
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO LAO CAl Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

So: 1810/QD-UBNID TP. Lao Cai, ngày 30 tháng 12 näm 2022 

QUYET D!NH 
Phê duyt Quy hoch chi tit xãy dirng Qun the du ljch Dn Thtrqng Va 

khu phii trq cü'a khâu quc t Lao Cal, phtrô'ng Lao Cal, thành ph Lao Cai 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO LAO CAl 

Can cz'Luat To chi'c C'hInh quyn djaphu'ang ngày 19/6/2015, 

Can cii' Luç2t Quy hogch sá 2 1/201 7/QHJ4 ngày 24/11/2017, 

Can c& Lugt Quy hogch do thj sO' 30/2009/QH12 ngày 1 7/6/2009, 

Can c&Lugt s 35/2018/QHJ4 Stca dál, b sung mi2t  sO' dié'u cia 37 lugt có 

lien quan dEn quy hoQch ngày 20/11/2018, 

Can ci'Nghj djnh 37/2010/ND-CT ngày 07/4/2010 cza C'hInhphi v lap, 

thEm djnh, phê duyt và quán 1)5 quy hoach dO thi, 

Can cz' Nghj djnh 72/2019/ND-CF ngày 3 0/8/2019 cia ChInh phi ye' tha 

dEl, bE sung mt sO' diu cia nghj djnh sO' 37/2010/ND-CF ngày 07/4/2010 ye' lap, 

thOrn djnh, phê duyt và quán 1)5 quy hoQch dO thj và nghj djnh sO' 4 4/2015/ND-

CF ngày 06/5/2015 quy djnh chi tjlt mt sO' nç3i dung v quy hogch xáy dyng; 

Can cii' Quy chuln, Tiêu chudn Viêt Nam hin hành, 

Can ci Quyét djnh sO' 162 7/QD-TTg ngày 23/11/2018 cza Thz tithng Cii Inh 

phi phê duyt quy hooch chung xáy dy'ng Khu kinh te' tha khdu Lao Cal - tinh 

Lao Cal dé'n nám 2040, tErn nhIn 2050, 

Can th Quyé't dnh sO' 1020/QD-UBND ngày 13/4/2018 cia UBND tinh Lao 

Cal phê duyt Diu chinh Quy hoich chung thành phO' Lao Cal và vIrng phy cn 

dIn näm 2040 tErn nhIn 2050; 

Can ct' Quyet djnh so 447/QD-UBND ngày 25/01/2022 cta UBND thành 
phO' Lao Cal v vic giao danh myc 1p  quy hogch trên dja bàn thành phI Lao 
Cal narn 2022; 

Can ct' Quylt djnh sO' 585/QD-UBND ngày 30/5/2022 cia UBND thành 
phO' Lao Cal phê duyt nhirn vy Quy hogch chi tilt xay dyng qudn thE du ljch 
Dn Thzt'ng và khu phy tr tha khdu quO'c té' Lao Cal, phzrông Lao Cal, thành 
phO' Lao C'ai; 

Can ct Thông báo sO 1155-TB/TU ngày 07/12/2022 cia Tinh iy Lao Cal 
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vj kiê'n ca Thu'ông trzcc tinh iy  ye' mç5t s quy hogch, dy' an dáu tu' trên dja bàn,' 

Can cz' KIt lun so' 138/TB-VPUBND ngày 08/6/2022 cia Van phOng 
UBND tinh Lao Cal kêt luçn ca Thzthng try'c UBND tinh tgi cu5c hQp xét duyt 
cOng tác chudn bj du tu' xáy dy'ng cci ban ngày 03/6/2022,' 

Can cz' Thông báo sl 1 742-TB/TU ngày 01/7/2022 cia Tinh z,y Lao Cai ye' 
kieXn cia Thzrôig try'c tinh zy ye' phu'o'ng an quy hoich khu vy'c De'n Thu'cing - 

Di nhà may nithc - De'n Máu, phu&ng Lao Cai, thành phO' Lao Cal,' 

Can cii' Thông báo sO' 21 77-TB/TU ngày 15/12/2022 cza Tinh iy  Lao Cal 

ve' kiê'n cña Thu'àng try'c tinh z'iy ye' phtro'ng an quy hoich chi tiê'txáy dy'ng Qucn 
the' du ljch De'n Thupiig và khu phy trçr cith khlu quo'c tl Lao Cai, 

Can c Cong van sO' 608 7/UBND-QLDT ngày 2 1/12/2022 cia UBND tinh 
Lao Cal ye' vic trié'n khai thy'c hin Thông báo sO' 2177-TB/TUngày 15/12/2022 
cia Tinh zy ye' phu'o'ng an quy hogch chi tiê't xáy dy'ng Qucn the' du ljch De'n 
Thu'crng và khu phy trcr tha khá'u quO'c té' Lao Cai; 

Can cz' COng van sO' 4381/SGTVTXD-QHKT ngày 2 8/12/2 022 cia So' Giao 
thông Vn tái - Xây dy'ng tinh Lao Cal ye' vic thOa thu2n h so' dá an Quy hogch 
chi tilt xáy dy'ng quá'n the' du if ch De'n Thiciig và khu phy trQ' cira khO'u quô'c tl 
Lao C'ai, phu'O'ng Lao Cal, thành phI Lao Cal,' 

