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1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch 

Huyện Xuân Trường là huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nam Định. Thị 
trấn Xuân Trường nằm tại cửa ngõ của huyện Xuân Trường, là thị trấn huyện lỵ, 

trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Xuân Trường, 
có các trục giao thông quan trọng QL21, TL489, TL489C chạy qua. Với vị thế đó 
thị trấn Xuân Trường rất thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế, văn hoá, chính trị 

với các khu vực lân cận.  

Quy hoạch tổng thể thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường được UBND 
tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 1822/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003 

(sau đây gọi là QHC 2003). Quy hoạch được duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện 
các dự án đầu tư xây dựng và quản lý phát triển không gian, kiến trúc, cảnh quan, 
hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhiều dự án đầu tư 

xây dựng trên địa bàn thị trấn đã được thực hiện, cụ thể hoá các quy hoạch xây 
dựng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch chung xây dựng thị 
trấn Xuân Trường cũng đã góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo ra nguồn lực 

trong phát triển KT-XH của địa phương. 

QHC 2003 trong giai đoạn đầu đã đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị, cụ 
thể trong việc phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên đến nay đồ 

án đã được 16 năm nên có những định hướng không còn phù hợp với điều kiện 
mới, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư tại địa phương, khó khăn trong công tác 

quản lý đô thị. Trong thời gian gần đây có nhiều đồ án liên quan tới thị trấn Xuân 
Trường đã được phê duyệt (như Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử 
dụng đất...), đã có những thay đổi, định hướng mới so với QHC2003, các quy 

hoạch không thống nhất cũng ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư tại thị trấn. 

Mặt khác, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 thời hạn rà 
soát định kỳ quy hoạch chung xây dựng thị trấn là 5 năm (Điều 46), thời hạn quy 

hoạch đối với quy hoạch chung xây dựng thị trấn từ 10 đến 15 năm (Điều 27), như 
vậy các quy hoạch chung được phê duyệt trước năm 2003 đã vượt quá thời hạn quy 
hoạch, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý quy hoạch, sự phát triển đô thị và thu 

hút đầu tư. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, căn cứ theo quy định của Luật 
quy hoạch đô thị năm 2009 và để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

tại huyện Xuân Trường nói chung và thị trấn Xuân Trường nói riêng, việc lập Điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến 
năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000) là rất cần thiết. 
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1.2. Các cơ sở lập quy hoạch 

1.2.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi bổ sung 

Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/ 2012 của Quốc hội;  

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 04/12/2009; 

- Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994; Nghị 
định 04/NĐ-CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ v/v Lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu 

nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý 
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

- Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 về quản lý và bảo vệ hành 

lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự; 

- Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực 
phòng thủ 
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 
trời tại Việt Nam; 

- Nghị định 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp 

quốc phòng với kinh tế – xã hội và Kinh tế - Xã hội với quốc phòng; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường… 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo 
vệ môi trường; 

- Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp phát triển Kinh tế - Xã 
hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 – 2020; 

- Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế kết hợp Kinh tế - Xã hội với Quốc phòng trong Khu 
vực phòng thủ; 

- Quyết định số 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái 
Bình. 

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về Hướng 
dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 
thị;  

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Hướng dẫn nội dung về 
Thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về 
nội dung Thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng về việc 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy 
định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và 
quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 
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- Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 
Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 21/3/2016 của Bộ Công thương về việc 
phê duyệt hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV thuộc dự án “Quy 
hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 
2035”; 

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các 
trạm biến áp 110kV thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định 
giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”; 

- Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định 
phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và muối tỉnh Nam 
Định giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Nam Định 
v/v phê duyệt hệ thống thuỷ lợi Nam Ninh, Hải Hậu, Xuân Thuỷ, Bắc Nam Hà 
thuộc địa phận tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 
đến năm 2025; 

- Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nam Định 
giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Nam Định 
phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân 
Trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 
Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Quyết định số 1822/2003/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện 
Xuân Trường; 

- Thông báo số 103/TB-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định 
về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện 
Xuân Trường đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000). 

- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000); 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 

1.2.2. Các tài liệu, số liệu, bản đồ: 

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; 

- Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Xuân Trường 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Các quy hoạch chuyên ngành: quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, quy 
hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và muối, quy hoạch phát triển công nghiệp, 
quy hoạch phát triển thương mại, quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-
2025 có xét đến năm 2035, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ….. 
của tỉnh có liên quan. 

- Các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị trấn; 

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, 
địa chất công trình, hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... và 
các tài liệu khác có liên quan; 

- Các dự án có liên quan. 

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/5.000 tại khu vực. 

1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch 

1.3.1. Mục tiêu: 

- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường với những vị 
thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, 
tạo điều kiện khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thị trấn theo 
hướng phát triển bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của huyện cũng như của Tỉnh. 

- Xây dựng, phát triển thị trấn Xuân Trường xứng đáng với vị thế là trung 
tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Xuân Trường. Xây dựng 
phát triển thị trấn Xuân Trường văn minh, thân thiện, với hệ thống kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với tiềm năng về phát triển công nghiệp, dịch 
vụ thương mại. 
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- Tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư; đào tạo 
nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển bền vững, 
phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch và triển khai tiếp công tác chuẩn bị đầu tư 
xây dựng đô thị theo quy hoạch. Tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát 
triển, các dự án đầu tư. 

1.3.2. Nhiệm vụ: 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng, các nguồn lực phát triển, cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật và xã hội trên địa bàn vùng nghiên cứu, phân tích mối quan hệ liên 
vùng giữa thị trấn với vùng thành phố và các vùng lân cận. 

- Nghiên cứu các cơ sở phát triển thị trấn, cơ sở kinh tế - kỹ thuật; sử dụng 
đất đai và lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phát triển phù hợp với vùng 
nghiên cứu. 

- Rà soát các quy hoạch, dự án đã, đang và sẽ thực hiện trên địa bàn thị trấn 
để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp định hướng quy hoạch mới. Nghiên cứu, 
phát hiện, làm rõ thêm những tiềm năng của khu vực phục vụ cho phát triển kinh tế 
- xã hội.  

- Xây dựng định hướng phát triển không gian, phát triển các cơ sở kinh tế, 
phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy hoạch sử dụng đất cho 
toàn thị trấn đến năm 2030. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiến nghị các chính sách và biện 
pháp thực hiện quy hoạch xây dựng cho khu vực.  

1.4. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch 

1.4.1. Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch: 

Phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ diện 
tích tự nhiên của thị trấn, với tổng diện tích là 641,34 ha. 

1.4.2. Quy mô lập quy hoạch: 

- Quy mô dân số theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2019 là: 8.549 người. 

- Diện tích tự nhiên: 641,34 ha. 
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2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý: 

Thị trấn Xuân Trường là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội của huyện Xuân Trường, có vị trí địa lý như sau: 

 + Phía Bắc giáp xã Xuân Ngọc; 

 + Phía Tây giáp huyện Trực Ninh qua sông Ninh Cơ;  

 + Phía Nam giáp xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Ninh;  

+ Phía Đông giáp xã Xuân Vinh, Xuân Trung. 

 

 

 
Vị trí TT.Xuân Trường trong tỉnh Nam Định  Vị trí  TT. Xuân Trường trong huyện Xuân Trường 

2.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng: 

Hình thái địa hình, địa mạo của 
thị trấn Xuân Trường mang hình thái 
đặc trưng của địa hình đồng bằng ven 

biển Bắc Bộ, địa hình tương đối bằng 
phẳng, độ dốc thấp, dốc dần theo hướng 
Bắc – Nam, mức độ chênh lệch địa hình 

giữa các vùng nhỏ hơn 1m. 

