithng tithy:
Cãng Cüa Vit là câng tMg hçxp dja phi.rang kt hqp vn tâi hành khách
phic vii giao thông giüa huyn dáo CM CO và dAt lien; Quy hoch xây dmg
khu ben cãng Bc Càa Vit co din tich 24,82ha và khu ben cãng Nam Cira Vit
cO din tIch 95,l5ha.
d) Dtthng sat:
Tuân thO djnh hithng trong d an Quy hotch chung xây dirng khu kinh t
Dông Nam Quãng Trj den näm 2035 và tam nhIn dn näm 2050 dã thrcic dã
duçic Thu ti.râng Chinh phO phê duyt t?i Quyt djnh s 1936/QD-TTg.
e) He thdng cOng trInh giao thông:
- H thMg bM bâi d Xe: B trI mt bM xc khách kt hçp ben xe Bus quy
rnô 1 ,9ha t1i xä Triu An và ben xe khách ti khu vrc cãng Cra Vit vOi quy mô
2,26ha;
- NOt giao thông: Xây drng các nOt giao thông dam bão sir thun iqi cOa
các luông, tuyên giao thông, tuân thO tiêu chuân, quy chuân hin hành;
- CAu: Thit ké cAu qua các kênh mucmg và các tric tiêu thoát nu&c chInh,
dam bão thoát ntxic nhanh trong mOa mua.
(Phirong an quy hogch c thé nn xáy dung can ci theo bàn dc quy hoach
giao thông và chi g161 thz&ng dO, chi giài xáy dyng - QHO6-QHPKXD Khu kinh
té DOng Nam Quáng Trj- giai dogn 2).
2. San nn và thoát nLró'c mira:
2.1. Nn xây dy'ng:
- Khu vIc dAt dan diing: Cao d khMg ch n&n xây dimg HXD? 3,5m;
- Khu v1rc dã xây drng, kim dan cu hin hru: Girt nguyen hin trng. San
nên cic b, không ânh hr&ng den quy hoch chung;
- Khu virc dir kiM xây dmg khu trung tam, cong nghip: Cao d khMg ch
nên xây drng can bâo v drçic khu vrc khOi mijc nixc thit kê có tAn suAt
P1% vâ hài hOa vâi cao d nn các dr an lien quan. Cu th cao d nM xay
drng cho cãc khu vrc nay ch9n HXD ? 4,2m;
- Khu vrc cay xanh cong viên vâi cao d nM xây dmg HXD ? 3.0;
(Phirong an qiiy hogch cy th nn xáy dy'ng can ci? theo bàn dc Quy hoçxch
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chudn bj k9 thuát-QH 0 7-QHPKXD Khu kinh te' Dóng Nam Quáng Trj- giai
doçzn 2).
2.2. Thoál nithc mwa:
a) Tuân thu theo djnh hithng quy hoch chung thoát nuâc cüa Khu kinh th,
xây dimg h thông cng riêng hoàn toàn.
b,) Dy' kiln xáy dmg mái các luu vy'c thoát nu'ó'c:
- Lru virc 1: Bao gm khu virc xã Triu An, dintIch li.xu v\Ic 151 8ha, thoát
nuâc theo h thng cng thoát nrâc sau do thoát ra biên và song Thach Han;
- Luu virc 2: Bao gm khu virc phIa Bäc xã Triu San din tich h.ru virc
655ha, thoát nthc theo h thông cong thoát nuOc sau do thoát ra biên;
- Lixu vrc 3: Bao gm khu vuc xâ Triu Van din tIch lu'u virc 856ha, thoát
rnxOc theo h thông cong thoát ni.rOc sau do thoát ra biên;
- Luu vrc 4: Bao gm khu virc phIa Narn Triu San và phIa B&c xâ Triu
Trach din tIch hru vrc 1 326ha, thoát nuOc theo h thông cong thoát nuOc sau
dO thoát ra biên;
- Luu virc 5: Bao gm phIa Narn xã Triu Trach và xã Triu Lang din tjch
hru virc 1 174ha, thoát nirOc theo h thng cong thoát nuOc sau do thoát ra bin.
c) Cá'u tgo mgng lw&i thoát njthc mita: Thi& k phân tan theo các luu virc
(Phiwng an quy hoqch cy the' h thIng thoát rnthc mwa can th theo Ban d
djnh hu'áng chuán bj k5Y thut - QH 07 - QHPKXD Khu kinh té Dóng Nam
Quáng Trj - giai doçzn 2).
3. Quy hoch cap ntró'c:
a) Ngun cdp nu'àc.
Ngun cAp nuOc cAp cho khu vrc tir ngun nuOc do hai nba may cAp nithc
sOng Nhüng và Nam Thach Han dugc phân phôi qua tram barn tang áp sO 02
cOng suât 50.000 m3/ngd.
b) Mczng lw&i dtthng ó'ng:
Mang luOi cAp nuOc duçc thit k là mng vOng kt hçip vOi các rnng
nhánh phân phôi, CO duäng kInh tir D50 mm dn D500 mm; chôn duOi via he
hoc lông dthmg, chiu sâu chOn ng 0,7 — 1 ,2m.
c) Cá'p nu&c chI?a cháy:
Bô trI các tru ciru hoã D100 - D125 mm khoãng cách giira các tri là 150 300m, tri ciru bOa dt ni, kt ni vOi rnng luOi cAp nuOc cAp I, cAp II. Ngoài ra
các nhà may xi nghip cong nghip phãi co h thông phOng cháy cha cháy
riêng dê chü dng chra cháy. Vj trI chi tiêt các h9ng ciru hOa xem trên bàn ye
Quy hoach cap nixOc.
(Phuctng an quy hoach cu the h thIng cIp nzthc can ct- theo Ban d dinh
hzzóng cap nzthc - QH 08 - QHPKXD Khu kinh tê Dông Nain Quáng Trj - giai
dogn 2).
4. Quy hoich cAp din:
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a) Nguón 220KV:
- Si:r dung ngun din tü Tram 220/110kV Dông Ha cong suât (1x125)MVA;
- Xây drng mâi Tram 220/110kV Dông Nam Cong sut (1x250)MVA trong
khu virc nghiên ciru.
b,) Ngun 110KV.
- Xây d1rng m&i 04 Tram 110/22kV là tram Triu Trach 1 cOng suAt
1x63MVA, Triu Trach 2 cOng suit 1x63MVA, tram Triu Sn 1x63MVA,
tram Triêu Van 1 x63MVA;
- Xây drng mi tram 110/22kV Triu Phong cong suit 1x40MVA cAp din
cho pht tái huyn Triu Phong;
(Phwcing an quy hogch cy th h thing cdp din can ci theo Ban dá djnh
huthig cap din - QH 09 - QHPKXD Khu kinh tê Dóng Nam Quáng Trj - giai
dogn 2).
5. H thng thông tin lien lic:
a) Dr báo các logi hInh djch vy: Mang thông tin cho khu vrc nghiên cru
Se gôm:
- Mang din thoai: cung cAp nhftng djch vi vin thông co bàn nhu thoai Va
VoIP, Fax...;
- Mng internet bang thông rng;
- Mang không day (Wi-Fi): Mang nay h trq cho mng hOu tuyên, cung cap
kêt nôi may tInh di dng;
- Mng truyn hInh cap và truyn hInh s&
b) Drbáo nhucuthdyng.
Dr báo dn näm 2035, tong s nhu cAu thué bao tai khu vilc là 55.200
thuê bao (khong bao gôm thuê bao tmyn hInh so và truyn hInh mt dat).
c) Dfnh hithng phát trién.
- Các dim chuyn mach Dông Ha, Quàng Trj, Gio Linh, Hãi Lang sê drc
thay the và nãng cap bang các thit bj mth bang rng và thiêt bj cong da phixong
tin vâi dung luqng len den 50.000 lines;
- Câi tao vâ m rng các tram chuyn mach ni hat Triu An len Cong suãt
15.000 lines, tram chuyên mach nôi hat Triu Van len cong suAt 10.000 lines,
tram chuyên mach ni hat Triu Lang len cong suAt 10.000 lines;
- Xây dirng m&i 02 trung tam thông tin vci cong suãt là 10.000 lines;
- K& ni các dim chuyn mach trên là các tuyn cap quang nâng cap và
xây drng m9i dung krqng tü 16F0 den 24F0. Dc bit là nhng khu cong
nghip dc thu cAn h trg diu khin tir dng, nén b trI nhng thrng cap quang
riêng,cót&dcao;
(Phutrng an quy hogch cy thi he thing cô'p din can cz[r theo Ban dc dinh
htthng thông tin lien lgc - QH /0 - QHPKXD Khu kinh tê Dông Nam Quáng Trj
-giaidogn2).
