
U' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN BAO YEN Dc Jp - Tr do - Hnh phüc 

So: 2605/QD-UBND Báo Yen, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

QUYET DINH 
Phê duyt Quy hoch chung xây dijng Do thi Bão H, huyn Bão Yen. 

UY BAN NHAN DAN HUYN BAO YEN 

Can ct Lut To ch&c chInh quyên dja phztcmg ngày 19/6/2015; Lugt sza 
dOi, hO sung mç3t sO diêu cia Lut to1  chi'rc ChInh phi và Lu2t t chtc chInh 
quyén djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz Lugt Quy hogch dO thj ngày 1 7/6/2009; 

Can th Lut Quy hogch ngày 24/11/2017; 

Can ci Luat  Sza do2i, bd sung m5t sO' diu cla 37 lut cO lien quan dIn 
quy hoçich ngày 20/11/2018; 

Can ci Nghj cjuylt sO' 1210/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 cza U,) ban 
thwàng vy QuOc hç5i vêphán logi do thj, 

Can cz Nghj quyé't sO' 1211/2016/UBTVQHJ3 UBTVQH ngày 25/5/2016 
cia Uj ban thu'&ng vy QuOc hi ye tiêu chuán phdn loi do'n vi hành chInh, 

Can ci Nghj djnh sO 37/2010/ND-c'P ngày 07/4/2010 cia Ci'zInh phü v 
lap, thám dinh, phé duyt và quán l quy hoach dO th 

Can th Nghj djnh sO' 72/2019/ND-CT ngày 30/8/2019 cza ChInh phi v 
tha dOi, hO sung m3t sO diêu cia ngh/ djnh sO 37/2010/ND-CP ngày 0 7/4/2010 
v lap, thlm djnh, phê duyt và quán l3 quy hogch do thi và nghj djnh 
so 44/2015/ND-CT ngày 06/5/2015 quy djnh chi tiêt môt sO ni dung ye quy 
hogch xáy dng; 

Can th Thông tu' sO' 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cza Bó Xáy dy"ng 
Quy djnh ye ho so' cia nhim vy và do an quy hooch xáy dyng vIng, quy hogch 
dO thj và quy hogch xáy dyng khu chi'c näng, 

C!àn  cz Thong tu' sO' 20/2019/TT-BXD ngày 3 1/12/2019 cza Bó Xáy dyng 
Hu-ó'ng dan xác djnh, quán l3 chi phi quy hogch xay dipig và quy hogch dO thj; 

Can cz- Thông tu' sO' 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 cña Bó Xáy c4mg 
ban hành "Quy chuán kjY thuçt QuOc gia ye quy hoqch xãy dyng"; 

Can ci D an sO' 04-DA/TU ngày 27/11/2015 cia Tinh iy  Lao Cai v viéc 
phát triln mqng hthi dO thl tinh Lao Cai giai dogn 2016-2020, tam nhIn den 
näm 2030; 

Can ci Quylt djnh sO' 660/QD-UBND ngày 30/3/2012 cza UBND tinh 
Lao Caiphê duyt Quy hogch xdy dyng vIng tinh Lao Cai den nám 2030, 



Can c& Quyé't djnh s 969/QD- UBND ngày 25/3/2021 cia UBND tinh 
Lao Cai ye vic Phé duyt Nhiçm vy Quy hogch chung xáy dmg Do thj Bcio Ha, 
huyén Báo Yen; 

Can th Kêt luan  sO' 91-KL/TU ngày 2 6/3/2021 cia Ban Thit&ng vy Tinh 
uy tgi buôi lam vic vó'i Ban Thithng vy Huyn iy Bcio Yen; 

Can ci't Thông bcio sO' 1272-TB/TU ngày 24/01/2022 cza Tinh Lao Ccii 
ye vic Thông bcio j kiên cza Thzthng trtc Tinh iy v mç5t sO' dc cm quy hooch 
xciy dy'ng trên dja bàn huyn Báo Yen; 

Can ci Thông bcio sO 146/TB-VPUBND ngày 04/6/2021 cza Van phông 
UBND tinh Lao Cai thông bcio Kêt lugn cia thw&ng try'c UBND tinh Lao Cai tçii 
cu5c hQp xét duyt cOng tcic chucin hl dciu twXDCB ngày 01/6/2021; 

Can cz' Nghj quyét so 13/NQ-HDND ngày 15/04/2021 cia Hói dng nhcin 
dan huyçn Bcio Yen ye vic cho j kién dOi vâi ni dung 05 dO cm quy hogch trên 
dja bàn huyn Báo Yen; 

Can c& Van ban sO 3574/SGTVTXD-QHKT ngày 24/9/202] cza SO' Giao 
thông vn tcii — Xciy dtng ye HtrO'ng dan tO ch&c lçIp,  thám djnh, phê duyt quy 
hogch xciy dy'ng frên dja bàn tinh Lao cai; 

àn cz' Van bàn sO 758/BC'H-TMngày 16/7/2021 cüa B chi huy quán sy 
tinh Lao C'ai ye vic tham gia kiên dOi vO'i cthc dO cm quy hoch chung, quy 
hogch chi tiêt trén dja bàn huyçn Bcio Yen; 

Can cz Van bàn sO 22/HKL-QLBVR ngày 30/6/2021 cia Hgt kie2rn lam 
Báo Yen ngày 3 0/6/202] ye vic kiêm tra xcic djnh hin trgng rImg và dat lam 
nghip tgi ccic dO cm quy hoqch trên dja bàn huyn Báo Yên, 

Can cii' Van bàn thOa thun sd 1869/SGTVTXD-QHKTcza SO' Giao thông 
vçn tái - Xdy dy'ng tinh ye vic thOa thugn hO so' Quy hogch chung xáy dtng dO 
thj Bào H, huyn Báo Yen 

Can cz Báo cáo thdm dfnh s 385/BCTD-HDTD ngày 15 tháng 7 nám 
2022 cia Hi dOng thám djnh nhim vy và dO an quy hogch xáy drng thuç5c 
thdm quyên phê duyt cia UBND huyn Báo Yen ye vic thám djnh Quy hogch 
chung xáy dy'ng dO thj Báo H, huyn Báo Yen. 

Theo d nghj cia H5i dng thdm djnh nhim vy và d an Quy hoqch xciy 
dmg thuçc thám quyên phê duyt cz.a UBND huyn Báo Yen tgi báo cáo thám 
djnh so 385/BCTD-HDTD ngày 15 tháng 7 nãm 2022 và dê mghj cia Trzthng 
phông Kinh tê va Hg tang tqi tO' trInh sO 124/TTr-KTHT ngày 06/7/2022 ye vic 
phe duyt quy hogch chung xáy dmg dO thj Bcio Ha, huyn Báo Yen. 

QUYET DjNH: 

Diu 1: Phë duyt Quy ho?ch chung xay drng do thj Bâo Ha, huyn Bão Yen. 

1. V!  tn, phim vi ranh giói và quy mô Ip  quy hoch 
1.]. Vj trI: bao gm toàn b dja gióri hành chInh xã Bão Ha, huyn Báo 

Yen, tinh Lao Cai. 