Xét de' nghj cüa phOng QuOn i dO thf thành phO' Lao Cal tqi Báo cáo sO' 
222/BC-QLDT ngày 30/12/2022,' 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt Quy hoch chi tit xây dimg Qun th du ljch Dn Thisqng 
va khu phii trq cira khu quc t Lao Cai, phu'ông Lao Cai, thành ph Lao Cai vâi 
các ni dung nhu sau: 

1. Vj trI, ranh gi&i 1p quy hoich. 

a. Vjtri 

Khu vrc nghiên ciru 1p quy hoach thuc dja giâi hành chInh phu&ng Lao 
Cal, thành ph Lao Cai, tinh Lao Cai. 

b. Ranh giOi quy hoçich: 

- PhIa Tây, giáp song Nrn Thi vâ khu vrc ci.ra khu quc t Lao Cai; 

- PhIa Nam, Tây Nam giáp dumg Nguyn Hu và tuyn Quc 1 70; 

- Phia Dông, giáp sOng Nrn Thi; 

- PhIa Bäc, giáp song Nrn Thi. 

2. Quy mô 1p  quy hoch. 

- Quy mO din tIch l.p quy hoch khoáng: 32,7 ha. 
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- Quy hoach duçic 1p bàn d kháo sat dja hInh t' 1 1/5 00. 

- H sci Quy hoch duçc 1p trén bInh d t 1 1/5 00 (loai dng müc 0,5m). 

- Quy mô dan s thuông tri tInh toán khoâng 1.200 - 1.300 ngrnñ (khong 
bao gm dan s quy di). 

3. TInh cht khu virc 1p quy hoch. 

Khu vrc 1p quy hotch có tInh cht là qun th du ljch tam linh, thucing mti 

djch vi tng hqp, vui chcii giâi tn, bãi d6 xe vâ khu dan cu a m.t do cao vai 

hInh thai kin true cânh quan dc trung, di tIch ljch sir khác nhau phiic vi.i cho nhu 

cu phát trin du ljch cüa dja phucmg nói riêng và thành pM Lao Cai nói chung. 

4. Co cu và ti chü'c không gian kin trtic cãnh quan. 

a. Cocthiquyhozch: 

- Khu dan cix do thi hin hu'u; 

- Qun th không gian du ljch tam linh dn Thisçng (dM Thuqng, dn Mu, 
chüa Tan Bâo,) cüng vâi h tMng các khuôn viên cay xanh van hóa du ljch; san 

1 hi; quàng truang, bãi d xc tinh 

- Khu virc phi trg cira khu duang b qMc t Lao Cai, bãi d xe tinh, cong 

trInh cong cong, khuôn viên cay xanh cãnh quan. 

b. T chác không gian kiln trác ca,il, quan 

- Không gian kin true cánh quan khu virc ducic sp xp linh hoat  vai sir 

kt hqp không gian tam linh và không gian phii trg cüa khu qMc t Lao Cai tao 

nên không gian du ljch mang net dc sc cüa thành pM Lao Cai. Không gian dan 
cix do thj hin hüu có sir tách bit nhi.rng hôa dng v không gian tng th vOi 

không gian tam linh. 

- Không gian cüa khu qMc t Lao Cai duçc kt Mi vOi không gian tam 
linh Dn Thuçing bng tuyn thrang kt Mi mâi, các tuyn duang nâng d.p ma 
rng dam bâo k& Mi thun tin, nâng cao quy mô phic vi1. 

- Không gian phii trçr dugc b trI phü hcrp xen kê vai không gian ci:ra khu 
qMc th Lao Cai và không gian tam linh Dn Thugng tao  sir thu.n tin nht giao 
thông cho khu virc. 

5. Quy hoch ting mt bang sfr diing dt 

- DIt cci quan: Gm 01 ô dt, k,2 hiu CQ, có din tIch 296,44m2. Là qu 
d.t nba luu trü can b cOng nhân vien Cung gác cu chung H Kiu thuc xi 
nghip dithng st Yen Lao. Mt d xây dçrng tôi da tr 40%; chiu cao xây dmg 
ti da 22,0m (6 tng). 
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- Dt cong c5ng: Gm 02 ô dt, k hiu Ccl; VH; có tng din tIch 

11.299,1 7m2. Là qu5 dt xây drng các cong trInh cong cong,  trung tam thông tin 

du ljch, trimg bay, nhà van hóa, các cong trInh biu tuçYng du ljch, tam linh ... Mt 
d xây dimg ti da 40%; chiu cao xây di'ng tôi da 16,0m (4 tang). Riêng dat CC 

là 35m (11 tng). 

- Dcit djch vy. Gm 02 0 dAt, k hiêu DV 1-2, có tOng din tIch 680,35m2. 

là qu dAt xay dimg các cong trInh djch vii thirnng mai,  khách  san  hin hcru. Mt 

d xay drng ti da 80%; chiu cao xây dirng ti da 22,0m (6 tang). 