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6. Thoát nuó'c ntr&c thai, quail I cht thai ran và nghia trang:
a) Quy hoçzch thoát nithc thái.
Khu virc nghiên ciu duçic chia 1am 05 phân ving thoát nurc thai chInh can
cir dc dim dja hInh và chüc näng dc thü, cii the nhix sau:
- Luii vrc câng Ca: Khu câng Cira Vit, nu&c thai liru vrc nay sê dirge dirge
thu gom tü các tuyén ng Co &thng kInh D3 00mm rôi dira v tram th 1 nuôc
thai theo dii an riêng vâi cong sut 2.900m3/ngd;
- Li.ru virc 1: Khu dan cir Nam Cüa Vit, nuOc thai khu virc nay dirge thu
gom bang h thng mng lithi dithng ng có dtxing kInh D200—D300mm, xir
riêng tai nhà may xir 1 nuâc thai sinh hoat 01 cO cong suât: 10.00m3/ngd;
- Liru virc 2: Khu cong nghip phIa Nam, nirâc thai khu virc nay dirge thu
gom bang h thng mng luOi dirng ông riêng có dixng kInh D300D500mrn
v tram xi:r 1'. Xây dtrng m&i tram xr 1 nirâc thai cho khu cong nghip da
ngành Triu Trch vi cOng suât 8.600 m3lngd. Xây drng mâi tram xr 1 nuó'c
thai cho khu cong nghip da ngành Triu Scm và khu cong nghip da ngành
Triu San- Triu Lang cong suât 16.900 m3/ngd;
- Luu vrc 3: Khu vrc dan cu hin trng yen bin, nirâc thai khu vljc nay sê
dirge xr 1 ciic b bang be tir hoai 3-4 ngän hoe xir 1' theo ciim dan cir bang be
XLNT cOng suât nhO rôi xá ra các bãi 19c trông cay dê xtr 1 sinh h9c hoc thoát
chung vâi h thông cong thoát nuOc mi.ra;
- Luu virc 4: Khu do thj mâi, tái dnh cix phIa Bong Nam, niróc thai khu
vrc nay dirge thu gom bang h thông mng 1irâi di.thng ông có dirông kInh
D200—D300mrn, dua ye nhà may x1r 1 nuc thai sinh hoat 02 CO cong suât:
7 .000m/ngd.
b) Quy hogch quán lj chát thai rá'n:
- Khi hxgng CTR phát sinh trong khu vrc quy hoach: 416,1 tânlngd;
- Chit thai rn sinh hoat: Phân loai tai nguôn thành CTR hüu co, CTR vô
cii chôn lap và CTR vô cii tái ch dC tôi uu duge qua trInh thu gorn, van chuyCn
và xir 1 hgp v sinh; Xây dirng 02 tram trung chuyên CTR khOng chInh thng
phü hgp vói kiên trOc canh quan cOa khu virc và thuan tin cho qua trInh thu
gom, van chuyên CTR;
- Chit thai rn cOng nghip: CTR cOng nghip chOn lAp và CTR cong
nghip nguy hai sê dirqc van chuyn dn khu xir 1 CTR cong nghip tp trung
tai xa Triu Trach dã xáe djnh trong quy hoach chung.
c) Ngh7a trang:
- Nghia trang hin có: On djnh ti da các khu virc nghia trang hin trng có
din tich lan, xây dirng tp trung. Khoanh trOng cay xanh, han ché tOi da vic
phát trin m& rng. Vói eác m phAn nhO lè, nm phân tan, khi thirc hin các dir
an can phai di dai quy tp ye nghia trang tp trung cüa tirng khu kê can tai;
- Nghia trang xây dmg m&i: Xây dixng 01 nghia trang tp trung tai xâ Triu
Trach, quy mO 50ha.
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(Phirong an quy hogch cy the' h thdng thoát nithc thai, quán lj cMt thai
rn và nghia trang can c& theo Ban do djnh hu'O'ng thoát nu'&c thai, quán 1j chat
thai rn và nghia trang - QH 11 - QHPKXD Khu kinh tê DOng Nam Quáng Trj giai dogn 2).
Diu 9. Quy d!nh v bão v môi trtrYng:
1. Phurng huó'ng chung: Djnh hixóng phân vüng báo v môi tnr&ng:
a) Phwcrng hwáng chung:
- Trong tucrng lai gn, phái có bin pháp xà 1 ô nhim nht là ô nhim
thông khI và ô nhim môi trung nrâc dôi vâi các cllm cong nghip, thu cong
nghip;
- Xi:r 1 trit d rnxâc thai cong nghip trong qua trinh hoat dng;
- Tang cls&ng rnt d cay xanh ô nhng ncii con dt trng d dat din tIch
cay xanh 1&n nht trong khu v1rc quy hoach;
- Khi b trI các nhà may trong khu cong nghip cAn phân chia thành các
nhóm ngành theo các mirc d ô nhim nng, trung bInh, nhç dê bô trI gân nhau.
Các nhà may ô nhim nng bô trI cuôi hung gió so vâi nhà may ô nhim nhç
hoc không ô nhim.
b) Phán viing mOi triràng.
- Phân vüng 1: Khu vrc do thj và thu virc tái djnh cr: Quy hoach, xây
dimg thu xt 1 nuâc thai sinh hoat, trung chuyn chat thai ran, tang curng h
thông cay xanh;
- Phân vüng 2: Khu vrc nông nghip: Ap diing khoa bce tin tin trong san
xuât, tránh sir diing thuôc hóa hc dic hai;
- Phân vüng 3: Khu cong nghip, thu câng Cira Vit: Ap diing h thng xr
1 khI thai và nthc thai phO hçip vth day chuyên cong ngh hin dai nhäm giâm
thiêu ành hithng ô nhim trong qua trInh boat dng;
- Phân vüng 4: Khu du ljch sinh thai yen bin: Giám sat nghiêm ng.t qua
trinh xü 1 nxâc thai và xã thai ra thu vuc yen biên;
- Phân vüng 5: Khu vrc nghia trang hin trng: Khoanh vüng bAng cay
xanh cách ly.
2. Giãi pháp v k5 thut:
- H thng k& cAu ha tAng trong KCN, bao gm h thng giao thông, h
thông cap ni.nic, h thông thoát n.róc, xi'r 1 ninc thai, h thông cap din, chiêu
sang, h thông thông tin phài thrçic thit ké dông thii, dông b dê dam bào thu.n
tin trong xây dirng, sCra chüa, vn hành, ti& kim sir diing dAt và phái tuân theo
Quy chuân Xây drng Vit Nam, dáp irng yêu cAu báo v môi tru?mg;
- Phâi b trI dja dim tam lixu giü và trung chuyn chAt thai rAn trong KCN;
phãi xác djnh rO ca si tiêp nhn, xr 1 chat thai ran thông thithng và chat thai
ran nguy hai cüa các KCN;
- Phãi tách riêng hoàn toãn h thng thoát rnróc thai vâi h thng thoát
nuc mira. Mng 1ui thu gom nuóc thai cong nghip phãi CO vj trI, cot h gas
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phü hç'p d du ni vOi dim xã nuc thai cüa các doanh nghip trong KCN;
- Trong các KCN phâi có nhà may x1r l nuc thai tp trung. Các nhà may
nay có the chia thành nhiêu don nguyen (modun) nhimg phãi dam bâo tong cong
suit dü d xü 19 toàn b lucmg rnrc thai phá.t sinh dat quy chuân k thu.t Qu6c
gia ye môi trung khi các khu nay thrçic lap day. Các nba may xi'r 19 nusc thai
tp trung phãi thiêt k 1p dt h thng quan trc t1,r dng, lien ti1c và mt s
thông s dc trung khác trong nuóc thai cüa KCN theo yêu câu nêu trong Quyt
djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trung.
PHAN II: QUY D!NH CU THE
Diu 10. Khu cong nghip da ngành vã dt dtr trü phát trin
1. Thông tin chung: Là khu cong nghip da ngành, kho tang, phii trq và dat
dir trü phát triên.
2. VI trI, phm vi: Nm
trung d cüa khu dat, giáp hai
tric di.rng quan tr9ng cüa Khu
kinh té Dông Nam là tr1c chInh
trung tam Khu kinh tê và trJic
trung tam yen biên.