1.2. Phm vi ranh giài 1p quy hogch ã'u'cic xác d/nh nhw sau: 
- PhIa Dông giáp các xã Minh Tan, Yen Son huyn Bão Yen và xã Lang 

ThIp, huyn Van Yen, tinh Yen Bái; 
- PhIa Tây giáp xã Cam C9n, huyn Bâo Yen và xã Tan Thi.rcing huyên 

Van Bàn; 
- Phia Nam giáp xâ Tan An, 'huyn Vn Bàn; 
- PhIa Bäc giáp các xã Kim Son và Mirth Tan, huyn Bão Yen. 
1.3. Quy mó din tIch 1p quy hogch: 6.605,88 ha. 
2. TInh cht và mIic tiêu quy hoch 
2.1. TInh chat 
- Là mt do thj mien niii (djnh huóng do thi loi V — thj trân và huóng tói dt 

tiêu chi dO th loai IV vào nm 2030 theo dnh hróng Quy hoch tinh Lao Cai); là 
trung thm du ljch tam linh tam cä khu vrc và Quôc gia; là dng 1irc phát triên kinh 
tê, van hóa — xà hi, dc bia là thuong mgi, djch vi du lch cia huyn và khu v1rc. 

- Là do thj cra ngô phia Nam cüa tinh Lao Cai, du mi giao thông quan 
trçng cüa tinh, có tInh lien kêt v1ng, lien vüng trong và ngoài tinh. 

- Là mt trong nhIng trung tam phát trin do th - djch v d9c hai ben 
song Hông trên dja bàn tinh Lao Cal. 

2.2. Myc tiêu 
- Dam bão phát trin do thj và du ljch bn vftng gifla phát trin kinh t& 

van hóa, xà hi, môi tru&ng và an ninh quôc phông cUa huyn Va khu vrc. 
- Xây dimg Bâo Ha trâ thành trung tam du ljch tam linh tm cä khu vrc 

và Quôc gia vri tr9ng tam là khu di tIch ljch si:r - van boa Quôc gia Den Bâo Ha, 
vói các dr an, cong trInh dch vçi, do thj và to hçp vui choi giái trI và tam linh 
khoãng 2500 ha và hInh thành do thj cfra ngO cüa tinh Lao Cai. 

- HInh thành mt khu dO thj mi (vói các khu chirc näng nhu hành chInh, 
van hóa tam linh, khu nghi duö'ng, djch v, cong viên the thao ...) dc tnrng vCing 
nh Tây - Bàc, mt dO thj du ljch van boa — the thao mang net rieng cha Lao Cai. 

- Hoàn thin, nâng cao các tieu chi do th loai V; hung tOi dt tiêu chI dO 
thj loi IV vào näm 2030; là co SO cho vic 1p Quy ho.ch chi tiêt xay dyng các 
khu chrc nàng và xây dirng danh mrc các dr an, keu gçi dâu tu xây dçmg, dê 
xuât các chucing trmnh mi tiên dâu tt.r, các quy djnh kiêm soát, quãn l2 phát triên 
do thj, diem dan cu thuc dO thj Bão Ha. 

- Dam báo tiéu chI xä Nông thôn mOi và Nông thôn mOi nâng cao trong 
giai don 202 1-2025. 

3. Chtrc näng và vai trô ella do thj 
Do thj Bâo Ha là trung tam hành chInh, chrnh trj, kinh t& van hóa xã hi, 

an ninh, quôc phông cha xã Báo Ha, Là trung tam du ljch tam linh tam c khu 
vrc và Qu& gia; là do th cira ngO, trung tam kêt nôi vng, lien vhng trong và 
ngoài tinh, có vai trô thhc d.y phát triên kinh tê xã hi cha huyn Bão Yen nói 
rieng và cha tinh Lao Cai nói chung. 



4. Diy báo quy mô dan s& dt dai và các chi tiêu kinh t k5' thut 
4.1. Dy báo quy mô dan so 

- Thng kê hin tr.ng dan s thai dim näm 2020: 10.425 ngu1i. 

- Giai don näm 2021 - 2026: 

+ Dan so thix&ng tri: 12.200 ngui. 

+ Dan so quy dôi tü khách du ljch: 15.600 ngui. 

+ Tong dan s& 27.800 ngi.thi. 

Giai doan nám 2026 - 2035: 

+ Dan thumg trñ: 17.000 ngu?i. 

+ Dan quy dôi: 29.400 ngi.thi. 

+ Tng dan s: 46.400 ngithi. 

4.2. D báo quy mO dat dai 

- Giai don nàm 2021 - 2026: 

+ Dt dan d1ing khoãng: 195-280ha 

+ Dat dcin vj & khoâng: 125-150ha 

- Giai doan näm 2026 - 2035: 

+ Dt dan dicing khoâng: 325-465ha 

+ Dt dun vj & khoãng: 210-255ha 

4.3. Các chi tiêu kinh te'kj thu2t chzyê'u 

- Dtt dan ding toàn do thj: 107,39 m2/ngu&i. 

- Dt & (d.t dun vj & + dt & lang xóm): 53,64 m2/ngithi. 

- D.t trung tam phic vii cong cong: 12,5 m2/ngii&i trong do: 

+Dâtchci: 1,72ha. 
+ Dt Cong cong (nha van hoa, câu lac bi, thu vin, trung tam hi chcr, 

triên lam, giâi thiu du ljch...): 6,08 m2/ngu&i. 

+ Dt tru&ng trung hçc ph thông: 39,5 5 m2/h9c sinh. 

+ Dt tru&ng mn non, tiu h9c, THCS: 26,29 m2/hpc sinh. 

- D.t cay xanh do thj: 10,23 m2/ngu&i. 

- D.t y t& Bnh vin da khoa 187m2/giu&ng (quy mô 200 giumg). 

- Dt cay xanh cOng viên, th dic th thao: 3,97 m2/nglx&i. 

- EMt cong trinh du mi HTKT: 7,97 m2/ngu&i. 

- Dt giao thông do thj: 31,02 m2/ngu&i. 

5. Dnh huOng phát trin không gian, kin trüc cãnh quan do thi 

5.1. Djnh hzthngphát frin khOng gian tdng they 



Phát triên không gian trên nguyen tc phü hçip vri diu kin tV nhiên Va 
hin trng phát triên cüa khu virc, dng th?ii dam bâo djnh huàng nhu c.0 phát 
triên trong tlxcTng lai. 

Giü cu trñc phát trin không gian trén Ca s ton tr9ng cânh quan thiên 
nhiên khu v1rc, khoanh khu vixc báo v cãnh quan các không gian cay xanh dôi 
nüi tr nhiên khu v1rc phia Bäc và phia Dông. 

Lay Dn Bão Ha là ht nhan trung tam do thj Bão H, tir do dnh hithng 
phát triên do th, thucmg mai,  djch vi du flch. 

Djnh huórng phát trin do thj, djch vi d9c hai ben song Hng theo djnh 
hi.thng chung cüa tinh. 