- Da't O'.• Gm dAt a hin trng; dAt imri (sip xp tái djnh cu). Co tng din 
tIch 34.963,38m2. Trong do: 

+ Dt a hin trng: Gm 08 0 dAt, k hiu HT1-8, có tng din tIch 
31.819,43m2. Là qu5' dAt khu dan cu' 0' hin htu. Mt d xây drng ti da tInh 
theo quy chun quy hoach  xây di.rng di vai trng thira dAt (do hin trng các thi:ra 
dAt có din tIch khOng du nhau); chieu cao xây dirng ti da 22,0m (6 ttng). 

+ Dt a mâi (sip xp tái djnh cu'): Grn 03 0 dAt, k hiu LK1-3, có tng 
din tIch 3.143,95m2. Là qu dAt i rnói (sip xp tái djnh) cho dan cu khu virc bj 
ánh hu&ng. M.t d xây dirng ti da 90%; chiêu cao xay dimg thi da 22,Om (6 
tng). Tng s 31 thira. 

- Dat di tIch, tIn ngwOng: Gm 04 0 dAt, k hiu TN1-3; DT, có tng din 
tIch 42.466,713m2. Là qu5 dAt Dn Thung, Den Mu, Dn Am, bia ti.rang nim 
b Cong an hin hü'u và qu' dAt xây dirng chua Tan Bâo mOi cüng vri h thng 
khuôn viên cay xanh, không gian san 1 hi,. . .M.t d xây dmg ti da 40%; chiu 
cao xây dmg ti da 16,0m (4 tang). 

- Dá't hg tcng k9 thut du rnO'i: Grn 09 0 dAt, k hiu P 1-2; HTKT1-6, có 
tng din tIch 28.0 16,83m2. Là qu dAt xây durng h tMng các bài d xe tinh phiic 
vui nhu cu dirng d xe cho dan cu, du khách khi dn Dn Thuqng, khu cira khu 
quc t Lao Cai. Là các qui dAt xây dirng cOng trInh tram  bum, b chira nithc, 
tram bin áp; ha tng duang st hin hQ'u và h thng các cong trmnh ha tang k 
thuât dA mi khac. 

- Da't an ninh quO'cphông: Grn 03 0 dAt, k hiu CM1-3, có tng din tIch 
529,86m2. Là qu5 dAt xây drng ct mc quc gia, bt gác... hin hthi. 

- Da't cOng viên cay xanh, cOng viên van hóa: Gôm 14 ô dat, k hiu CX1-
14, có tOng din tIch 102.525,07rn2. Là qu' dat xây dirng h thng cong viên cay 
xanh, cong viên van hóa trong khu virc quy hoach. Là qu dAt di cay xanh cành 
quan tao  không gian xanh, sinh thai trong khu vrc. Là noi thãm quan du ljch, nghi 
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ngcii, thithng ngotn phong cânh khu tarn linh Dn Thu'cmg và khu càa kh.0 quc 

tê Lao Cai. 

- Dat mgt nwó'c - h cánh quan: Grn 01 ô dt, k hiu MN1, có din tIch 

3.141 ,68m2. Là qu5 d.t xây drng h nrnfc cãnh quan gtn kt không gian dn 
Thuçmg và không gian chña Tan Bào. 

- Dá't giao thông, hg tdng k5 thugt khác: Tng din tIch 102.99 1,09m2. Là 

qu dt xây dirng mng luOi duing giao thông, via he, taluy và h thng ht t.ng 

k5 thu.t khác. 

Bang thong kê sü' dyng dat 

STT Loai dat 
Ky 
.,. 

hiçu 
then tich 

. 
(m-) 

Mat do 
. 

XD toi 
da 

(%) 

• 
Chieu 

. 
cao toi 
da(m)  

Tang 
cao 

toi 
da 

So 

lo 

Ty 
le 

(/0) 

1 Dt co' quan CQ 296,44 40 22,0 6 0,09 

2 Dt cong cong 11.299,17 40 12,5-35,0 3 3,46 

CC 9.587,17 40 35,0 11 2,93 

VH 1.712,00 40 12,5 3 0,52 

3 EMt djch viii DV1-2 680,35 80 22,0 6 0,21 

DV1 219,47 80 22,0 6 0,07 

DV2 460,88 80 22,0 6 0,14 

4 iMt & 34.963,38 90 22,0 6 10,69 

4.1 Dat ô' h&n  trzng HT1-8 31.819,43 22,0 6 9,73 

HT1 3.078,30 22,0 6 0,94 

HT2 2.134,16 22,0 6 0,65 

HT3 4.753,86 22,0 6 1,45 

HT4 2.273,26 22,0 6 0,70 

HTS 3.130,81 22,0 6 0,96 

HT6 3.205,36 22,0 6 0,98 

HT7 6.394,13 22,0 6 1,96 

HT8 6.849,55 22,0 6 2,09 

4.2 Dat ô mói (Tdi din/i cu') LK1-3 3.143,95 90 22,0 6 31 0,96 

LK1 1.021,50 90 22,0 6 10 0,31 
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LK2 1.100,00 90 22,0 6 11 0,34 

