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UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG
só:

35-05
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VICT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
Tin Giang, ngày 02 tháng// näm 2018

QD-UBND

QUYET DNH
Ye vic phê duyt then ehinh nhim vy Quy hoch chi tit xây diyng
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ty Ic 1/500 Mo' ryng bax rae Tan Lp 1, huyçn Tan Phu'o'c, tinh Den Giang

UY BAN NUAN DAN TINH TIEN GIANG
Can eü Lu3t T chüc chInh quyn dja phuung ngày 19/6/2015;
Can cü Luat Xây dvng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can th Nghj djnh s6 44/20151ND-CP ngày 06 tháng 5 nàm 2015 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt mOt so nOi dung ye quy hoach xây dçrng;
Can cü Thông Pr s 12/2016/fl-BXD ngày 29/6/2016 cüa B Xây dijng
quy djnh ye ho sa cüa nhiem v và dO an quy hoach xây dvng yang, quy hoch
dO thj va quy hoach xây dijng khu chfrc nàng dc thü;
Can c& Quy& djnh s 1327/QD-UBND ngày 24/4/2017 cüa Uy ban nh
dan flit ye vic phê duyt nhiGm vii Quy hoch chi tiêt thy dung t 1 1/5 00 M&
rQng bâi rae Tan Lap 1, huyn Tan Phithc, tinh Tiên Giang;
Xét dã nghj cüa Sâ Xây dvng tai To trInh s 2114/TTr-SXD ngày
25/10/20 18,
QUYET D4NH:
Diu 1. Phé duyt dMu chinh nhiem vii Quy hoach chi tiM xây dirng t5' 1
1/500 M& rng bai rae Tan Lap 1, huyn Tan Phuóc, tinh Tiên Giang vói eáe nQi
dung chü yêu sau:
Ten d6 an: Quy hoch chi tiM thy dçrng t5' I 1/500 MO' rng bai rae
Tan Lp 1, huyn Tan Phn'O'c, tinh Tin Giang.
1. Phtm vi ranh giói và din tIch khu Mt quy hoch
Bäi rác Tan Lp I du'gc quy hoach trên khuôn viên khu dAt eô pham vi ranh
giói duve xác djnh nhu sau:
a) Din tIch bãi rác hin hftu: 14,88 ha. Ranh giói duve the djnh nhu sau:
- PhIa DOng giáp: Dt dan.
- PhIa Tây giáp:

Dt nOng trirô'ng.

-

-

PhIa Narn giáp:

D.t dan.

PhIa Bc giáp:

Duà'ng nhva hin hthi.

b) Din tich khu dt dr trfl' phát tri&n dugc thu h6i: 10,87 ha. Ranh giâi
du'o'c xác dinE nhu sau:
-

-

-

-

PhIa Dông giáp: Dt dan.
Phia Tây giáp:

Throng hin httu.

PhIa Nam giáp: Kénh cong cng.
Phia Bc giáp:

DAt dan.

2. Chü'c nàng khu viyc 1p quy hoch:
Dáp Crng nhu cu xü 1 rác thai sinE hoat cho thânh pM M5 Tho, the huyn
Châu Thành, Tan Phuâc, Cai Lay, Cái Be, thj xa Cai Ly vâ mOt phân huyn
Chçi Gao.
3. Các vAn d an giãi qny& trong âà an
Tin hânh gom gçn rae hien httu tao qu dAt khoâng 02 ha dê bô trI h
thông là dOt rae.
-

-

-

Thu Mi dAt v phIa BOng 10,87 ha tao qu dAt dv trQ phát trin.
Sü' dung h tAng 1c thu@ hien htha.