Xây dimg các khu chüc nàng và ca s& h t.ng dO thj Bâo Ha theo tiêu chi 
do thj loai V, huOng tOi dat  tiêu chI do thj loai IV vào 11am 2030. 

Phát trin và cüng c các mi lien h v djch v, d.c bit là giao thông vOi 
cac khu vrc lan can, dua Bão Ha tth thành trung tam du ljch tam linh thm c 
khu vixc và quôc gia, trung tam djch vii (diem dmg chân, cung cap các djch vi 
an uông, liru trü, thucmg mai,  vui choi giãi trI...), phân phôi khách den các khu 
virc du ljch tham quan, nghi duOng khác cüa Lao Cai (Sa Pa, Y T, Bc Hà ...) 

Phát trin khOng gian trên Ca si khu do thj hin hü'u m& rng, xây drng 
mOi huàng ra sôn Hông nhäm phát triêh dO thj, djch vii, vui choi giãi trI, the 
dic the thao. . . Các d%r an dtrgc hoach djnh, dam bão hài hOa thông nhât giUa khu 
vrc dã phát triên và khu virc xây drng mOi. 

Djnh hithng tng th xây dirng các dim dan cix nOng thôn tp trung trên 
ca s& các khu dan cu hin hru có diêu kin kêt nôi ha tang k5 thut khu vrc... 

5.2. Djnh hzthngphát trié'n khóng gian cy the 

Khu virc 1p quy hoach duqc phân thành 05 phân khu chInh gn lin vOi 
chüc nàng boat dng, khai thác sir diing cüa tirng phân khu. 

a. Phán khu so' 1: Khu trung tam hành chIn/i, do thi và cOng vién the' thao 

Co v trI n.m phIa Tây Nam và là trung tam hành chInh hin hüu cüa do 
thj vói tOng din tIch là 375,31 ha. Bao gôm các dãi dat bôi dãp chy dpc theo 
song Hong, phIa trong là các qua dôi bat up vói d dOc vra phãi, là cira ngO tiêp 
cn vâi cao tc Ni Bài — Lao Cai qua tuyên QL279, thIch hqp dê phát triên do 
thj va các chrc näng djch vi thuang mai.  Khu virc trung tam xã hin hüu dnh 
huàng tiep tic cài tao  chinh trang các khu O hin trng, dâu V.i, nâng cap Co sO 
ha tang hin có, sap xép chinh trang, tang that  d dan cix phü hqp, dua khu virc 
nay trâ thành trung tam hành chInh, chInh trj, van hóa cho toàn do thj. Nghiên 
ciru xây dirng khu vrc cong viên vui choi giài tn và the diic the thao nham da 
dng chüc nang cho do thj, gop phân thiic day phát triên du ljch. Khu di tich den 
Bâo I-là v6i djnh hung tip tic bão thn, phãt huy, tOn taonhäm phic vi nhu câu 
chiem bái, tin nguOng và thu hi1t du ljch cho dja phuang. 

b. Phán khu so 2: Khu dO thj mâiphIa Táy (Khu vtc giáp song Hông, gOm 
các ban Lien Ha 6, 7, Lien Hái,) 



Co vj tn närn phIa Tây cüa do thj, vri tng din tich là 4 14,79 ha. Khu 
virc nay vói igi the là khu virc yen song Hông, qu dt thun lçii cho xây dimg 
chiêm. da so, phü hçip xây drng các khu dan cu và chirc nàng khác cho nbu c.0 
phát triên cüa do thj trong tuang lai. HInh thành khu do thj mâi k& hçrp vói các 
trung tam djch vii, hon hgp, phát trin cành quan b trg, gn kt vói khu du ljch 
tam linh vói phân khu so 1. Xây drng ciim cong nghip tao  diu kiin kêu gi 
dâu tu, da dng hóa ngành nghê kinh tê và tao  cong an vic lam cho ngui dan 
dja phuung. chii tr9ng phát triên các xi nghip chê biên nông, lam san, các 
ngãnh nghê thu cOng dja phucing có the mnh, tiêm näng phát trin. 

c. Phán khu so 3. Khu dO thj phIa Nam (Khu dan cu' Lien Ha Hong BIm 
giáp song HOng, xâ Lang Thip, tinh Yen Bái) 

Co v trI nm phIa Nam ciia do th, vói tng din tIch là 311,66 ha. Khu 
virc nay là dài dat bang phàng, qu dat thun igi cho xây dmg chiêm da s và là 
ci:ra ngO kêt nôi giao thông khu virc phIa Nam vói tinh Yen Bái. Phii hgp dê xây 
drng các khu dan cu mdi, m.td thâp nhäm kéo dan sir tp trung dan cu khu 
vrc trung tam hin hru. Khuyên khIch phát triên các khu do thj mt d thp ket 
hgp san xuât nOng nghip và khai thác djch v11 du ljch. 

d. Phán khu sO' 4: Khu du ljch tam linh 

Co vi trI nm 6' trung tam cüa dO thj, vói tng din tIch 2.148,02 ha. Timg 
buOc dâu tii, tiên tói xây dmg dông b khu du ljch tam 1mb gän lien v6'i cânh 
quan sinh thai và san xuât nông, lam nghip cüa ngu6'i dan. gän kêt khu virc nay 
vâi khu cOng viên the diic the thao và khu di tIch ljch sü quOc gia den Bâo Ha 
thành mt triic vui chai giài trI, the dçic the thao, quân the pht giáo ASEAN 
huó'ng ti thiic dày du ljch tam linh. day dugc xác djnh là djnh huó'ng, dng 1irc 
thu hut khách th.p phuang den tham quail, chiêm bái tir do thüc day sr phát 
triên cho dO th. 

e. Phán khu sO' 5. Khu ó nOng thOn kit hQp phát trié'n nOng, lam nghip Va 
khai khoáng 

Co vj trI kéo dài tr phIa B,c xung phIa DOng Nam cüa do thj, v6'i tng 
diên tich 3 356,1 ha Cac khu vuc nay tap trung phat triên dan cu mat dO thàp, 
chü yu theo hInh thai lang xóm kêt hgp vâi các hoat dng san xuãt nông, lam 
nghip. cho phép chinh trang, xây dirng mOi tai mit sO vj trI nhât djnh, tránh 
tInh trng phát trin tràn lan, không có kiem soát. Hoat dng khai khoáng san 
c.n kim soát ch.t chë dê báo v khai thác nguOn tài nguyen thiên nhiên hçrp l' 

'và dam bào kiêm soát ô nhiêm mOi trung. Các mO khai khoáng dã khai thác hét 
trü luqng can có các bin pháp hoàn nguyen mOi tru?mg cho khu virc. 

5.3. Djnh hu'ó'ng kiên tric cánh quan 

a. Vê kin trüc cOng trmnh: 
- Khuyn khIch phát trin cong trInh cO t.ng cao trung bInh 3-5 tang 

(khong qua 7 tng) mang hInh thai kiên trüc den, chüa, cong trInh sü ding các 
gam màu sang (yang that, tr.ng), mái lçip ngói, sü ding 4t lieu xây dimg dja 



phuang, phü hçip vâi dtc trung khI h.0 và môi triRing; Khuyn khIch các cong 
trInh cong cong sir dung hang rào bng cay xanh, hang rào mang tInh uâc l. 