LK3 1.022,45 90 22,0 6 10 0,31 

5 iMt di tIch, TIn ngtrö'ng TN1-4 42.466,13 40 16,0 4 12,99 

DtDnThi.rçrng TN1 32.983,90 40 16,0 4 10,09 

DâtchüaTânBão TN2 7.345,28 40 16,0 4 2,25 

DtDnMu TN3 1.818,59 40 16,0 4 0,56 

Dtbiatungnirnb 

cong an 
DT 318,36 40 16,0 4 0,10 

6 
Dat h tang k thut 
dau mol 

P1-2; 
HTKT1-6 

28.0 16,83 8,60 

Bãi do xe 
P1 22.003,94 10 7,5 6,73 

P2 3.988,00 1,22 

Bnucvàtrmbiênáp HTKT1 453,83 0,14 

Tram barn tang ãp HTKT2 159,96 0,05 

Tram bin áp HTKT3 199,92 0,06 

Trtrn bin áp HTKT4 33,13 0,01 

H tang du&ng sat 
HTKTS 793,21 0,24 

HTKT6 474,84 0,15 

7 Dat an ninh quoc phong CM1-3 29,86 0,16 

CM1 288,05 0,09 

CM2 96,67 0,03 

CM3 109,07 0,03 

BG 36,07 0,01 

8 
Dt cay xanh - Cong 
•,. 

vien van hoa 
CX1-14 102.525,07 31,35 

Cxl 2.712,79 0,83 

CX2 22.963,17 7,02 

CX3 3.686,41 1,13 

CX4 19.196,48 5,87 

CX5 1.107,35 0,34 

CX6 6.859,66 2,10 

CX7 4.179,02 1,28 
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CX8 12.203,59 3,73 

CX9 22.576,26 6,90 

CX10 1.761,74 0,54 

CX11 1.267,68 0,39 

CX12 2.239,55 0,68 

CX13 1.270,94 0,39 

CX14 500,43 0,15 

9 Dtmtnithc(hicinhquan) MN 3.141,68 0,96 

10 
Dt Giao thông + HTKT 
khac 

102.991,09 31,50 

Tng 327.000,00 100,00 

6. To chtrc mng hrói h tng k thut. 

6.1. Quy hozch ming lwói giao thông. 

a. Quy hoçich giao thông: 

Mng luâi giao thông khu virc nghiên cüu thit k kt ni thông su&, lien 

hoàn vâi h thng giao thông khu virc trên Co s dam bão các yêu c.0 v kt ni 
giüa các c.p dumg. Quy mô mt ct ngang thi& k dam bão luu thông thông su& 

và thun 1çi cho b trI h thng h thng k' thut khác. Hoàn thin cht luqng cüa 

toàn b h thng giao thông tr kt cu du'ing cho dn cay xanh, chiu sang.. .dãm 

bâo khang trang v&i yêu cu thm m cao. Khp ni vth các tuyn dithng hin 

hfru trong khu virc quy hoach, giâi pháp thit k nhu sau: 

- Giao thông di ngoi: 

+ Tuyên diRmg Quc 1 70 chy giáp ranh vâi khu virc 1p quy hoach kt 
ni giao thông khu virc vâi các vüng lan ctn. Tuyn có quy mô m.t ct ngang: 
Bm.t2x10,00m, Bvh2x3,00m, Bpc=1,0rn, Bnn=27,00m; 

+ Tuyên dmmg Nguyn Hu là trVc  giao thông k& nôi khu virc 1p quy 

hoach vth c.0 Cc Lu, cu Ph Mó'i là hai cüa ngO vào thành ph Lao Cai. Tuyn 
có quy mô m.t ct ngang: Doan 1 tr duông Nguyn Hu dn nut giao Ni 

Bmtt=17,5m, Bvh=4,5m+5,00m, Bnn27,OOm; Doan 2 tir nut giao Ni dn 

diiing Phan Bi Châu mi rng len Brnt=15,Om, Bvh2x5,00m, Bnn25,OOm; 

+ Tuyên dmng Phan Bi Châu là tuyn dung trVc khu virc. Tuyn Co quy 
mô mitt cat ngang: Doan  1 tü ththng Nguyn Hu dn duOng N.m Thi m& rng 
len Bmt=15,00m, Bvh2x5,00m, Bnên25,00m; Doan 2 t11 duing Nm Thi dn 
diiOng Quc 1 70 mi rng len Bmàt7,50m, Bvh2x1,50m, Bnn=10,50m; 
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- Giao thông ni b trong khu vrc gm các tuyên du?mg: Mi.ng luâi giao 
thông ni b trong khu virc 1p quy hoch gm các tuyn duông hin trng, du&ng 
nâng c.p ma rng, du?mg ma mó'i kt ni vOl các tuyên duOng dôi ngoi t?o  thành 

mng luOi giao thông lien tc d hInh thành các qu Mt xây drng mOi kêt nôi 

giao thông thun tin: 