3. Ni dung quail 19:
Quy djnh quail i
Din tIch: 2.04 lha, bao gm, khu cong nghip da ngành Triêu
Son - Triu Trtch vài quy rnô 1 .287ha; khu cong nghip da
ngành Triu Son, Triu Lang là 261ha. Dat dir trtt phát trin
cOng nghip da ngành (xt'r 19 các san phm d.0 và khI) là 320ha.
phn din tich 173ha dAt cOn 1i là &thng giao thông dOi ngoai,
cay xanh và mt nuàc.
TInh chAt, chirc Là khu cong nghip da ngành, da linh vrc quy mô lan cüa Khu
kinh t nói chung Va khu vre 1p quy hooch nói riêng.
nàng
Djnh hi.thng chInh - Xy dirng các Ioai hInh cOng nghiêp chinh tai khu we bao
gôm: Co khI, lAp rap, dt may, dóng gói, die biên nông - lam thUy hãi san, cong nghip vat lieu mâi, vat 1iu xây dijng, gôm
sir thüy tinh,.. .vv. Dc bit uu tiên cho các l°ai hInh ing k
thuat, diing cong ngh cao, than thin vôi môi truang. Phát trin
cong nghip theo hixang tir Nâu sang Xanh;

Hing muc
Quy mô
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Hang muc

Quy
true

hoch

Quy djnh quin 1
- Khuyn khIch tang h s si'r ding dat và tang cao, giãm mat do
xây dtrng và tang din tIch cay xanh, khoãng lüi, bô trI cay xanh
each ly và cãnh quan bao quanh khu cong nghip tôi thiêu lOOm.
Gi 6n djnh he thông kênh, suôi tir nhién qua khu cong nghip;
- B6 trI các cong trInh trung tam cüa các nhà may cong nghip
tto cánh quan trên dc tric chInh trung tam Khu kinh t dãi cay
xanh each ly khu Cong nghip b tn dQc triic dtthng trung tam
yen biên, các khu phãn xtrOng, kho bài bô trI phIa sau. Bô trI ga
phitc v11 cOng nghip trên tuyn dung sat phIa Tây Nam khu
cong nghip da nganh Triu Scm - Triu Trach.
kin - Không gian kin true cãnh quan ctia các xi nghip cOng nghip
duçic bô cic linh hot theo nhiêu dng khác nhau nhu: Ding ô
bàn cii, dng trung tam, dang tuyn, theo dày hoc phân tan thy
thuc vao chrc näng san xuât cüa trng xi nghip cOng nghip.
Tuy nhiên, tAt ca các b6 cic trên du huâng tOi sir thng nhAt
trong không gian tong the cüa toàn b khu cong nghip.
+ Bd cuc dgng ó bàn c&: Giãi phãp nay duçc dc trung b&i vic
phân chia khu dat XNCN thành các dài và ô dat thông qua h
th6ng giao thông ni b cüa XNCN. Trén mi 0 dAt dO b trI rnt
hoc mtt vài cong trinh. Cách bô trI cong trInh nhix vy tao cho
mt bang chung XNCN có trt ttr, d tao &rçic sr th6ng nhât, vi
v.y day là giãi pháp hay duqe sir dvng, dac bit vâi các XNCN
có quy mO lan vOi nhiu hang miic cOng trInh;
+ Bd cyc dang trung tam: Trong các XNCN hin dai, do thirc
hin hçp kh6i tâi mCrc ti da nên khu san xuAt chi cOn mt cOng
trInh, them chI các cong trInh nhu hành chInh, diêu hành, phiic
Vi Cong cong, kho tang, gara ôtO, ni hoi s1r diing din cüng
&rc hp khôi vOi nhà san xuât. Day là các XNCN nhç khong
thai ra dc hai hoc khOng dang k. Trong dng b ciic nay
không gian san xuAt chinh nm 0 trung tam cOn khOng gian san
xuât phii hotc các cong trInh khác b trI xung quanh (nm trong
cOng không gian vOi nhà san xuAt chInh hoc nm lin k phIa
ngoài ti.rmg bao cOa nhà san xuât chinh). Loai bô c11c nay
thumg gp 0 các XNCN cO khu dat tucmg dOi vuông vIrc, mIt
d xây dirng cao;
+ B cyc dcng tuyn: Trong b cic dng tuyn, toàn b các cOng
trInh san xuat chInh, phi,i them chI cã kho tang và mt so cOng
trInh khac dirçc sap xêp thành mt hang chy dài lien tiic hoac
phãn don. Thy theo dc diem cOa khu dAt và khã näng hp khôi
cOa các cOng trInh san xuàt, tuyn Co the song song hoac vuOng
góc vOi triic chring chInh di qua phia tnuOc XNCN. Truang hçrp
thir nhât cOn gi là b cic theo b mat, tnr0ng hçp thur 2 b ciic
theo chiêu sâu. Trong dng bO ciic theo tuyén, các cOng trInh san
xuât &rçic hçip khOi cn phâi thng nhât các thOng s v chiu
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Hang myc

Quy djnh quãn I
rng, chiu cao, hInh thirc kiên tthc, kêt câu chu hrc, kët câu bao
che d tao thành cong trinh lan cO tInh thông nhât cao, hin dai,
Co sirc truyn cam manh;
+ B cyc dang mô dun: Giãi pháp quy hoch nay di.rçic hInh
thành trên cci sa các cong trinh chInh hoc cim cong trInh trong
khu dAt duçic t hqp thành nhung mO dun. Dày cO th coi nhis
mt kiu m& rng. Các mô dun có quy mô hêt siirc khác nhau.
Loai nhO co the chi hInh thành bâi mt không gian nhà dtiqc t?o
thành bai mt giãi pháp kt câu nào dO. Loai mô dun lan có th
cá mt doan phân xtrâng hoàn chinh. Vi di các gian t6 may cüa
nhà may din;
+ BcI cuc dang tgo san trong: Dc tnrng cña giãi pháp nay là các
tOa nhà và cong trmnh duçic bô tn theo chu vi cUa khu dAt xây
dirng t?o thành các san trong. Các san trong dong vai trO là din
tIch giao thông nQi bO và khoãng không gian thông thoáng. Mt
chmnh cüa các cong trInh quay ra phIa các duang bao quanh khu
dAt;
+ B cyc dQng phdn tan, tf do: Do dc dim và yêu câu cUa
cOng ngh san xuAt hoc do yêu câu ye mt quy hoach do thj ma
cac cOng trinh trong khu dAt XNCN dt.rçic sAp xp theo ding tu
do, khong thuOc các dng trén;
- Mt d xây dirng gp ti da ti các nhà may cong nghip là
60%;
- TAng cao t6i da là 2 tAng di vOi các kh6i nhà xithng san xuAt.

Ha tAng xâ hi

B tn các cong trinh djch vii cOng cong, diu hãnh quân l hott
dng chung cho khu cong nghip da ngành, da lTnh virc

Ha tAng k thut

Phát trin ha tAng khu v1rc theo huóng hin dai, dng bO
GAn kt vã diu phói hài hOa các loai hinh giao thông throng b,
dirOrng thüy, ththng sAt, các tuyên hành lang k5' thut, dam báo an
toàn và thun lçi nhAt cho mçi hoat dng cüa khu virc
Kt ni ha tAng trVc chInh trung tarn cüa Khu kinh tê Dông Narn,
triic chInh yen bién và h tAng theo huàng xung ngang qua dê
cat dn truc QL 1A.
Chi tiêu v h tAng k thut tuân thu Quy chuAn xay dimg Vit
Nam.

Khuyn khIch

Xãy dirng nhà may có cong ngh tiên tin, dam bao v sinh mOi
tnthng.
Tao dãi cay xanh cách ly tuân thñ quy dlnh hin hành, dam báo
v sinh rnOi tnrang.

Nghiêm cAm

Xây dirng các cOng trInh IAn chirn các hành lang thoát lü, hành
lang dê chAn cat.

24
Diu 11. Khu do thl mri Nam Cüa Vit
1. Thông tin chung: Là khu do thj mi phiic vu cong nghiêp, du Uch và
djch vii gän vi trung tam dào t?o cüa Khu kinh té.
2. VI trI, pham vi: Nm &
vj trI phIa Bäc khu virc, tiêp
giáp song Thach Hn và Cira
Vit.