-Han ch sir khác bit ló'n v hInh khi, chiu cao gifla các cong trInh xay. 
dçrng gân nhau, sü dung các phân v ngang dOng dêu. Dôi vOi t1rng cim cong 
trInh djch vi thucmg mai,  cong cong phãi xây dirng theo khi, tránh sir phân tan, 
manh mün. 

- Các khu dan cu mt d thp phát huy cu trüc lang bàn, lang ngh vi 
hInh thai kiên tr1ic da ph.wng: mái dôc, sfr diing 4t lieu than thin vói mOi 
tru&ng san có (khung, cot, dam san t'ir g, mái lçip bang ram, ra,  may, c9; tu&ng, 
vách, ci'ra sO, cira di tir tre, nüa; thông thoáng và chiêu sang t11 nhiên...). 

b. V cãnh quaii: Là mOt  do thj min nüi có dja hInh ni1i cao, canh  tip 

giáp vói song Hông tao  ra cành quan dC tnrng, là do thj phát triên d9c sOng 
Hông, Các to hgp cOng trInh tam 1mb, các cOng trInh diem nhân, trtjc cânh quan 
dO thj hucng song. Các cong trInh nay duqc xây dçrng theo hInh khôi, kiên true 
den chüa to diem nhân ye cành quan cho do thj tam linh. 

c. Cong trinh dim nhn: th hçip các cOng trInh tam linh t9a trên các dinh 
dôi cao (các cOng trInh pht giáo, cOng trInh phi1 trç, khu vui chai...), các cOng 
trInh djch vçi, cOng cong... là nhUng cong trInh kiên true có an tuçmg ye mt thj 
giác, co the nhn din ttr xa, hmnh thirc thiêt kê mang tInh biêu tuçing, dc trung. 

Ben canh  d, dôi vói khu vrc dan cu m.t d thâp và các vüng cành quan sinh 
thai, cãnh quan tir nhiên là diem nhân không gian can bào v. 

6. Quy hoch sfr dung dt 

6.1. Tdng hQp quy hoçich si'c dyng dat 

Tng din tich dt tr nhiên cüa do thj Bâo Ha là 6.605,88 ha dugc quy 
hoach sii'r ding d.t djnh huing den nãm 2035 nhu sau: 

(1) Dt dan ding: 498,3ha, chin 7,54% bao gm: 

- Dt ( dan v i, & lang xóm): 248,9ha, chim 3,77%; 

- D.t trung tam phic v11 cOng cong (chq, van hóa, giáo duc, thu vin, câu 
lac be,...): 57,99ha, chiêm 0,88%; 

- Dt cay xanh dO thj: 47,47ha, chiêm 0,72%; 

- D.t giao thông xây dmg do th: 143,94ha, chiêm 2,18%. 

(2) D.t ngoài dan diing khoãng 1.578,8 ha, chiêm 23,9% bao gOm: 

- D.t hành chInh, tr%i s&, ca quan: 5,87 ha, chim 0,09%; 

- Dt cay xanh cong viên, th diic th thao: 18,4 ha, chim 0,28%; 

- D.t du ljch: 764,82ha, chim 11,58%; 

- Dat dài tu&ng nim: 0,llha, chiêm 0,002%; 

- Dt cong viênth thao: 123,18 ha, chiêm 1,86%; 

- D.t cong viên tam linh: 110,44 ha, chiêm 1,67%; 

- Dat trung tam y t do thj: 3,74 ha, chiêm 0,06%; 



- Dt an ninh, quc phông: 0,67 ha, chim 0,01%; 

- D.t hn hap (TM,DV,NO): 13 8,11 ha, chim 2,09%; 

- D.t thuang mai  djch v%1: 42,54 ha, chim 0,64%; 

- Dt di tIch, ton giáo: 8,22 ha, chim 0,12%; 

- DAt trai chän nuôi: 0,86 ha, chim. 0,01%; 

- DAt nhà ga: 1 ,02ha, chim 0,02%; 
- DAt cong trInh dAu mé,i HTKT: 37,0 ha, chim 0,56%; 

- DAt nghia trang, nghia da: 48,06 ha, chim 0,73%; 

- DAt cum cong nghip: 44,92 ha, chim 0,68%; 

- Dat khai khoáng: 5 0,54 ha, chim 0,77%; 
- DAt giao thông di ngoi + HTKT khác: 180,3 ha, chim 2,74%; 

(3) At khác: 4.528,78 ha, chim 68,65% bao gm: 

- DAt dii trü phát trin: 60,68 ha, chim 0,92%; 

- DAt nông nghip: 1.170,05 ha, chim 17,71%; 

- Dat rl'mg tr nhiên: 32 1,08 ha, chim 4,86%; 

- DAt lam nghip: 2.659,33 ha, chim 40,2%; 

- DAt cay xanh cách ly: 114,59 ha, chim 1,73%; 

- Mt nuóc: 203,05 ha, chim 3,07%. 

Stt Hang miic 

- . 
Quy hoach ngän han Quy hoach den näm 

(dn näm 2026) 2035 
Din tIch Chi tiêu T' lê Chi tiêu T' lê 

Diên tIch 
(Ha) (m2/ng) (%) (m2/ng) (%) 

 Dan so (ngi.thi) 27.800 46.400 

I Tng din tich quy hoach 6.605,8 8 

II DAtxaydirngdôthi 597,01 9,04 2.077,10 31,44 

1 Ddtdândng 236,14 84,94 3,57 498,30 107,39 7,54 

1.1 Dat ô 137,99 49,64 2,09 248,90 53,64 3,77 

Dátdanvj& 76,89 1,16 145,42 2,20 

Ddtólàngxóm 61,10 0,92 103,48 1,57 

cong cong 

1.2 Dttrungtâmphicvii
24,66 8,87 0,37 57,99 12,50 0,88 

- Chcr 1,72 0,62 0,03 1,72 0,37 0,03 

- Dat cong cong (nhà VH, 

CLB thw vin...) 
10,73 3,86 0,16 28,19 6,08 0,43 

-DthtrztàngTHPT 1,31 0,02 7,34 0,11 

- Dat trw&ng mám non, 

Tieu hQc, Trung hQc cc sà 
10,90 0,17 20,74 0,31 

1.4 DAt cay xanh do thj 16,4 1 5,90 0,25 47,47 10,23 0,72 



Stt Hang miic 

Quy hoach ngn h?n  
(dênnãm 2026) 

Quy hoch dn näm 
2035 

.,. 
then tich 

(Ha) 
Chi tieu 
(m2/ng) 

Ty le 
(/o) 

.,. Dientich 
Chi tiêu 
(m2/ng) 

T lê 
(%) 