+ Các tuyn duOng hin trng: duô'ng Nguyn Cong Hoan, thrOng Nguyen 
Thai H9c, ph Trân Nguyen Han, phô Büi Thj Xuân, phô Nguyn Thiêp, phô Lê 
Lo'i, ph Nâm Thi duçic giü nguyen quy mô hin trng Bmt=6,Om-1O,5Om, 
Bvh2x(3,Om-5,00m), Bnên=12,Om-18,50m; 

+ Ph Ngô ThI Nhm thrçc nâng cp mO rng len quy mô Bmtt=9,OOm, 
Bvh2x5,00m, Bnên=19,00m; 

+ Thit k mOi duOng Ni có quy rnô rnt cat ngang Bmt=9,OOm, 
Bvh=2x10,00m, Bnn=29,OOm; 

+ Thit k mO mOi duOng N2, N3, N4 có quy mô mt ct ngang 
Bmtt=4,OOm±5 ,5 Om, Bvh=2x( 1 ,Orn±3 ,Orn), Bnn=6,OOm± 11,5 Om. 

b. Chi gió'i ththng do và chi giO'i xây dy'ng: 

- Chi giOi duOng dO: Tuân thu theo quy rnô b rng 1 giOi dâ duçrc xác djnh 
trong quy hoach, duçrc xác djnh ci th theo mt ct ngang duOng và ranh giOi khu 
Mt và th hin trong bàn d quy hotch giao thông. 

- Chi giOi xây dirng: 

+ Chi giOi xây dirng các cong trinh nhà 0 hin trng, nhà 0 1in k mOi, cong 
trinh djch v1: Lüi O,90m so vOi chi giOl thrOng dO phIa giáp duOng giao thông, phia 
sau lô Mt lüi dam báo mt d xây dirng quy djnh vOi tOng lô Mt. 

+ Chi giOi xây dirng cong trInh tin nguO'ng, cong cong, van hóa: Lüi ?5,00m 
so vOi chi giOi duO'ng do phIa giáp duOng giao thông, các canh  con  'ai  lüi vào ~2,00m 
so vOi chi giOi thrOng dO. 

6.2. Cli uãn bj lcj thuIt. 

a. San nan: 

- Trén co sO bàn sü ding Mt và quy hoach  giao thông, cao dO quy hoach 
san nn thr?c xác djnh trên nguyen tc dam bão duc thoát nuOc mt bang, phü 
hçp vài d d6c cãc tuyn du&ng, phü hçp vi dja hinh, cãnh quan khu vrc và han 
ch dào Mp d dat  hiu qua kinh t, giãi pháp quy hoach: 

+ Các mitt btng cOng trinh nhà 0 hin trng, cong trInh TN 1 (phn dã xây dimg), 
TN3, DT; CáC Cong trinh djch vu, bãi d xe dirnc giü nguyen c& nn hin trng; 

+ Các mt bang bô trI dat a mOi du'çic san cao han cao dO via he 15cm, dO 
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dc dcc barn theo d dc ththng và có hi.thng dc vuông góc vói d'tx&ng dam báo 
yu t thoát nithc m.t bang. 

+ Các mitt bng b trI cong trInh TN2, CC sê duçic th%rc hin san gt theo cao 

d trung bInh rnt bang darn báo không b ng.p üng ci:lc b, giãm thiu khi krçng 

dào d.p va phü hqp vâi tInh cht cong trInh xay dimg. 

- Thiêt k h cãnh quan truOc cüa dt TN2, c& day h dir kin +89.00, c& 

mt nuOc thumg xuyên +91.00, c& xâ tràn +91.50. 

b. Thoát nzthc: 

- Xây dirng h thng thoát nuc hoàn chinh dy dü và dMg b cho toàn 

khu quy hoach diu chinh. 

- Trên các tuyn &thng hin tring: dtrmg Nguyn Cong Hoan, Nguyn 

Thai Hc,Trân Nguyen Han, Büi Thj Xuân, Nguyn Thip, Lê Lçi, Nm Thi dä 

có h théng cng dc dithng hoàn chinh së duçic gia nguyen hin trng. Câi tao, 

chinh trang li các doan  tuyn cng thoát nuó.c xung cp và ti các vj trI du nôi 
vâi h thng thoát nuâc mói. 

- Trên các tuyn duxng ma md và nâng cap ma rng s thi& k h thng 

rãnh hp BxH=50x60cm kt hçp BxH=60x80crn và cng trôn D75cm nm dithi 

kt cu via he d thu nmc mt duang thông qua các ciLra thu, h ga. Doan qua 

dithng s1r dimg loti cOng chju hrc. Nuóc rnt sau thu gom së duçic d.0 xà vào he 

thng cng hin trng các tuyn duang xung quanh và xâ ra sOng Hng, sOng 

Nrn Thi. Mt ph.n nuóc mt duçic thu gom vào h nithc cânh qua, có b trI cira 
thu và cira xã darn bào mirc nuâc mt trung bInh cüa h. 

c. H thong kè. 

Thit k h thng kè tr9ng 1irc chiu cao trung bInh H2.Om tai  các vj trI 

chênh c& lan d dam báo n djnh rnái taluy cQng nhu qu dt xay dirng, yeu cu 

k5 thut và m5' quan do thj déi vói các mt bng xây dçrng có sr chênh c&. 