3. Ni dung quãn 1:
Htng mc
Quy mô

Quy djnh quail i
- Din tIch I .263ha. Trong do, dt xây dirng dO thj khoáng
55 Oha.
- Dan s dn nãm 2035 Th 30.000 ngu&i, dt xây dirng do th lâ
550ha, bInh quân 180m2/ngui.

Tmnh chit,
nãng

chirc Là khu do thj m&i phiic vii cong nghip, du llch và djch vii gn
vài trung tam dào tao cüa Khu kinh tê.

Djnh hu&ng chInh

- Nm t?i vi trI ccra ngO phIa Bc khu dt. Djnh h.r6ng xay dirng
mt khu do thj vài các tiéu chI hin dai, dông b ye cc sâ ha
tang, dáp &ng tot nhu cau cüa nguoi dan, không gian do thj hài
hOa vâi cãnh quan sinh thai, tao su hôa nhp vOi thiên nhiên
trong trng nhóm nhà &, các khoâng không gian trông &rçic thiêt
kê theo hi.ràng di cüa gió biên;
- Khu dan cu hin hUu: Chinh trang, cãi tao khong gian kin trüc
cãnh quan va bô sung, hoàn thin h thông ht tang. Không tao
các tuyên giao thông vn tãi qua cánh qua khu vrc, báo v cãnh
quan yen song Thch Han, to chrc h thông không gian m& kCt
nôi khu dan cu vâi song Thach Han và biên thông qua các phô di
b kêt hp du 1jch, thuang mai mua sam, am thrc;
- Xây dirng 2 khu dan cix do thj mâi, khu dan cir mOi s 1 gn kt
vâi tuyên du&ng tric chInh tmng tam yen biên và tuyên dtr&ng
QL 49C. Khu dan cir m&i so 2 duqc bô trI ye phIa DOng khu do
thj m&i Nam Cüa Vit, tiêp giáp vOn khu san xuât nông nghip
sach, cOng ngh cao;
- Xây dirng, khai thác dim dan cu k& hcp djch vii du ljch tai cU
lao trén song Thach Han;
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Hang inuc

Quy djnh quän 1
Xây dirng trung tam dào t?o, cung cAp ngun nhân 1irc cho
Khu kinh tê, vài din tIch khoãng 92ha và quy mô dào t?o 5.000
7.000 hçc viênlnam;
-

-

Xây dirng mt trung tam mua sm hing 1 và mt siêu thj tai
diem giao giUa tric thring trung tam yen biên và QL 49C. Hinh
thành khu cong viên cay xanh và trung tam the diic the thao vài
quy mô 16,8ha nam gân song Thch Han. Day là khu virc cOng
vien cay xanh kêt hçp TDTT quy mô lan, phc vii cho toân b
khu do thj Nam Ccra Vit và các khu virc dan cii kê c.n;
-

Xay dirng tuyn di.rng chInh trung tam khu kinh t quy mô mat
cat ngang 50m, QL 49C mt cat ngang 35m;
-

Khu v1rc cãng tng hçp CCra Viêt có din tIch 239,55ha (ca bx
Bãc và Nam), bao gôm: Khu v1rc càng Cira Vit b Nam ma
rông vâi diën tIch 186,54ha và cáng cá Cra Vit ma n5ng Jà
5,8ha. Dôi vâi khu vrc cãng CCra Vit ma rng dirçc quy hotch
xay dirng giai do?n dâu cO din tIch là 95,l5ha, phân cOn lai
85,59ha dê dir kiên phát triên giai doan sau. Bao gOrn càng
thi.rmg mai, càng chuyên diing cãng Ca và câng vn chuyên hành
khách, các khu chirc nang chinh thuc cáng nhi.r khu djch vi hu
can cãng, khu logistic, các khu cong nghip ho trçi phát triên
cãng biên Ci:ra Vit;
-

D& vai h thng Y t, chani soc sirc khOe cQng dong: hoàn
thin, cãi tao các ccr sa y tê hin cO, phiic vi cong diông theo các
lieu chuân, quy chuân hin hành. Chi tiêu gii.rang bnh d?tti.rcYng
dwng tiêu chI do thj loii III. Xây drng mOi 02 tnthng tiêu hQc
t?i khu dan cu, 01 tnr&ng THPT t?i xà Triu An. Hoàn chinh
m?ng luOi cOng trInh van hóa theo tang bc 0 các khu dan cii.
Bão v các cOng trinh di tich van hóa hin hUu.
-

QUy
truc

houch

kin

-

Mt d xãy dirng:

+ Di vâi dAt

a hin trtng và dAt a mOi

CO mt dt xây dtrng

(MDXD) gp tôi da là 40%. Trong dO, dat a thiicmg mi thâp
tang (nhà lien kê phO) MDXD là 70~80%, dat & bit thir và nhà
vu&n có MDXD là 2530%;
+ Dôi vOi khu vi1c cãng Cira Vit va khu cong nghip h6 trçl

cáng CCra Vit cO mt dO xay dirng tOi da là 60%;
-

TAng cao tôi da:

+ T& da 15 tAng d& v&i cong trInh tto dim nhAn va các cOng

trInh djch vii câng bin Cira Vit;

a mài tip giáp vâi khu vijc hin trng khuyn khIch
tang cao tôi da là 03 tang nhäm dam báo sir chuyên tiêp ye không
gian tr thãp den cao;
± Các khu

+ T6i da 05 tAng d& vâi các cOng trInh nhà & thuang mi và các

cong trInh thuôc khu virc cãng CCra Vit m& rOng;
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Hang mtic
Ha tAng x hi

Quy djnh quãn 1
- Xây dixng h thng các cong trInh ha tAng xä hi thit yu ph1Lc
v dan cix do thj Nam Ci.ra Vit.
- Xây dirng trung tam dào tio quy mô 92ha, cung cp ngun
nhân 1irc cho Khu kinh té.
- Xây dirng mt trung tam h6 trçl san xuAt nông nghip (ci1m di
mài), quy mô lOha.

Ha tAng k5 thut

- Dam bão hành lang xây dirng và hành lang an toàn, báo v
tuyên QL.49C, &r&ng vành dai, du?ing trVc chInh yen biên, tuyên
din cao the theo quy dnh cüa Luat Giao thông dirông b. . .v.v.
- Lien kt các tuyn giao thông di ngoi: tuyn dixng QL.49C,
tuyên giao thông và 4n tãi dii?ng thñy tr cãng Cra Vit.
- Hn ch san nan, dào dp phá vi dja hInh tir nhiên.
- Han ch phãt trin xay dmg cãc cOng trmnh vào hành lang thoát
lii, hành lang each ly báo v các tuyên dix?ng và các khu vrc có
nguy co tai biên môi tnrông.
- Chi tiêu v ha tAng k5 thut tuân thu Quy chuAn xây dirng Viêt
Nam

Khuyn khIch

- Xây drng nhà 0' thAp tAng, gn vôi vu&n cay xanh, b6 trI dO
tin nghi CSHT xä hi (nhà 0' xã hi, nhà 0' thu nhp thâp);
- Dôi vài khu cong nghip h trçl cOn Ci:ra Vit, khuyn khIch
xay drng nhà may cO cong ngh tiên tiên, than thin môi tru0'ng;
- Tao dâi cay xanh each ly tuân thO quy djnh hin hành, dam bâo
v sinh môi tru?nig

Nghiêm cAm

Xãy dirng lAn chim, ãnh huâng dn cay xanh rtrng phOng h
yen biên, cay xanh vOng dm và cách ly gitta khu cong nghip h
trç cãng CCra Viet vri khu dan cix.

Diu 12. Khu trung tam cong cong, diu hành
1. Thông tin chung: Là trung tam thuong mai, djch vi và tài chInh ngân
hang, van phông, nhà & chuyên gia cao cap. Trung tam diêu hành quân 1 toàn
Khu kinh tê Dông Nam, không gian két hçip v0'i h thông quáng tnr&ng, cong
viên, không gian ma yen biên, tao nén không gian hin dai, vâi dãng cap ngang
tam khu virc và quôc tê.
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2. V tn, phm vi: NAm
phIa Dông Nam khu virc và sat
biên thuc x Triu Lang.