1.5 DtgiaothôngXDdothj 57,08 20,53 0,86 143,94 31,02 2,18 

2 Datngoàidándyng 360,87 5,46 1.578,80 23,90 

2.1 Dt hành chinh, tri s, ca quan 1,42 0,02 5,87 1,27 0,09 

2.2 Dt cay xanh cong viên, TDTT 6,48 0,10 18,40 3,97 0,28 

2.3 Dt du ljch 0,00 0,00 764,82 11,58 

2.4 Dtdàituângnim 0,11 0,00 0,11 0,00 

2.5 Dtcongviênthhhao 123,18 1,86 123,18 1,86 

2.6 Dtcôngviêntm linh 0,00 0,00 110,44 1,67 

2.7 EMttrungtâmytdôthj 3,74 0,06 3,74 0,06 

2.8 Dt an ninh, quc phông 0,67 0,01 0,67 0,01 

2.9 Dt h6n hçp (TM,DV, NO) 32,44 0,49 138,11 2,09 

2.10 D.t thuyng mai  djch vii 8,23 0,12 42,54 0,64 

2.11 DtditIch,tôngiáo 19,69 0,30 8,22 0,12 

2.12 Dttrichännuôi 0,86 0,01 0,86 0,01 

2.13  Dtnhàga 1,02 . 0,02 1,02 . 0,02 

2.14  Dt cong trinh du mi HTKT 9,28 0,14 37,00 7,97 0,56 

2.15  DAtnghiatrang,nghTadia 13,02 0,20 48,06 0,73 

2.16  DAt ciim cong nghip 18,07 0,27 44,92 0,68 

2.17  DAtkhaikhoáng 50,54 0,77 50,54 0,77 

2.18 
Dat giao thong doi ngou 72,12 1,09 180,30 2,73 

III  DAt khác 6.008,87 90,96 4.528,78 68,56 

1  DAtdi,rtrttpháttriên 1.540,77 23,32 60,68 0,92 

2  DAtnongnghip 1.170,05 17,71 1.170,05 17,71 

3  DAtthngtnhiên 321,08 4,86 321,08 4,86 

4  DAt lam nghip 2.659,33 40,26 2.659,3 3 40,26 

5  DAtcâyxanhcáchly 114,59 1,73 114,59 1,73 

6 Mtnuâc 203,05 3,07 203,05 3,07 

7. Dnh htró'ng phát trin h thng H tang k5 thut 

7.1. Djnh hwángphát triê'n giao thông 

a. Djnh hiióngphát trin giao thông tryc chInh 

- Tuyên &r&ng sAt Ha Ni - Lao Cai chy qua khu vrc x Bão Ha hin 
hüu. Quy hoach các cong trInh xây d%rng hai ben tuân thu hãnh lang an toàn 
dung sat, các vj trI giao cat dung b vâi dtr&ng sat nên bô trI câu vu9t, khi 

giao bang phãi bô trI bar, rào chän. 



- Djnh hithng kêt nôi giao thông tric chinh mâi t1r khu vxc nut giao IC16 
qua câu viit song Hông (Quy hoch câu Bào Ha 2) tü khu vrc Tan Thi.rqng kt 
nôi sang khu bàn Báo Vinh theo trVc  chmnh do thj mcii Bào Ha (tric cãnh quan 
dO thj) vth quy mô: Bmt = 2x7,50m, Bvia he = 2x7,50m , Bpc= 5,00m, Bnn = 
35,00m, xuyên suôt do th Bào Ha hu&ng di Kim San, song song vi tinh 1 161. 
Tui khu virc khu do thj mi Báo Ha (42ha) qua câu vtrçrt duO'ng st kt n& vói 
duing quôc 1 279 hung di Phô Rang; 

- Tuyn duô'ng Qu& l 279 chy ct ngang qua xà Bào Ha kt n& giao 
thông xà Bâo Ha vri trung tam huyn Bào Yen và huyn Van Bàn, du'cic xác 
djnh là tuyen giao thông dôi ngoi tric ngang cho khu virc. Tuyên duçic dnh 
huàng phát triên vth quy mô mt cat ngang: Bmt 10,50m, Bvia he = 2x3,0m, 
Bnên= 16,50m; 

- Tuyn duô'ng Tinh l 161 chy song song vOi tuyn dithng st Ha Ni — 
Lao Cai, kêt fbi huyn Van Yen tinh Yen Bái — xà Báo Ha, huyn Bão Yen — 
huyn Bào Thäng — thành phô Lao Cai. Di.rçic xác djnh là tuyên giao thông dôi 
ngoai trijc d9c cho khu vi.rc. Tuyên duqc djnh hithng phát triên vói quy mô mt 
cat ngang: 

+ Doan 1 - khu do thj phIa tây: Bmät = 10,50 m, Bvia he 2x5m, Bnên = 
20,50m; 

+ Don 2 — qua khu virc ga Báo Ha: Bmt = 7,50 m, Bvia he = 2x3,0-
5,Om, Bnên 13,5m — 15,5m; 

+ Doan 3 - khu do thj phIa nam: Bm.t = 2x7,50m, Bvia he = 2x5,00m, 
Bpc=:5,00m, Bnên = 30,00m; 

- Dnh huóng xây dmg 02 cu vuçit song Hng kt ni giao thông tü xã 
Bão H, huyn Bão Yen sang xã Tan Thung,huyn Van Bàn ti khu vrc các 
bàn Lien Ha 6 và khu virc bàn Bão Vinh, 01 câu vucrt sOng Hông sang Tan An 
tai khu vilc Lien Ha — Hông Bun và 02 cu virçit throng sat Ha Ni - Lao Cai tai 
các thrOng triic chInh do thj. 

b. Giao thông lien khu vtc 

Khu virc trung tam xã Bào Ha (ti khu vxc khu di tIch ljch si'r - van hóa 
Den Báo Ha) cách càng Hang không Sa Pa khoàng 14,5km theo hurng QL279 
theo tinh l 161 dcc tuyên Bão Ha — Kim San qua câu quy hoach bàc sang song 
Hông (theo djnh huOng quy hoch chung xây dirng dc song Hông) 

- Djnh huong xây drng mOi các tuyn duOng triic lien khu virc kt nitr 
các tuyn duOng Quôc l 279, Tinh l 161 den các do thj, khu chuc näng. Gôm 
các tric chInh nhu sau: 

- Tnic duOng yen song Hông to k& ni dc cho do thj yen song Hông Co 
quy mO mt cat ngang: Bmt = 10,50m, Bvia he = 2x5,00m, Bnên = 20,50m; 

- Triic dO thj vOi quy mO: Bmt = 10,50m - 15,00m, Bvia he = 2x5,00m, 
Bnên = 20,50m - 29,00m; 



c. Djnh huàng phát trin giao thông khu virc, lien khu vrc, giao thông ni b. 