4. Các eM tiêu k tht4t eo' ban áp dung
Can cü vào the quy djnh cüa quy hoch chi tiát, die diEm khu vvc nghiên
eüu và cáe tiêu ehuân, Quy ehuân, Quy pham hiGn hành áê xac djnh eác chi tiêu
kinh tê Ic thuat chü yêu gOm:
a) Phu'crng an chôn lAp rae hqp v sinh
Quy mO bâi chôn lAp chAt thai rn thông thu'àng duqe xác djnh theo quy
hoach xü' 1' chat thai ran.
-

Quy mO bâi chôn lAp chAt thai du'oi 10 ha loai bâi chOn lAp nhO; tü 10 dEn
30 ha thuOc loai bâi ehOn lap vüa. Khoâng each an toàn môi trubng eho phép dOi
vbi thj trân, khu dan cii ~ 3000m, each thrOng giao thông (QuOc 10, Tinh 10) ~
lOOm.
-

-

Bãi chôn lAp chAt thai ran bao gm:

+ Kim ehOn lAp gm: O chOn iAn, h thEng thu gorn nu&c rae, h thEng thu

gorn va xü 1 khl rae, h thông thoát và ngãn nute mt, h thông quan träc mite
ngâm, dutng noi bô, hang rào va cay xanh, bãi vâ kho chüa chat phü be mat,
bãi phân loai chat thai.
+ Ithu xü 1' rnthc rae: Tram bum nuàc rae, ô ehüa bUn.
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+ Khu phi tru: Nba di&u hành, nhà nghi eho nhân viên, tram phân tIeh,
tram can, nba Üê xe, tram rü'a xe, kho dung ci chüa phê lieu, he thông ha tang 1c
thuât.
-

Khoâng each an toàn môi truà'ng di vâi bãi ehôn lAp chAt thai r.n:

+ Train trung chuy&i chAt thai r&n là noi tap trung chAt thai rn không qua
2 ngày dêm. Khoàng each an toàn môi truäng cüa train trung chuyên chat thai
ran ~20m.
+ Bài ehôn l.p chAt thai rn Mn hçxp phài eó khoàng each an toàn ye môi
tru&ng nbO nhât gifta hang rào bài chôn lap chat thai ran S ehãn cong trInh xây
dvngkhác~ 1.000 rn.
Chiu rng dày cay xanh each ly ngoài hang rào ~ 20m tInh tir hang rào
co sà xü 19 chat thai ran.
-

-

Chi tiêu dAt dat dugc trong quy hoach:

+ Khu chOn lAp chAt thai r&n:

46%

+ Khu xü 19 nuot rae:

22%

±KJiudiuhành:

5%

+ DAt giao thông:

12%

+ DAt cay xanh, m.t nuóc:

15%.

b) Phucing an b' trI quy hoach 02 ha dAu tu là d& rae, thu hi dAt v phIa
Dông 10,87 ha tao qu dat dv trft phat triên.
5. Yen au v cong tác diu tra khào sat hin tr3ng và thu thp so lieu;
to chive khOng gian, Idn true eãnh quan, k& nói h thng k thut, dánh giá
mOi tru'&ng chiên Iu'qc
a) Yen au cOng táe diu tra khão sat hin trng và thu th4p s liu
Dira vào các s lieu thu thp trên hien trng bàn dà kháo sat khu vçrc và các
tài lieu lien quan, Sb giá xác djnb các yêu to hien trng cüa kim we nghiên
cfru, bao gOm:
-

Dánh giá hien trang dja hInh;

-

Dánh giá cac yu t khI hau, dja chAt thu9 van, dja chAt cong trInh;

-

Dánh giá hien trang sà dçrng dAt, dan Cu trong kin vvc;

-

Hien trang xây dvng và ha tAng k5 thuat, ye sinh rnOi tru'&ng;