6.3. Quy hoich c1p nu'ó'c: 

- Tong thu cu cp nuOc tInh toán: Nhu cu dung nithc trong ngày lan nht 

(có cháy) là 460m3/ngd. H s giè' dung nuóc Rrn nht KGiy max = 2,47 do do lu'u 

luqng gia ia -  th.t là QGia Max  460x2,47/24 = 47,34m3/h. 

- Nguôn cp nuac: Sir diing ngun nuac may cüa h thng dtp nithc thành 

ph Lao Cai, dtu ni tü tuyn ng DuO dc dung phô Lê Lvi;  D150 dc duang 
Nguyn Thai Hçc. 

- Quy hotch tram barn tang áp trén tuyn ng Dl 60 ti ô dt HTKT2 d 

barn nuac len b chira 500 m3  dt tai  ô dt HTKT1 có cao d khoáng 140m. (chi 
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tit trtm duqc thirc hin cii th trong t1rng hang mic buóc dr an sau nay gm b 

chira, tram  born,...). Nuó'c sach  tr b chira cp xung ng dcc thrô'ng QL7O bang 

ng D200 phiic vii cho khu quy hoach  và khu lan cn dam bâo miic tiêu cap nirâc 

cho các khu virc khác trong thành ph. 

- To chirc mng luói dung ng: Git nguyen h thng mng 1ui cap nuOc 
hin trng; phá do', cãi tao,  xây mó'i doan ng cp nuOc tr di nhà may nuâc Lao 
Cai len, xung dithng QL7O phà hp vói quy hoach  si:r dçing dt và quy hoach 
cong trInh ha tng k5 thut. Quy hoach mi doan  ing cp nuc Dli 0 du vông tir 
dithng ph Nguyn Thai Hc dc dung Ni ra ph Lê Lgi cp nrc sinh boat cho 
khu virc dan cu a mai. Mng ng cp djch vi duçc kMng ch b&i các nut van chn, 
tê, cut, van khoá. D sâu chôn ng c.p nuó'c không nhó hon 0,8m doan  di dithi via 
he di vai các duang ng cp triic chInh; 0,7m doan di duâi via he di vói cac 
duang ng cp djch vu. 

- Dung ng nhira HDPE và các phi tüng trên tuyn ng dUng loai dam bâo 
tiêu chun cho loai ng ti thiu PN12,5. 

- Cp nuâc phông cháy chcra cháy: 

+ Mng luâi duang ng cp nuó'c phông cháy chüa cháy dixgc sU diing kt 
hçip vai h thng mang liith duô'ng ng cp nmSc sinb boat triic chInh DuO trâ len. 

+ Lp dt b sung, mai h thng các trij cUu boa cp nuc phOng cháy cha 
cháy trên các tuyn duang ng cp nuó'c tritc chInh tU Dli 0 trâ len. Khoàng cách 
mi tru cUu boa 100-120m/ tru. 

+ H thng cp nuóc ciru boa &thng ph quanh kbu vçrc quy hoach  duçic 
thi& k là h tMng cp nuOc cUu boa áp lirc thp, áp hrc nuac ti thiu tai  tri ciru 
boa là 1 Om ct nithc. Vic chUa cháy së do xe ci'ru hoà cUa di chUa cháy thirc hin 
khi có cháy xây ra xe cUu bOa dugc tip nuâc tU các trti cU'u hOa dc duang. Các 
tri cUu boa kiu ni theo tieu chun TCVN 6379:1998. Lu'u luçing, s dam cháy 
theo và các yeu câu phông cháy duçc áp diing theo TCVN 2622:1995; QCVN 
01/2021/BXD và QCVN 06/2021/BXD. Khoãng cách ti thiêu giüa hong ci'ru bOa 
và tuO'ng nhà là 5m; khoãng cách tM da giUa hong c1ru bOa và mép du&ng là 2,5m. 

6.4. Quy hoçich cp din và thông tin lien lçw. 

a. Cd'p din: 

- Ngun din: Ngun din cp cbo khu quy hoach  1y tU di.thng day 22kv 
474E20.2 dumg Nguyn Hue. Diem dâu cO vj trI dc tuyn dirang 22KV hin 
trng dc du&ng Nguyn Hu và duing Nm Thi. 

- Tram biên áp: Tháo do' tram  bin áp Dn Thugng hin trng và xây mai trm 
bien áp Den Tbuçng tai  vj trI mai có cOng sut 630 KVA 22/0,4KV cp din cho 
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khu vrc dan cu & m&i và dan cu hin trng darn bâo thun tin theo phucing an quy 
hoach. Gi nguyen vj trI các TBA T7 khu virc Dn Mu, TBA Nm Thi; TBA 
Nguyn Thai H9c; TBA nhà may nuâc LC 1; TBA nhà may nuâc LC2 cp din cho 
các khu vçrc hin trng và khu cong cong m&i. 