Dnh hnng xây dirng mYi các tuyên di.r&ng khu vIc kêt nôi ngang ti'r các 
tuyên dumg Quôc 1 279, Tinh 1 161 và các tuyn dumg lien khu vvc  dn yb 
các khu dan cu, các khu chüc nãng... Tao  thành mang luâi giao thông khép kIn. 
Các tuyên du&ng khu virc có quy mô nhu sau: Bmt = 7,50m-15,00m, Bvia he 
2x(3,00m -7,00m), Bnên = 13,50m - 29,00m; 

d. Giao thông khu vy'c nông thôn, khu du lich: 

Djnh hurng, nâng cp, ma mOi các tuyn duang khu vixc dt v nông thôn, 
khu du ljch. Các tuyên duang có quy mô nhi.r sau: Bmit = 3,50m-6,00m, B1ê 
2x(l,00m - 3,00m), Bnên = 5,50m - 12,00m; 

e. Chi giái du'&ng do 

Chi giai du&ng do cüa tuyn tuân thu theo quy mô b rng 1 giOi dugc 
xác djnh trong quy hoach, xác djnh ci the m.t ct ngang du0ng và th hin 
trong ban do quy hoach giao thông. 

7.2. Djnh hu6iig quy hoçich san nan, thoát nithc mu'a 

a. San nan: 

- Trên ci s& bàn sir diing dt Va quy hoach giao thông, quy hoch san nên 
duqc xác djnh trên nguyen täc sau: 

+ Dam bbo ducic thoát nithc mitt bang. 

+ Phü hçip vOi d dc các tuyên di.rmg 

+ Dam bbo hin ch dào dp d dat hiu qua kinh t. 

- Di vai dt a các khu dO thj djnh hthng së san gt barn theo m.t duang 
chay qua chênh cao trung bInh vâi cao d via he là 15,0cm 20,0cm. 

- Dôi vOi d.t a khu virc nông thôn, d.t ô lang xóm kt hqp san xu.t dnh 
huâng s han chê san gt toàn b lô dat, chi san gt phân xây drng cong trInh dê 
dam bào hài hOa vâi tu nhiên. 

- Di vâi các lô dt Co quan, dt van hóa th thao, djch vi1, y t& giáo duc... 
Duçic san nell theo cot trung bInh dam bbo không gay ngp iing cho mt bang. 

- Di vâi dt khai khoáng, dt ciim cong nghip s xác djnh chiu cao san 
gt trong quy hoach chi tiêt, thiêt kê cii the tmg cOng trInh. 

• - Di vai dt rmg, dt nông nghip së duqc giü nguyen hin trng han 
chê dào däp lam phá hoai cbnh quan. 

- Trong khu virc 1p quy hoach djnh huóng thirc hin d.0 tu xây dirng 01 
dp thüy din trên sOng Hông vâi cao trInh dinh dp +72.30m, chiêu dài 
L=310,0m, mrc nuâc dâng thuçmg luu +63.00 urng vâi tan suât 1i 10%. DOi vâi 
do thi Bbo Ha djnh huâng len d thj loai V, do do dê bbo dam không b ngp lit 
c& thit k m.t b&ng dcc hai ben b? Song Hông phIa thuçing luu cüa dp thüy 



din c.n Rm han cao d dinh lU ti thiu O.3m di vii d.t dan diing và O.5m di 
vOi dat cong nghip theo quy djnh. 

b. Thoát nzthc mat: 

- Khu virc 1p quy hoch gm 4 luii vxc chInh là lu'u virc suôi Lic nm 
giáp QL279, suôi Khoai, suôi Vàng Kheo và suôi Biin, 4 luu vrc nay thu toàn 
b nuâc cho khu v1rc xã bão ha và dan xã song Hông. Do do djnh hixàng thoát 
nuóc mat s barn theo các hru vrc nay dê phân tách các tuyn cng chInh cho 
khuvirc. 

- 
Trên các tuyn hthng trc chInh, duing lien khu vijc và các tuyn 

dumg näm ô vj trI tii thüy së thiêt kê các tuyên cong trOn D100cm ~ D150cm d 

lam các tuyên cong thu nu1c trVc  chInh cho khu virc, dung d thu gom nirôc mt 
tü các dung nhánh và dan xã ra các khe tir nhiên, song Hông. 

- 
Trên các tuyn du0ng khu vic, du?ngni b khu virc do thj së thiM k 

các tuyên cong hp BxH=60x80cm kêt hqp cong trôn D75cm dê thu nuc mt 
di.thng ya mt bang hai ben duOng, sau do dâu xá vào h thông cOng tr1ic trên 
các tuyên du&ng trc, dung lien khu v1rc. 

- 
Trên các tuyên dithng khu vrc nông thôn, khu du ljch së thit k các 

tuyên rãnh h btxrn kêt hqp vôi cong hp BxH=60x80cm dê thu nuâc mt 
du&ng và rnt bang hai ben thrâng, sau do dâu xà vào h thông cong thu gom 
trén các tuyên dithng trVc ho.c xâ ra tir nhiên ti các vi trI tii thüy. 

- 
Thit k h thng kè song Hng si'r diing kè chân chiu cao trung bInh 

H=5,Om và mái taluy gia cô dá xây dê dam bâo qu dat xây dirng và chOng ngp 
üng cho khu vrc. 

7.3. Djnh hwó'ng quy hoQch cap nwó'c 

a. Nguôn nithc 

Hin ti khu virc trung tarn Bão Ha dã duçvc si'r dung nithc sach vri ngun 
nrnc rnt lay tr song Hông. Qua qua trInh khão sat nguôn rnthc tiir sOng Hông có 
cht lucing và hru lucmg nuóc dam bào ma rng và nâng cong suât nba may. 

b. Cong trInh du mi cá'p nzthc 

- 
Xây drng 02 tr?m c.p niróc d dam bâo cp nithc trong giai do.n ng.n 

han và dài han: 

+ Giai don ng&n han: ma rng nâng cong su.t nhà may nuâc hin trng 
là 1.500m3 len 3.100m3/ngd và xây dimg nba may nuâc so 2 mói, cong suât 

2.5 00m3/ng.d; 

+ Giai do?n dài han: giü nguyen cong suit nhà may so 1 và nang cong 
su.t nhà may nu&c so 2 len cong suât 7.500m3/ngd. 

c. Gidipháp cp mthc 

- 
Mng luói dithng ng cp nuac phân phi thit k theo mng vông cO 

dir&ng kInh ng Dl 10mm ~ D200mm dam bào hiu qua cap mthc lien tt1c và 



day dii Trén cor s& khâo sat hin trng thirc tê mng luói cap nuâc khu vlrc Bào 
Ha van con tot dam bâo sir diing trong thi gian dài ; Nâng cp thay th mt s 
tuyên ông Co du?ng kInh D90 len ông có ththng kInh D110-D160-D200. Xây 
dimg mth tuyên du&ng Ong cap nuc chInh dugc thit k theo nguyen tc mach 
vOng, dirge tInh toán kiêm tra bang phân mêm Epanet 2.0 dam bâo lugng nuc 
chuyên và áp 1c trong gii dung nuâc lan nhât. 

- Ap lirc nuac tai  các nit chInh di vói mng hin trng là 8m, nâng cp 
mng xây dxng mâi tOi thiêu là 1 5m dê dam báo cap nithc cho nba hai tang, các 
khu vrc cao tang horn dt tram borm tang áp ciic b. 