3. Ni dung quail 1:
Quy djnh quãn I

Hing mtic
Quy mô
FInh
näng

chit,

Dt xây dirng khoãng 378ha
chi'rc Là trung tam cong cong, thuong mai djch vu, diu hành quân 1
toàn b Khu kinh tê DOn Nam.

Djnh hràng chInh

QUy
true

hoach

Xây dirng khu trung tam diêu hành quán 1, thiwng mai djch V11
vâi các to hçip cong trInh cao tang (khuyên khIch nhà tháp, kiên
trüc hin dai), lay quãng trtrtmg biên lam trung tam bô ciic kiên
true cãnh quan, các cOng trinh mang tInh hien dti và mang tinh
biêu tuqng cho sir thjnh vuqng và phát triên, toàn b không gian
khu trung tam tao thành diem nhân cho toàn khu.

kin - Mt d xay dirng gp t& da 30%;
- Tang cao ti da: 70 tAng.
(Chz thIch: Các ló dt xáy dwng các cong trInh có yeu ccu dc
biqt v kien trzc cánh quan, là dkm nhan cho toàn bç3 Khu kinh
t dâ ducrc xác djnh thông qua quy hoçzch chung có the xem xét
h sá sz dtng ddt lan horn 13 lan).

H tAng xa hi
Ha tAng k9 thut

- Xây dimg h thong ha tAng k thut và ha tang xa hOi dOng b,
hin dai.
- Kêt nOi thun lçii và dam bão an toàn vâi tuyén triic chInh theo
các hung Dông Tây qua thj xä Quàng Trj vão khu trung tam.
- Kt ni thun lçii và darn báo an toàn tuyn du&ng tri1c chInh
yen biên và tuyên dirng dan sinh yen biên hin hthi, gän két khu
du ljch sinh thai Triu Van, dc bit là kêt nôi vài khu vrc One Asian.

Khuyn khIch

- Xây drng cOng trinh cao tAng, hin dai, mang tinh biu tiiçing,
cira ngO khu vrc và quôc tê ye phIa Biên.
- Xây dirng cong viên bin, khu vui chcyi giái tn trung tam v
phIa biên, xay drng ben thuyên du 1ch phic vi cho toàn khu.
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Hng muc

Quy dlnh quail ly
- Chi tiêu v ha t.ng k thut tuân thu Quy chun xây dirng Vit
Nam

Nghiêm cm

Xây dirng thn chim hành lang bão v tuyn h tAng, mt nuâc
cay xanh each ly khu cong nghip và các khu chfre nàng khác
dc bit là cay xanh phOng h yen biên

Diu 13. Khu du llch sinh thai nghi duö'ng yen bin
1. Thông tin chung: Khai thác bãi tm Triu Van, birth thành khu du ljch
sinh thai biên phc vi ngr?ii dan và cong nhân tai các khu cong nghip trong
khu vrc.
2. V trI, phm vi: NAm
barn dQc yen biên cüa Khu
kinh té, thuc xà Triu Van.

3. Ni dung quãn I:
Hang muc
Quy rnô

TInh
nàng

chAt,

Quy drnh quãn ly
Din tIch khoáng 3 OOha. Trong dO, bao gm 197,1 8ha dt xây
dirng cong trInh djch viii du ljch, din tIch cOn lai khoãng
102,82ha là dat cay xanh mt nuâc, &rmg giao thOng, cong trinh
cong cong khác.

chirc Là dim djch vii, du lch sinh thai nghi duOng phiic vi nguii dan
va cong nhân cüa các khu cOng nghip trong khu vrc.

Dinh htxàng chInh

- GAn kt vOi h thng cay xanh, bâi tAm cong cong và cânh
quan yen biên; xây dirng thành các cum nhà nghi, bit thr thâp
tang phiic vii ngi.thi dan và cOngnhan các khu cOng nghiptrong
khu virc, theo huâng sinh thai, bô C1:1C không gian th.râng biên;
- CAu true giao thông rnin mai, tao khOng gian phong phü, darn
bão phân khu hçp l. Khai thác tam nhIn ye phIa cáng Cua Vit
và khu trung tam cOng cong, diêu hành cüa Khu kinh tê;
- Khai thác không gian rntt nuâc không gian bin vào trong
không gian vào khu du ljch nghi dung yen biên;
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Hng iniic

Quy dlnh quãn 15
Khai thác thông gian hrnrng bin, t chirc các triic trung tam và
triie cay xanh htxcng biên;
-

Bô tn 2 dirn neo du thuyn cho ngri dan tai phIa Bc và
Narn khu du ljch;
-

-

-

Quy
truc

hoach

kin

-

-

Ha tAng xã hi
Ha tang k5 thuât

Xây dxng khu cong cong, diu hành và djch vv du ljch bin;
T chirc các bn thuyn nhó phuc vi1 các khu du ljch.
Mt d xay drng gp ti da 25%
Tng cao din hInh 1 ~ 2 tang.

Xây dung h thng ha tAng k thut và dlch vii dông b, hin
dai
-

,

Ket noi thuan lrn Va darn bao an toan vcn tuyen trVc chinh yen
bién cira ngO phIa Bc qua câu Cüa Vit vão Khu kinh të;
-

Kt n6i thun lqi và darn báo an toàn tuyn du?mg yen bin và
tuyén du?mg dan sinh yen biên hin hilu.
-

Giao thông gân kt vâi khu trung tam Cong cong cüa Khu kinh
tê; lien h thuân kyi vài các diem dan cu yen biên kê cn và dan
cir cac xä ni dja vüng cat Triu Sxn Tniu Trach;
-

-

Chi tiêu v ha tAng k thut tuân thu Quy chuAn xây dung Vit
Narn
-

Khuyn khIch

Xây dirng tn dung tM da diu kin tir nhiên, giü gin môi tnr&ng
sinh thai yen biên, dái cay xanh và rirng phOng h veil biên.

Nghiern cm

Xây dirng cao tAng quy mô Ian

Diu 14. Khu hin trng cãi tio (hn hç'p)
1. V tn, pham vi: NAm
phIa Dong Narn duang tnic
trung tarn yen biên.

2. Diên tIch: 1.547ha.
,

3. Tinh chat:
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-

Là khu dan cix hin hCtu câi t.o chinh trang và vüng dm bào v;

Là khu djch vçi thixang mai, du ljch Va & hn hqp;
Hành lang thoát lü: Vüng dm xanh, hânh lang cay xanh cách ly, thoát lii,
bão v môi tnr&ng sinh thai và cânh quan.
-

-

4. Các khu ch&c náng chinh:
-

-

-

Khu dan CIX lang xóm hin hthi câi to chinh trang;
Khu tái djnh cix;
Khu nhà lang xóm xây dimg m&i;

Cum di mâi: trung tam h6 trq nông nghip nông thôn theo hithng di
mâi, Khu djch vii thixong miii a hn hqp;
-

-

-

-

Khu hành lang xanh, vành dai xanh...;

-Cáckhudânci.r:
Khu dan cix hin hCru: Quy mô din tIch khong 31 Oha, các khu dan cix
hin có cüa khu virc co bàn di.rcrc gii nguyen, xen ghép rnt so diem dan cix
nông thôn mâi dáp üng nhu câu phát triên; Nâng cap h thông h tang k thut
và bô sung các cong trInh h tang xã hi nhm nâng cao chat li.rng di song cüa
ngithi dan; Di d?yi mt so các co s& san xuât gay ô nhiêm ra ngoài khu dan cix
den các diem cong nghip dja phixong theo quy hoach; Di d&i các diem chán
nuôi gay ô nhiêm den các diem trang trai chän nuôi tp trung theo quy hoach;
+ Kbu tái djnh cix xä Triu Lang: Quy mO khoâng 32ha, din tIch trung
bInh 350 ± 450 m2/lô;
+

Khu djch vii thuong mai ô hn hqp (ciim di mOi trung tarn h trq
phát triên nông nghip nông thôn): quy mO din tIch khoâng 1 9,5ha bô trI xen
ghép tai các khu dan cix hin hftu yen trilc dix&ng trung tam tr1ic d9c yen biên.
Dày là khu thuong mai dlch vi, duçic tao ra không chi vai m11c dIch phiic vi nhu
câu cho cOng nhân và dan cix trong khu vrc ma con dóng vai trO giâi quyêt vic
lam, ho trçl phát triên nông nghip nOng thOn khu virc ni dja; do 4y, khu virc
nay chü yeu là các cOng trInh dang nhà phô thixong mai (shophouse), vira là noi
sinh hoat, vüa là noi kinh doanh;
B sung mt s dim dan cix, dt a nông thôn mai theo mô hInh dO thj
nông nghip (urban farming) tai mt so vj trI thu,n lqi ye giao thông dáp üng
nhu câu ma rng cüa các diem dan cix: tOng quy mô din tIch các diem là
khoàng 31,5ha;
+