- Lirâi din trung th: Tháo d duè'ng day ni 22kv 1 474E20.2 doan  cp 
din cho các TBA T7, doin cp din TBA Dn Thuçmg hin trang. Xây dirng 
tuyn du&ng day ngm 22kv mâi cp then laj  hin trng sau khi tháo dOr, dtp din 
cho các tram  bin áp xây dimg m&i. S& diing cap ngm chng thm, lOi nhôm 
3x240 theo lu&i din thành phé Lao Cai. 

- Lu&i then ha th 0,4kV cp din sinh hoat: Tháo d mt si doan  du&ng 
day nM 0,4kv cp din sinh hoat sau TBA Nguyn Thai Hoc, TBA Dn Thung 
v&i chiu dài khoâng 1250m. Xây drng mOi tuyn du?ng day ngm 0,4kv tü 
TBA m&i t&i các phii tái khu dan cu ô' rnó'i và cp 'ai  hin trang các doan  tháo 
dö. Ha ngm các doan tuyn cap cp din ni hin trang trong khu virc khi có 
diu kiên. 

b. Câ'p din chilu sang cong cong: 

- Tháo d mt s doan  tuyn du&ng day ngm chiu sang không phü hcp 
vói quy hoach vâi chiu dài khoâng 922rn. 

- Xây dimg mOi các tuyn cap ngrn cp din chiu sang d9c các tuyên du&ng 
giao thông, dcc các tuyn di.thng dao  cânh quan, khuôn viên cay xanh cânh quan. Sü 
dung den LED 100W-i 20W, dam báo chiu sang di lai  và  tao  cânh quan v dêm. 

c. Thong tin lien lgc. 

- Cp tin hiu thông tin: Thông tin cp cho khu quy hoach bang du&ng trçic 
cap quang 1y tin hiu triic tip t& tram  chuyn tip cho khu quy hoach. Toân b 
tü và hp trong khu quy hoach dugc cp tin hiu bng 1 ngun tin hiu hoat dng 
duy nht, dc lap. Toàn b khu quy hoach duc cp tin hiu trirc tip tü tü phân 
phi chInh. Xây dimg mach  cap ngrn lam triic chInh cung cp tin hiu. Tuyn 
cap ngm nay duçc dt trên via he tuyn du&ng chInh, cp tin hiu cho các hp 
cap phân phi tin hiu. Các du&ng cap ngm và các tü phân phi dugc 1p dt cho 
trng cong trInh. 

- Truyn hInh và internet: H thng tin hiu truyn hInh, internet bao gm cap 
chinh và tü phân pMi cp tin hiu cho toân b khu quy hoach.  PhAn luói phân phi 
d ctp tói cap phân phi vâ vi trI các hp chia tin hiu ch& sn cp cho trng khu 
vrc. H tMng truyn hInh cap CATV và internet cp cho khu virc quy hoach bang 
các tram chia tin hiu HUB và tü chia khu vrc. Tin hiu cp cho khu quy hoach 
bang duô'ng tric cap quang 1y tin hiu trirc tip t& tram cp tin hiu khu virc cüa 
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nba cung c.p. Toàn b các HUB trong khu quy hoach thrçc c.p tin hiu b.ng 1 tü 

cap. Tü cap nay duçc du ni vi tin hiu cüa nhà cung cap. H thông cap dông 

triic (quang) phân phi ng.m. H tMng nay grn các dt.thng cap ng.m dng triic 

(quang) và các tü chia tin hiu khu vtic ch sn 1p dt cho tixng ciim cong trInh. 

6.5. Thoát nwôc thai và v sinh rnôi tru'óng. 

a. Thoát nwàc thái. 

- Tong thu cu thu gorn nuó'c thai sinh hoat tinh toán: 290m3/ngd. 

- Sir diing h tMng thoát nu'ó'c riêng (riêng bit giüa nuâc mua và nuác thai 

sinh hoat), nuóc thai sinh hoat phâi ducic xir 12  cic b qua b ph& trong trng cOng 

trInh dan vj sau do thu gom vâo tuyn cng D200-D3 15 d thoát ye tram xir 1 
nuóc thai dr kin nm ngoài ranh giói theo hithng d9c diRng bi kè sOng Hng, 

song Nm Thi theo djnh huàng quy hoach chung thành ph Lao Cai. Nu9c thai 

sinh hoat drnc xir 1 dat tiêu chun cot A TCVN 14:2008/BTNMT triróc khi xã ra 

ngun tip then. 

- Thoát nithc uu tiên hInh thüc tr cháy theo d dc dcc duOng. Tuy nhiên 

km vrc có d chênh cao khOng th tir cháy v phIa cng khu virc cn quy hoach 
b trI tram  barn nrn9c thai tai  khu dt cay xanh: Tram barn có cOng sut 1O-12m3/h 

và chiu cao 5-lOm (diRing ông có áp DN100 len h ga cng dthng Nguyn Hu 

sau do tip tiic tr chay). 