- Yêu c.0 k5 thuât déi vói các tuyên cap nuac. 

Các tuyn cp nuOc dirge b trI di drni via he. Sir diing ng ng HDPE, 
kêt hgp vai ông TTK hin trang. D sâu chôn ông tinh tir mt dat tai dinh ông 
phii thuc vào dix&ng kinh ông. Duing kInh ông tr Dl 10mm ± D200mm d sâu 
chôn ông 0.8m, các loai ông khác có duông kInh nhO hcm d sâu chôn ông 0.6m. 

- Chtra cháy: mng lai cp nuâc chtta cháy sü dung áp hrc thp vói ap 1irc 
tir do ?l0m. Ch9n sO dam cháy xãy ra cüng mt lüc là 2 dam, vai luu lucing mOi 
dam cháy là 20 us, thai gian dp tat các dam cháy là 3 gi?. 

7.4. Djnh hu&ng quy hogch cqp diçn 

a. Nhu cá'u: Phii tâi din yêu cu ciiia do thj Bào Ha 17.000 kVA 

b. Nguón din 

Ngun cp cho khu v1rc quy hoach ly tl.r duOng day 35kV l 371E20.65. 
Cn nâng cOng suit du 1. Din hxc Lao Cai có phuang an câi tao  cii the. 

c. Trgm bin áp 

Dir kiên cài tao  nâng cOng suât 07 tram bin áp phân phOi 35/0,4kV, xây 
dirng mói 39 tram bin áp phan phôi 35/0,4kV dáp ing nhu câu sr ding din 
tang len. S lugng trm bin áp, vj tn tram  có the thay dOi cho phü hgp vói thirc 

t xây drng. 

d. Lu'ái din: 

- Luai trung áp: 

xay drng mâi các tuyn dung day ni 35kV cp din cho các tram bin 
áp xây dirng mâi tai  các khu viic dan cu mt d thâp, h ngâm tai  các khu vrc 

dancu m.t d cao. Tháo dä các tuyn 35kV n0i qua khu vrc dan cu that  d cao 

tao qu5 dat xây d%mg cOng trInh. 

- Luâi ha áp 0,4KV: 
+ Dr kin xây dmg mâi các tuyên ththng day ha the 0,4kV sir diing cap 

v.n xoàn treo trên ct b tong ly tam t?i khu v'rc dan cu mt d thâp. Tai khu 
d cu mt d cao ha ngm dam bào m quan chung do thj. 

- Lixài din chiu sang 



Du kin xây drng mói luói din chiu sang cong cong tai  khu vrc dn s 
m.t d cao. Các khu rnt d thp buy dng các ngun vn xã hi boa d du tu 
xây drng 1mi din chiêu sang cOng cong. Sü ding dènLed, den Compact. 

7.5. Djnh hw&ng quy hogch thoát iuthc thai, quán l3 chá't thai ran Va 

nghia trang 

a. TInh toán nhu cu xz'r lj nzthc thai: 

- Giai do.n ngn han  (näm 2026): 4.600m3/ng.d; 

- Giai doan dài han  (nàm 2035): 8.500m3/ng.d. 

- Tng cong sut tram  xü 19 nix&c thai: 8.500m3/ng.d. 

b. Giáipháp thoát rnthc thai: 

- Nithc thai sinh hoat: 

+ Quy hoach 01 Tram xir 19 nuâc thai sinh boat tai phân khu s 3 (khu dO 
thj phIa Nam) cüa do thj. 

+ Xây dixng h thng thoát nuc thai riêng cho các phân khu 1, 2, 3 và 4. 

+ Di vôi phân khu 5 (Kbu vrc & nông thôn kt hcip phát trin nông, lam 
nghip) mthc thai sinh boat & các h gia dinh và cong trInh cOng cong së dugc 
xir 19 cic b bang các h thông xr 19 dü chuân truOc khi xã vào h thông thoát 
n.r&c thai cña do thi. 

+ Quy hoach cng thoát nuâc t'tr cháy và các tuyên qua c.u, các tuyên 
cong chày ngugc >3m thI sr dirng barn thu gom nuóc thai ye tuyên côngchInh 
D400-D3 15-D250 d9c các tuyên dithng, nu&c thai sinh boat  duqc dua ye tram 
xi~ 19 nuâc thai sinh hoat. Cong suât cüa nhà may xir 19 nuOc thai sinh hot giai 
doan ngän han là  Q =4.500m3/ngày dérn ; giai don dài han  là  Q =8.100m3/ngd. 
Tong cong suât tram xr 19 nuâc thai là 6.300m3/ngd. 

+ Quy hoach b trI 01 tram barn nuôc thai, d barn ci1c b cho Imi virc có 
cao d nén thãp không the tir chây ye tram  xr 19 nu&c thai. 

+ Quy hoach h thng thoát nuOc thai riêng có xir 19 tp trung dat cht 
hxçing ct A theo QCVN 14:2008/BTNMT truOc khi xà ra mOi tru&ng. 

- Nuóc thai cim cong nghip: 

Ngành ngh trong ciim cong nghip chü yu là ch bin, bâo quãn dóng 
gói rau, cü, qua và mt so nghành nghê thu cOng nên luçmg nirOc thai thai ra mOi 
truông không có boa chat, cüng vài do là quy mô khu vrc cim cong nghip nhO 
nên hru luqng nuâc thai së xi~ 19 ciic b tai  cong trInh tru&c khi dâu chung vào 
h thông thoát nuóc thai dan ye tr?m xü 19. 

- 
Các tuyn cng chOn sâu It nht 0,8m tInh tim 6ng nhung khOng lan han 

3m tInh tói day ông. T.n dmg dja hInh, han chê vic bô trI tram  barn nâng cOt. 

b. Giáipháp xi l3 cMt thai rcn: 

- Tong quy mô cht thai ran: 



+Giai doan  ngn  han  (näm 2026) 30 tn1ngd; 

+ Giai doan dãi h?n  (näm 2035) 47 tn1ng.d. 

- Ch.t thai r.n sinh hoat: Chit thai rn sinh hoat  duçc phân loai  tr ngun 
bao gôm 2 thành phân chInh: Chat thai ran hihi co và chat thai ran vô Co. 

+ Ch.t thai r.n hüu Co ( rau, vô hoa qua và các loai thüc an thüa thai ra tir 
các djch vi nhà hang, khách san,  khu dan cu. . .)së dugc thu gom hang ngây. 

+ Cht thai rn vô Co (vô chai, thüy tinh, kim loai, ni lông, giy, vô d 
hop...) sê duçyc dnh kS'  thu gom. 

+ Tai các khu cong cong, các cong trinh 1&n nhu nhâ hang, khách san  s 
bô tn h tMng các thüng dimg cht thai r.n, khoãng cách 150 ± 200m dt mt 
thüng dung tIch 1m3. Hang ngay vào già quy djnh xe ô to sê di thu gom chat thai 
ran tai  các thng và vn chuyên den khu xir l' tp trung. 