-

-

-

-

Xây dirng khu virc yen bin thuc xä Triu An tr& thnh khu nông nghip
cong ngh cao, thu hut các dir an dâu tu, khai thác hiu qua qu5 dat kê cn ha
tang giao thông triic dixng tránh khu dO thj Nam Ccra Vit;
-

Vành dai cay xanh cách ly: B trI bao yen, ngãn tách các khu cong nghip
vâi khu dan cix và do thj, vói chiêu rng tir 100 ~ 150m, dam bão cho di sOng
dan cix không bj ãnh hithng b&i boat dng cüa các khu cOng nhip da ngành
(cong nghip nhc);
-
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- Dan xen trong các khu v11c cay xanh each ly bô trI các dim nghTa trang
phiic vi tái djnh cr nghia dja dan sinh;
- Cay xanh cãnh quan: On djnh rirng phông hO, cay xanh yen bin, yen sui,
rnt nric hin có. GiU gin và khoanh trông các dâi cay xanh quaiTh các khu virc
nghTa trang hin hüu ton tai theo quy hoach;
- On djnh t6i da h tMng nghTa trang, nghia dja dan sinh hin hIu, khu virc
duçc trông dãi cay xanh bao quanh các diem nghia trang tp trung, tao cãnh
quan và han chê phát triên m0 rng.
5.NidungquãnI
a) Khu tái djnh cit Triu Lang và khu djch vy - thitong mgi - ó Mn hçrp:
Hng m111c

Quy djnh quãn J

Quy mô

- Khu tái djnh cu Triu Lang 32ha.
- Khu djch vii thuong mgi, djch vu du ljch Va i hn hcip 19,5ha.

TInh chAt,
näng

chirc Là khu khu tái djnh Cu Triu Lang và khu dch v1i thuong mai,
djch vii du ljch, i hn hcip.

Djnh huxàng chInh

- Khu tái djnh cix Triu Lang xây dirng theo mô hInh nhà vuôn;
- Khu djch vj1 thwing mai, djch vi,t du lch và a hn hçip, b trI
xen cay ti các khu dan cix hin hUu yen triic dirang trung tarn
yen biên. Day là khu thuong rnai djch v1i, duçic t?o ra không chi
vâi mçic dIch phiic vi nhu câu cho cong nhân và dan cix trong
khu vrc ma cOn dóng vai trô giãi quyêt vic lam, ho trçl phát
triên nông nghip nông thôn khu vlrc ni dja. Do vây, khu we
nay chci yeu là các cong trInh dang nhà phô thucmg mai
(shophouse), vira là ncii sinh hoat, vra là noi kinh doanh.

Quy hoach
drng

xay - Mt d xây dirng gp ti da 40%

H tAng xã hi

- Ang cao ti da 03 tAng
- Phát trin cac khu nhà a dáp mg nhu cAu nhâ 6 ti ch; giâm
ap lirc nhà a cho các lang xóm hin có;
- Ha tAng xà hOi h trçY cho nhu cAu sr dung và khai thác cüa Ca
khuv,rc.

Ha tAng k thut

- Dam báo hành lang xây dirng và hành lang an toàn, báo v các
tuyën duang giao thông, dê theo quy dlnh cüa Lut Giao thông
&rang b va bão v thng phOng h yen biên;
- H thng giao thông duqc phát trin trên c sâ h thng dirang
hin CO két hqp xây dirng rnài dam báo thông nhât dông b và
hin dai, phü hqp vâi diêu kin tr nhiên sinh thai dc thu cua
khu vrc, dam bào lien h nhanh chong vói khu trung tam và các
khu chirc nang khác;
- H thng cac cong trInh phc v giao thông dáp ing dO nhu
câu và duçic xây d%rng hin dai: Dành dO dat bô trI bäi do xe Otô
cong ccng tai các khu viic trung tam.
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Hang muc

Quy djnh quãn I
- Hn ch san nan, dào dp phá vc da hInh tir nhién;
- Kim soát o nhim trong khu xay dixng mi và khu v1rc lang
xóm hién có; dam báo t' i cay xanh;
- Chi tiêu v ha tng k)? thut tuân thu Quy chun xây dirng Vit
Nam

Khuyn khIch

- Xây drng các cong trinh h trç san xut t?i dja phucmg, các
cong trInh ha tang xä hi;
- Xây dijng nhã ô thAp tAng, gân vài vi.rn cay xanh;
- Chung cu thp tAng sinh thai, mt d thAp và trung bInh, b trI
dü tin nghi Co sâ hi tang xä hi (nhà x hi, nhà & thu nhâp
thãp).

Nghiem cAm

Xây dirng lan chim hành lang bão v các tuyên ht tang k thut.
Chtt phá rrng phông h yen bin

b) Khu lang xóm hin trgng cái tgo, vüng dm
Dnh huàng chInh - Tip tVc n djnh không gian lang xóm hin hQu, h thng cay
xanh sinh thai, không gian trông và qu dat nông nghip, rirng
phông h hin có tao thành vành dai xanh sinh thai bão v môi
tru?Yng
- QUy hoach khOng gian gn kt vâi quy hotch sir dng dat dai,
ha tang và quy hoach 1ai san xuat theo mô hInh nông thôn mâi,
phü hcTp diêu kin dja phuang. Bô tn cac cim dôi m&i phü hcp
v&i diêu kin tir nhiên kinh tê xà hi cüa trng xa, là hat nhân
thic day phãt triên toàn din di sOng nông thôn.
- DAt cay xanh cách ly do thj, cong nghip và vüng dm tao
thành hành langngan each các khu vrc dan cu vã khu cong
nghip, day là yêu to kiêm soát nguöng phát triên cong nghip
do thj và các khu chrc näng khác. Bat cay xanh each ly duçc
qay hoach dê dam bão môi trtxng gitta các khu cong nghip,
khu do thj. Huàng d9c yen biên cO dãi xanh lan cüa thng phOng
h yen biên và dâi cay xanh cách ly barn d9c trVc du&ng trung
tarn yen biên, theo hu&ng xuong ngang ra biên Co các tuyên hành
lang cách ly và nêm xanh dOi vâi tfrng khu chirc näng;
- Kt hçip dâi cay xanh cách ly khu cong nghip, các không gian
trông, nghTa trang, nghra dja và rnt nuâc hin có trong khu vrc;
- Trng dái cay xanh bao yen quanh các nghia trang nông thôn
hin httu, dam bão cãi thin v sinh môi tru?mg;
- Vành dai xanh, duçic b trI dQc trilc chInh trung tarn càa Khu
kinh té Bong Narn;
- Xây dimg, cãi tao các trung tam xa theo quy hoach nông thôn
mâi ducic duyt.
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Quy
true

hoch

kin - Cho phép xây drng nhà a mt d thp, tao thành các cim và
khu nhà & hoà nhp v&i cãnh quan chung, khuyên khIch nhã &
dng cO vu&n cay xanh;
- Trong khu vçrc nay thrçc phép xay drng các cong trInh thutrng
mai, hành chInh, nhà a. các cOng trInh phüc lçii cong cong;
- Doj vOi khu dan
cao tôi da 03 tang

Cu:

Mt d

xay

drng gp tOi da 40%; TAng

- D& vài khu vrc cay xanh: Mt do xay dmg t6i da 5%.
Ha tAng xâ hi

- Han ch ti da vic san lAp h ao, mt nu6c tr nhiên vào cac
miic dIeh xây dung cãc khu chrc näng và nhà & khác.