- B trI các hé ga theo quy djnh dc tuyn cng và các vi trI góc d,u nôi, 
góc ngot. D sâu chôn cng trung bInh ban du O,7m cách chi gii duing dO tr 
O,7m- 1 ,5m. B trI các h ga trên mng 1ui ducic dt tai  các dim cng thoát nuóc 
thai thay di huàng, thay di du0ng kInh, d dc vá truc các cOng trInh d thu nizc 
thai. Trén các doan  ng cng dt th.ng, theo mt khoâng cách tht djnh xây drng 
h ga có khoãng cách thy thuc vào durng kInh dam bâo theo tiêu chun quy djnh. 

b. V sinh mói trzthng và xi'c 1,)5 cMt thai rcn: 

- Tng thu cu thu gom tInh toán: 1,41 thn/ngay. 

- Cht thai rn dugc dirng trong các thüng rác thIch hçp tai  các khu dt cOng 
trInh, khu khuOn viên cay xanh, dc các tuyn dung va dirqc thu gom rác thai 
hang ngay chuyn v tram  trung chuyn rác bng xe co giâi va dua dn khu xir 1 
chat thai rAn tp trung cOa thành ph Lao Cai. 

- ChAt thai rin dugc t chirc phn loai tii ngun phát sinh thành hai loai chInh, gm: 

+ CTR vO cci: kim loai, thüy tinh, chai nhira, bao nilon. . . dizçic thu gom 
tái ché nhàm thu hôi phê 1iu và giárn tãi cho khu xir 1 chAt thai rAn. 

+ CTR hüu co: Thirc phAm, rau cü qua phê thai, lá cay... 
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c. Nghi'a trang: 

Trong d an quy hotch không bè tn khu virc nghia trang. Nhu câu chôn cat 

s thrcc dim dn khu nghia trang thành ph Lao Cai. 

7. Dánh giá tác dng môi tru'b'ng chiên lu'qc 

Trong d an quy hoach thirc hin dánh giá tác dng môi trixmg chiên hxçic 

(DMC). Trong buOc l.p dir an tip tic dánh giá tác dng môi truông (DTM) theo 

quy djnh. 

Diu 2. Quy d1nh quãn 1 theo quy hoich. 

Ban hành kern theo Quyt djnh nay là Quy dnh quân 1 theo d an Quy 

hoach chi ti& xây dirng qun th du ljch Dn Thuçng và khu virc phii trçl c1ra khâu 

quc t Lao Cai, phurng Lao Cai, thành ph Lao Cai gm 03 chumg và 9 diêu. 

Diu 3. To chiuc thiyc hiên. 

Trên ccr s& quy hoch duqc duyt, UBND phu?ng Lao Cai, chü du tu lap 

quy hoch, ThU tru&ng các Ca quan, clan vj lien quan có trách nhim: 

1. UBND phuè'ng Lao Cai: ChU trI, phi hçip vi chU d.0 tulp quy hoach 

t chUc cong b cong khai Quy hoch cho các t chUc, cá nhân lien quan trên dja 

bàn duccc bi& và thirc hin nghiêm theo ni dung quy hoach dä dixqc phê duyt. 

ChU trI, phi hçp Di Kiêrn tra trt t,r do th, chju trách nhim quân 1 d.t dai, trt 

tir xây dirng trên dja bàn phithng theo quy hoch và quy djnh quàn l d an quy 
hoach ducc duyt. 

2. Phông Quân l do th thành ph& Thirc hin lip, trInh phê duyt h so 

cm mc giâi và t chüc ctm mc giOi quy hotch ngoài thirc dja theo quy djnh. 

Phi hçip vd UBND phuing Lao Cai t chUc cOng b cong khai quy hoch dã 

duçc phé duyt. Däng tâi thông tin Quy hoch xây dirng len Cng thông tin din 
tU cUa B Xây dirng. 

3. Phông Van hóa và Thông tin thành ph, Trung tam Van hoá — thông tin 

truyn thông thành ph: Däng tâi thông tin quy hoach trên các phuang tin thông 

tin dai  chUng và trang thông tin din tU cUa thành ph Lao Cai. 

4. Phông Tài nguyen và Môi trung thành ph: C.p nhtt quy hoach,  ká 
hoach sU diing dt tren dja bàn thành ph Lao Cai. 

5. Ban Quán l di tIch thành pM Lao Cai: Co trách nhim t chUc các hoat 
dng bào v, khai thác phát huy giá trj van hoá, bâo quãn, tu b, tOn tao  di tIch 
thuc thm quyn quán 1 theo djnh huông quy hoach phê duyt. 

6. T chirc quán l thrc hin quy hoach, tnin khai d.0 tu xây dirng darn 
bào quy djnh. 
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Diu 4. Chánh Van phông HDND&UBNID thành ph Tru&ng các phông: 
Quân 1 do thj, Tài nguyen và Môi tru?mg, Tài chInh - K hoch; Van hóa và 
Thông tin; Giám dc Trung tam phát trin qu' dt thành ph Chü tjch UBNID 
phu?mg Lao Cai; ThU trrning các ca quan, dan vj có lien quan chju trách nhim 
thi hành Quy& djnh nay.!. -rp-- 

No'i nhân: 
-NhuDiêu4/QD; 
- UBND tinh Lao Cai; 
- S& GTVT-XD tinh; 
- TT Thành üy, HDND TP; 
- Länh dao UBND TP; 
- Luu: VT, QLDT.._L.— 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

 

Hoàng Bang Khoa 
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