Dánh giá hien trang eác cOng trInh lcin true, dè xuAt các bien phap di dbi,
báo ton, ton tao...
b) T chIve khOng gian, kin true cãnh quan, St ni h thug k5? thut
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- Phân tIch lchânàng dap üng và môi trutng cüa k.hu chU'a rae hien hfl'u
phát triên rn& rng dat xây dvng bãi ehôn lap, ao sinh h9e, cay xanh each ly và
h thông âé bao chông ô nhim môi trutng khu vire;
- Phân tIch thng th toàn bQ kim we nghiên cut thit ká vâi cáe lthu we
ehCrc näng kê en, nhärn ãê xuât cae djnh hutng phát triên kiên true cành quan
hçip 19;
- D& xut cae djnh hu'&ng phát trin kin true eãnh quan sinh thai eho k.hu
vrc nharn hInh thành m5t không gian môi trizông tot và phát triên ben vUng;
- Nghiên eüu d xut cáe tuyn giao thông khu vrc và du&ng nQi bQ nh&m
tao nên mt mô hInh phát triên hal hôa thun tien.
c) Dánh giá môi tru'&ng chin ln'qc
Dánh giá táe dng mOi tru'&ng khu vre trute, trong khi xây dirng và sau
khi hoan thãnh xây dung. Dé xuât cac bien pháp bâo ye, giàm thiêu eáe ành
hu'&ng xâu den mOi trutng.
6. D xuh so b v cu true, nguyen the to ehü'c không gian khu nyc
1p quy hoch trên co' s& danh myc Sc hang myc cong trInh an dâu tu' xãy
dçrng
- Phát trin them ô ehon 1p rnói dam bàn v yêu cAu k thu@ ehôn lAp hqp
ye sinh, phü hqp vói eae ô ehôn lap hien hilt.
- B trI the ao sinh h9e, mu'ong thu nuâe, va h thng dê bao hqp 19. H
sinh hoe có tác dung thu, chü'a nuó'e ri rae du'qe xfr 19 ehng thâm dung 19 thu@.
- D giàm thiu o nhim môi tnrb'ng xung quanh thông qua hai 1&p dê bao
két hçrp trông cay xanh each ly, dOng th&i bô trI h thông muong thu rnthc ehy
xung quanh.
- He th6ng giao thông ha tAng 1c thut giU'a khu hiGn hilt và mô' rQng kát
nOi lien txe va khép kInh.
- B tn thng m.t bang sü dxng dAt phü hqp vói qu9 dAt 10,87 ha.
7. Danh myc ban ye, thuyêt minh
a) Ho so' khão sat do dc hin trng:
- Ban dà khâo sat do dac hien trng khu dAt, tile 1/5 00;
- Thuyt minh nhiem vi khão sat và các van bàn kern theo.
A

A.
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b) Ho so' do an quy hoch clii tiet ti lç 1/500:
Thành phAn h sa quy hoach (theo Thông tu 12/201 6/TT-BXD ngày
29/6/20 16 eüa BO Xây drng) nhu' sau:
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So Iuçrng
photo
mau

PhAnbànvë
03 bQ
07 bØ
1/2.000
So' dà vj trI và gió'i han khu dAt
Bàn d hin tr?ng kMn true eành quan và
03 b
07 bo
1/500
02
dánhgiádAtxâydng.
1/500
07 b
03 Bàn dO hiGn trang h th6ng h tàng5' thut.
03 bO
Bàn do tO chfrc không gian, Un true, eành
03 b
1/500
04
07 bO
quan
Bàn d quy hoach ti.ng rn.t lAng sü dvng
03 bQ
07 bO
1/500
05
dAt
Bàn dO xác dinh eáe khu vuc xäy d?ng cOng
03 bO
07 bO
06
trInhngm (nu eo)
Bàn dO chi giOi durng do, chi giâi xây dirng
03 bØ
07 bo
1/500
07
vàhànhlang.
Bàn dO thng hcip thrOng day, dutng ng 1c
07 bô
1/500
03 bQ
08
thuât.
03 bQ
07 bØ
1/500
09 Bàn dà dánh già rnOi tru&ng chik luve.
II Phãnvänbãn
07 bØ
A4
01 Thuyt rninh tng hcip.
03 bO
02 Dr thào t& trInh phê duyt
A4
03 Bàn ye thu nhO A3
A3
03bØ
07bQ
(trong thuy& rninh t'ng hcip)
01 dia
m lila CD Rom (chCra tht cà các dft lieu trén)
Dihi 2. Các nôi dung dã duot duyt tai Quy& djnh 1327/QD-UBND ngày
24/4/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh tréS vOl quyêt djnh nay không cOn hiu lye
thi hành.
I
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Diu 3. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh Tin Giang; Giám de
SO Xây dyng, Giám dOe SO Tài nguyen va MOi tru&ng, Chü tjeh Uy ban nhân
dan huyn Tan Phi.thc va eác to chüt, eá nhân cO lien quan can cü Quyêt djnh
thi hành./.k

No'i nithn:
- Him Diéu 3;
- PCT P1mm Anh Tuân;
- VPUB: PVP N. H. Due;
- Urn: VT, DTXD (Khuong).
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