Ha tang k thut

- TAt cá các cong trInh xây dirng mOi phái dam báo mt khoâng
lüi 15rn so vâi song, kênh hoc mt nuàc tp trung, trir tru&ng
hçp dOi vâi cãc cOng trInh dâu môi ha tang k thu.t nôi vài các
hoat dng nuôi trOng thug san.
- Báo v thám thirc vt cO san: Các cong trInh xây dijng mâi phâi
bâo v cac cay cO d phát triên Ion hoc các loài cay qu hiêrn.
Trong tru&ng hçirp khó gi duçc eác Cay l&n vã các loài thrc vt
mang tInh diên hinh thI can phái trông 1a•
- Chi tiêu v h tAng k thut tuân thu Quy chuAn xây drng Vit
Nam
Khuyn khIch

Tang cu&ng din tIch cay xanh tai khu vijc lang xOm hin httu

Nghiém cAm

- Xây dirng lAn chim khOng gian xanh, chat phá rirng phOng h,
câyxanh cách ly các khu cong nghip và hành lang an toàn các
tuyén h tang k5 thut
- San gat mt bAng hoc thay di iOn v dja hmnh trong pham vi
khoáng bão v 50m dê cat

.X

-

.

A -

A .A

Dieu 15. Nhtrng quy dtnh cy the khac ye kien true va canh quan
Các khu virc trong quy hoach phâi thrqc xây drng theo dung quy djnh ye
quy mô din tIch, mt d xay dçrng, tang cao và h so scr diing dat theo bang
tong hçp sau:
Quy dnh các chi tiêu chInh quãn 1 quy hoich xây dirng
tal các khu chtrc nãn2
Mtd
,,
Tang Hçso
A
ay
So
Din
cao ti SDD T 1
KI hiu to dAt
dng
Loai dt
TT
tIch (ha)
da ti da (%)
tol
(tAng) (lAn)
da (%)
Khu cOng nghip da
A
1.548,74
28,01
ngành, da linh vic
Bat cong ng/ip da
A.! ngàn/: Triêu Son, Triêu
1.28 7,00
23,28
Trach
Dat xây dirng khu cong
608,08
11,00
nghip da ngãnh Triu
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Mtd
°
TT

1.1

Loai dt

Trach
Da't xáy drng nhà may, xl
nghip

1.1.2

DIt cong cç3ng, djch vy
khu cOng nghiêp

1.1.3

Ddt nhà a cOng nhán

1.1.4

Dat kho Mi

1.1.5

DO't du mO'i ha thng ki
Ihuát

1.1.6

DIt cay xanh cOnh quan

11.7

DO'tcáyxanhcáchly

11.8

DOtgiaothOng
Dt xây drng khu cong
nghip da ngành Triu Sn
Dat xãy dtng nhà may, xl
nghip

1.2
1.2.1
1.2.2

Dat cOng cong, dich V
khu cOng nghip

12.3

D6t cay xanh cánh quan

12.4

Dat cay xanh thl dyc thl
thao

1.2.5

Dat cOy xanh cOch ly

12.6
12.7
A.II
11.1
11.2

Dli ddu môz hg idng k7
thuát
DO't giao thông
DII cong ngIzip da
ngành Tr&i, Son - Triu
Lang
Dt xay drng nha may, xi
nghip
Dâtcôngcng,djchvii
khu cong nghip

Din
KI hiu lô dt
tIch (ha)

TIt CNI dIn
CN23
lit CC-D VOl
dIn CCDVO4
OC'NOJ
TitKB01 dIn
KBO3
HTKTOJ,
HTKTO2
Tfs CX4O dIn
CX43
Tir CXCLOJ
dIn XL12

lit CN24 den
CN63
Tfr CC-DVOS
dIn CCDVO8
GX53, CX54
Tl
C'XlTOl dIn
CX1106
Tit CXCLI3
dê'nCXCLlS;
tit CXCL17
dIn C'X'L22;
CXc'L24;
CXCL2S;
CXCL26;
CXCL66
HTKTO3;
HTKTO4

Tr CN64
CN69

"

d1ng
gQptol
da (%)

A

Tang
cao ti
da
(tang)

Hç so
SDD T L
t61 da (%)
(Ian)

409,40

60

2

1,2

7,40

10,01

40

4

1,6

0,18

12,71

40

5

2

0,23

14,31

60

3

1,8

0,26

4,90

40

2

0,8

0,09

62,53

1,13

40,18

0,73

54,04

0,98

678,92

12,28

475,21

60

2

1,2

8,59

30,16

40

4

1,6

0,55

18,05

0,33

29,97

0,54

23,60

0,43

4,77

40

2

0,8

97,16

1,76

261,74

4,73

148,74

60

2

1,2

28,13
lit CC-DVO9
dIn CC-D Vii

0,09

15,83

2,69
0,51

40

9

3,6
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Loal thit

TT

11.3

Dat cay xanh cãnh quan

11.5

Dat cay xanh cong viên,
TDTT
Dt cay xanh each ly

11.6

Dt h t.ng k thut

11.7

DAtgiao thông
Dt dir trcr PTCN xu 1
các san phâm Du - KhI
Dt dir tr1r phát trin cong
nghip (du - khI)

11.4

B
B. 1
B.2
B.3
B.4

c

.I
1.1

Dt cay xanh cách ly
Dt cay xanh caflh quan,
mat nijOc
Dat du mi h? thng k
thuât
Dcli ha tdng thuát
Dlt giao thông
Dt do thj và khU VIJC
phy cn
Dcli dan dyng
Dt &

1.1.]

Dcli 6' hiên lrgng

11.2

Dcli6'mó'i

11.3

1.2
12.]

6'

Dcli tái d/nh cu' Triu
Lang
Dt cOng trinh cong cong
Ddt cong trInh cong c5ng
dun vj 6'

Mtd
xay
Diên
Ki hiu to dt
dipig
tIch (ha)
.
.
gçp toi
da (%)
CC-D V12;
12,3
40
CC-DVJ3
Tir CX54 dn
55,82
CX56; CX59

4

Hç so
SDD T lê
ti da (%)
(In)
1,6

1,01

CXTTO7

15,16

0,27

CXCL45
HTKT11; HT
KTI2

2,85

0,05

DTPT DK
Tr CN7O d6n
CN74
Tir CXCL39
dn CXCL4S
CX6I

HTKTJ3

Tit OHTOJ
dê'n QJ]T74
Tir MOO]
'
den 0M14
Tz TDCOJ
den TDCO4

Tir CCO] dn
CCO9; tfr
THO] dê'n
THJ 5
YrO],' YTO2
12.2

,.
Tang
cao ti
da
(tng)

Dcli cOng cong (rung tam
diu hành, quán 1j, thzrcrng
ma!- dich vu cüa khu kinh
t

4,50

40

2

0,8

6,54

0,12

320,67

5,80

274,52

60

2

1,2

4,97

2 1,65

0,39

18,4

0,33

6,1

0,11

2,7
3,40

40

2

0,8

3.659,59

66,19

1.634,23
755,84

29,56
13,67

549,07

40

3

1,2

9,93

180,97

40

5

2

3,27

25,80

40

3

1,2

0,47

256,10

4,63

35,97

0,65

35,08

40

3

1,2

0,89

40

2

0,8

110,00

CCTTO1;
CCTTO6

0,08

29,7

1,99

30

70

21
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Mtd
TT

Loai dt

Din
1(1 hiêu lô dt
tich (ha)

Tir CC1TO2
dn CCTTO5
1.2.3

Ddtcongcongdothj

1.3

Dat cay xanh cong viên,
TDTT

1.4

Dt giao thông

II

Dt noai dan dyng

11.1
11.2

DAt hon hçp (djch vi
thtrGng mi, djch vi du
ljch và hn hcip)
DAt Co quan, hành chInh
DAt co quan, hãnh chInh 1
DAt Co quan, hành chinh 2

11.3

DAtcâyxanhcãnhquan

11.4

DAt cay xanh cách ly

11.5
11.6

DAt dAu mi h thng k
thut
DAt khu du lich sinh thai

80,24

dy'ng
gp toi
da (%)

30

A

Tang
cao tM
da
(tang)

30

Hç so
SDD T 1
ti da (%)
(1n)

9

110,13
CCDT01;
CCDTO2;CC
DTO4;
CCDTO6;
CCDTO7
CCDTO5
CCDTO9
CCDTI 0;
CCDT11
Tir
CXTT1O dn
CXTT23

Tir DVHHO1
dn DVHHO4
HC01; HCO2
HCOI
HCO2
Ttr CXO4 dn
CX2O; tl'r
CX26 dn
CX31; tir
CX38 dn
CX4I; tir
CX44 dn
CX49; CX57;
CX58; CX6O;
CX62
CXCLI6; CX
CL23; tir
CXCL27 dn
CXCL:31;
CXCL33; tr
CXCL35 den
CXCL38; tir
CXCL46 dn
CXCL49; t1r
CXCL51 dn
CXCLS5
Tcr HTKTO7
dn HTKT1O
Tcr DLSTO1