+ Trong giai doan ngn han,  cht thai r.n sau khi thu gom hang ngày sê 
dua den diem trung chuyên rác thai và 4n chuyên den khu xi l t3p  trung näm 
ngoài do thj tai  xâ Yen Scm. Giai doan dài han  tInh toán xây dirng diem xü 1 rác 
thai cho toàn khu do thj và các khu Ian can. Diem th l rác thai bô trI t?i  phIa 
Nam cüa phân khu 5. 

- Chat thai r.n cong nghip: TInh toán ch.t thai rn cong ngiiip theo quy 
mô din tIch diêu chinh. chat thai ran cüa ciim cong nghip së ducic phân loai, thu 
gom và vn chuyên chung cüng h thông thu gom rae thai sinh hoat. 

- Ch.t thai r.n nguy hai:  së thr?c thu gom và xli 1 riêng tai các cong 
trInh. 

e. Giáipháp quy hoçich nghii trang 

- B trI 03 nghia trang nhân dan tai  các thôn Bun, thôn Khoai, thôn Liic. 
M hung tang không qua 5m2/m, m cat tang không qua 3m2/m. 

Quy hoach khoanh vüng, trng cay xanh each ly gifta nghia trang vi các 
khu chirc näng khác. Gift nguyen nghia trang 1it s5 hin trng, các khu vrc 
nghia trang nhân dan nhô lé näm rái rae trong các khu chüc nàng khác can có 
giãi pháp di chuyên và dira ye các khu nghTa trang t.p trung. Toãn b h thông 
chôn cat cüa khu quy hoach ducc dua den khu nghTa trang nay darn bao theo 
Các chi tiêu TCVN 7956-2008 (nghia trang do thj -tiêu chuân thiêt kê). 

7.6. Djnh hithng báo vç mói trithng 

Trong d an quy hoach chung dä th%rc hin dánh giá tác dng môi tri.rè'ng 
chiên luçic DMC. Trong các buOc tiêp theo tiêp tiic dánh giá tác dng môi 
tri.r&ng DTM theo quy djnh. 

8. Các tru'o'ng trInh mu tiên du tir và ngun vn thirc hin 

Trkn khai các dâ an quy hogch, dAu tu' hg tcng k9 thuçt và hg tang xd h5i 

- Lp quy hoach chi tit các khu chüc näng chInh theo d an quy hoach 



chung dirge phé duyt. 

a. V quy hoch xây dirng: Lp các d n quy hoach chi tit xây drng lam cci 
sâ dê quân ! trt tir xây dimg và triên khai các dir on du tu. 

b. V the dr On du tii, kêu gci dtu tu xây dimg: 

- Giai don 2022- 2030 tp trung ti các khu vrc trung thm xa, khu do thj mcii 
Báo Ha, khu dOn cu ban LOm SOn — Báo Vinh, Khu do thj BOo Vinb — sOn Golf Bâo 
Ha, lrçic chInh do thj mâi BOo HO, khu dOn cu bOn Lien Ha 4-5 —6 , kêu gçi du tii 
xây d'çmg giai don 1 to hgp khu vui choi giâi trI và du ljch và qun th các cong 
trmnh tOrn linh BOo HO, dp thOy din song Hông tai  khu virc Lien HOi, BOo Ha, bnh 
viên da khoa khu vre BOo HO — TOn An, Chci BOo HO, câu BOo Ha 2 vuçt song Hông 
khu virc TOn Thucmg — BOo Vinh (phia sau den BOo Ha), câu vuçit duäng st hu&ng 
két nôi triic chInh do thi. m&i BOo Ha vó'i quôc 1 279. Xây drng, hoOn thin tuyn kè 
d9c song Hông huóng di Kim San... 

- Giai don 203 1-2035 tip tiic kêu gci du tu giai doin 2 th hçip khu vui chai 
giOi trI và du ljch và các cOng trinh tOrn linh BOo HO, Khu dO thj mó'i Lien Ha — Hông 
Bin (250 ha), khu do thj mcci Lien HO 7, khu do thj mâi Lien HOi, câu vugt song 
HOng, xây dirng, hoàn thin tuyên kè d9c sOng Hông huàng di Yen Bái... Các dir On 
Ha tOng k5? thut cOn cü quy hoach chung xây drng dugc duyt triên khai. 

- Dutu hoàn thin h thng giao thông di ngoi kt ni tir TP Lao Cai, 
Th trail Phô Rang, thj trân Khánh Yen, do th Vö Lao, các xã cüa tinh Yen Bái 
den dO thj BOo Ha. 

- Dâu tu xay drng các triic ththng giao thông chInh: Nâng c.p m& rng 
câi tao, xây dung mâi cáe tuyên duäng, ké suôi và cáe eâu. Dâu tu nâng cap, 
xây mth, cap din, nhà may nuóe, nha may xà l rae thai, nu&c thai theo tiên 
d chung cUa quy hoach. Dâu tu xây dirng các cong trInh hành chInh, nba , 
du ljch trong dO thj BOo Ha theo cáe do an quy hoach chi tiêt, dir an ducie 
duyt. 

e. V Ha tng xO hi: cOn cir theo quy hoach chi ti& xây dirng dixcic duyt 
trien khai thrc hin. 

9. Thôri gian vO ngun vn thirc hin 

Trin khai, thirc hin eác Cong trInh, dr On dirge xáe djnh iru tiên du tu 
trong giai doan den näm 2035. 

Nguôn vn thrc hin sCr dlng tir cOc nguri vn chInh: NgOn sách trung uang, 
ngOn sách tinh, ngOn sách huyn và các nguon hgp pháp khOe. Khuyên khich, tao 
diu kin thu hut nguOn vOn doanh nghip dâu tu xây drng do thi. BOo HO. 

Diu 2. T chirc thi.rc hin 

Phóng Kinh t và Ha t.ng phi hqp véci UBND xO BOo Ha th chirc cong 
b, cong khai d an quy hoach và quy djnh quOn 1 theo do On quy hoach chung 
xây dirng dOm bOo theo quy djnh, TO chirc rà soát, dê xuât giao danh mvc l.p 



- Các s: GTVT-XD, KH&DT, TN&MT, 
Tài chinh, Cong thtnyng; 
- TI Huyn Uy, HDND huyn; 
- Lãnh do UBND huyn 
- Nhtr diu 3 QD; 
- Phông KT&HT, IN&MT; 
- Ban QLDA DTXD huyn; 
- Trung tam PTQD huyn; 
- UBND xA Bão Ha; 
- Luu VT, KTH 
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quy hoach chi ti& xây dirng và dr an du tii xây dirng h tang k5 thut trong do 
thj. 

t A 7 * Dieu 3. Chanh Van phong HDND va UBND huyçn, Tnrcrng phong Kinh 
té và Ha tang, Truâng phOng Tài nguyen và Môi trung, Chü tjch UBND xã 
BâoHà và Thu trithng các ca quan dcin vj lien quan chju trách nhim thi hành 
quyét djnh. 

Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày 

Nii n/ian; TM. UY BAN NIIAN DAN 
- UBND tinh;

cim T!CH 
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