1,99

79,14

30

9

2,7

3,59
13,59

30
30

15
7

4,5
2,1

13,81

30

3

0,9

244,58

4,42

377,71

6,83

1.013,69

18,33

19,67

40

0,33
0,16
0,17

40
50

5

2

0,36
0,01

2
2

0,8
1

111,15

2,01

211,33

3,82

6,48

40

2

0,8

0,12

197,18

25

2

0,6

3,57
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Mtd
°
TT

Loi dt

11.7

Dt an ninh quc phông

11.8

Dat ton giáo, tin ngixOng

11.9

Dt trung tam giáo diic
dào tao

11.10

CG

thU cOng nhip
Dt câng tong hcip Ccra
11.11
Vit
11.11 DOI ma róng cáng cá Cz-a
.1
Viç7 (giai dogn 2)
FJOt máróng cáng Ca
Viêt khu vu-c bà Nam (giai
.2
doan ddu,)
2.1

Dt cong cong, djch vii

2.2

Dt logitic

2.3

2.4

DAt bn cãng
DAt bncáng1
Dat bn cãng 2
DAt an ninh quc phông

2.5

DAt cay Xaflh Caflh quan

2.6

DAt h tAng k thut

Din
KI hiêu Iô dat
tich (ha)
dn DLST 18
ANQPO1
TirTG01 dn
T005
GDDTO1;
GDDTO2
CN74

11.12

DAt nghia trang

11.13
III

DAt giao thông di ngoi
DAt khác
DAt nông nghip cong
nhê cao
Dat ri'mg phOng h
DAt rrng phOng h - nghia
dia

111.1
111.2

DAtrrngphongh
111.3

DAt nuOi trng thUy san

111.4

BAi cat

dyng
gp toi
da (%)

Hç so
SDD Ty i
ti da (%)
(1n)

2,42

0,04

1,16

0,02

92,00

30

5

1,5

1,66

1,64

60

2

1,2

0,03

186,54
DCOI

5,8

3,37
40

5

2

95,15
CC-Dy 14;
CC-DV15
TÜLGOI dn
LGO3
DCO2
DCO3
ANQPO2
TirCX01 dn
CXO3
HTKTO5;
HTKTO6

2.7

DAt giao thông
Dat dir lriphát trien cáng
11.11 Cza Vit m& Tong (cong
.3
nghip hc trcr phát triên
cOng biên)

XY

,.
Tang
cao t61
da
(tang)

0,10
1,72

5,35

30

15

4,5

35,43

30

5

1,5

29,67
17,8
11,87
3,5

40
60

5
5

2
3

40

2

0,8

60

2

1,2

2,19
3,06
15,95

DTC'NOl

85,59

TtrND01 dn
ND19

89,66

1,62

94,13
1.011,67

1,70
18,30

236,8 1

4,28

376,4 1

6,81

Tir NNO1 dn
NN26
RPH-NDOI;
RPH-NDO3
Tir RPH01
dnJH31
Tü NTTSOI
dn NTTS 17
TüBC01 dn
BC11

1,55

14,6
361,81
193,04

3,49

71,27

1,29

38

SO
TT

Loi dt

111.5

Mtnirâc

Din
Ki hiu Iô dt
tIch (ha)
MN

Tong

Mt d
X1'
dirng
gQp toi
da (%)

Tng H s
cao t6i SDD T 1
da
Mi da (%)
(tng) (1n)

134,14

2,43

5.529

100

PHAN III: TO CHC THIJC HIN
Diu 16. Ké hoich to chác thirc hiên
1. Giao Ban quàn 1 Khu kinh t chju trách nhim phi hcip vôi UBND
huyn Triu Phong thông nhât quãn 1 toàn din các hot dng dâu tu xây drng,
quân 12 phát triên cãi to vâ quán 1 không gian kiên trüc cãnh quan theo dung
do an quy hoach duçc duyt và chju trách nhim trithc UBND tinh Quãng Trj ye
cong tác thirc hin xây drng theo quy hoch. IJBND tinh, Si xây dmg, các sâ
ngành giám sat toàn b vic thirc hin, triên khai quân 1 xây dmg theo do an
Quy hoach phân khu xây drng 1/2000 và Quy djnh quãn 1 di.rcc duyt.
2. Rà soát sra dM b sung các quy ho?ch, quy djnh có lien quan dâ ban
hành phü hop vri quy hotch phân khu xây di,rng di.rçic duyt.
3.T chirc trin khai cac quy hoach chi ti& 1/500, dir an du tu xây dirng,
thiêt kê do thj các khu virc theo quy hoch dugc duyt.
A

A

Dieu 17. Phan cong trach nhiçm va quan ly
1. Can ctr vào ho so do an Quy hoch phân khu xây dimg t' 1 1/2.000 Va
Quy djnh nay, Ban Quân 1 Khu kinh té tinh Quãng Trj chju trách nhim phôi
hop các S, ban, ngành chüc näng lien quan to chrc quán l và triên khai thirc
hin quy hoch; quân 1 trt tir xây dmg, kiém tra vic dâu tii xây dirng cüa các
to chirc, cá nhân theo do an Quy hoch phân khu
dirng dã duçc phê duyt Va
cung
thông tin ye quy hoch kiên tnic theo do an quy hoch cho các to chtrc,
cá nhân den nghiên c1ru dir an dâu tu vào Khu kinh te;
xay

cap

2. Can cir vào h so d an quy hoch phân khu xây drng t' l 1/2.000 và
Quy djnh nay, S& Xây dirng tinh Quãng Trj chju trách nhim phôi hqp các S&,
ban, ngành chirc nang lien quan to chirc giám sat vic triên khai thirc hin dam
bão theo dung do an Quy hoch phân khu xây dirng Khu kinh té Dông Nam
Quâng Tn, tinh Quãng Trj giai don 2, t 1 1/2.000 dâ duqc UBND tinh Quãng
Trj phê duyt;
3. Giao Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh chju trách nhim phi hop v&i UBND
huyn Triu Phong, vã các S, ban, ngành 1 iên quan tO chrc 1p quy hoach chi
tiêt 1/500, các dir an dâu tu xây drng cong trInh, thiêt ké do thj, quy ho?ch
chuyen ngânh, quy hoach dc thu theo dung quy djnh pháp Iut nhäm quán 1
chat ch sir phát triên khOng gian khu vi1c nay;
4. Giao UBND huyn Triu Phong t chic và thirc hin vic giái phóng
mt bang d xây dimg các dir an dâu tu trong khu txc quy hoach dam bâo tiên

4
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d xay drng và tao diu kin thun 1i cho các dr an trong khu virc.
Diu 18. Quy ttjnh v cong b thông tin
1. Giao Ban Quàn 1 Khu kinh t t chüc cong b cong k.hai và ph bin
cho các cc quan, to chirc, dcn vj, các nhân có lien quan trên dia bàn chju trách
nhim thirc hin Quy djnh quân I nay.
2. Giao Ban Quãn 1 Khu kinh tê chju trách nhim km gilt h sci Quy hoach
phân khu xay dirng dé phic v11 cong tác quàn 1 theo quy djnh; cung cap các
thông tin quy hoach cho các tO chirc và các nhân, nêu có yêu câu.
3. Giao Ban Quãn l Khu kinh t làni Co quan du mi, phi hcip các S:
Xây drng, Tài nguyen và MOi tru&ng, Kê hoach và Dâu Ur, UBND huyn Triu
Phong, djnh kS' hang nãm cp nht tInh hInh các dir an dâu ttr xây dmg theo quy
hoach, bão cáo UBND tinh Quang Trj theo dung quy djnh.
Diu 19. Quy djnh v xfr pht thi hành
1. Các t chirc, Ca nhân du phái chju trách nhim trurc pháp 1utt v các
hành vi không cung cap thông tin quy hoch theo dung nhim v1i dixcic giao, cô
tInh cung cap sai thông tin quy hoach, quán l xây dirng khOng theo quy hoach,
xây drng các dir an trái vOi quy hoach nay.
2. Mpi hành vi vi pham các diu khoãn tai Quy djnh quãn 1 nay, tüy theo
mrc d sê bj xr 1 k 1ut hoc truy cru trách nhim theo quy djnh cüa pháp
luât hiên hành./.