Đất đai và địa hình của thị trấn 

tạo điều kiện hình thành và phát triển 
nhiều hệ sinh thái với các loại động, 
thực vật khá đa dạng và phong phú, điều 

kiện để đa dạng hóa sản xuất cây trồng, 
vật nuôi từ nông nghiệp đến thủy sản. 
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2.1.3. Khí hậu: 

Thị trấn Xuân Trường mang đầy đủ những đặc điểm khí hậu của khu vực 
nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt. Theo chế độ mưa có thể 
chia khí hậu của thị trấn thành hai mùa chính: 

- Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 kết thúc vào tháng 10 với đặc trưng là nóng, 
ẩm và mưa nhiều. Hướng gió thịnh hành là gió Đông – Nam với tốc độ 2 – 4 m/s, 
nhiệt độ trung bình cao 280C, lượng mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm. Khi mùa 
lũ đến mực nước sông Ninh Cơ lên cao kết hợp với mưa lũ tập trung gây ngập úng 
cho phần lớn các vùng trũng, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông – ngư nghiệp cũng 
như sinh hoạt của nhân dân. 

- Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 11 đến cuối tháng 4 năm sau, có khí hậu khô 
lạnh, ít mưa, hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc, thường gây lạnh đột ngột 
và lượng mưa ít, chỉ đạt từ 15 – 20% lượng mưa cả năm. 

Sau đây là một số yếu tố khí hậu chính của thị trấn:  

- Nhiệt độ trung bình năm 23 – 240C. 

- Lượng mưa trung bình cả năm từ 
1.700 – 1.800 mm, mưa tập trung vào các 
tháng 7, 8, 9,10 với gần 80% tổng lượng mưa 
trong năm. Ngày có lượng mưa cao nhất lên 
đến 200 – 250 mm. 

- Độ ẩm không khí trung bình trong cả 
năm dao động khoảng từ 85 – 86%.  

- Nắng: Số giờ nắng trung bình năm từ 
1.650 – 1.700 giờ, thuận lợi cho sản xuất 
muối và nhiều loại cây trồng và gieo trồng được nhiều vụ trong năm. 

- Gió, bão: Trong năm có 2 hướng gió thịnh hành: 

+ Gió Đông Nam thổi vào mùa hạ với tốc độ 2 – 4 m/s. 

+ Gió Đông Bắc có tốc độ gió không lớn nhưng thường gây ra lạnh đột ngột 
vào những tháng mùa đông. 

+ Do nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên trung bình mỗi năm bị ảnh hưởng từ 
4 – 6 cơn bão kèm theo mưa to và gió mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 
sinh hoạt của nhân dân trong vùng. 

Nhìn chung, khí hậu khu vực thị trấn Xuân Trường với các đặc điểm nhiệt 
đới gió mùa nắng và bức xạ mặt trời lớn thuận lợi cho phát triển một nền nông 
nghiệp đa dạng với nhiều loại cây trồng, vật nuôi và điều kiện tốt cho thâm canh 
tăng vụ. Tuy nhiên, tính biến động mạnh mẽ với nhiều điều kiện như bão, dông, 
lượng mưa tập trung theo mùa… gây ra lũ lụt, úng cục bộ đòi hỏi phải có biện pháp 
phòng tránh kịp thời. 
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2.1.3. Thủy văn, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn 

a. Thuỷ văn: 

Thị trấn Xuân Trường có 2 con sông lớn chảy qua là sông Ninh Cơ, sông 
Mã. Các sông chảy qua thị trấn ngoài tác động của chế độ thủy văn lục địa còn bị 
ảnh hưởng của chế độ thuỷ triều. Lũ cao thường xuất hiện từ tháng 7 - 9. Ngoài các 
tuyến sông chính, thị trấn còn có mạng lưới các sông ngòi nhỏ với các ao, hồ, đầm.  

Về mùa mưa khi cường độ mưa lớn và tập 
trung vào các ngày cuối con nước. Khả năng tiêu 
úng chậm đã gây ra ngập úng cục bộ cho các vùng 
thấp, trũng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân. 

b. Địa chất công trình: 

Qua kết quả nghiên cứu địa chất công trình 
trong khu vực cho thấy có đủ điều kiện để xây 
dựng các công trình 2-3 tầng không cần phải xử lý 
nền móng phức tạp (Rn=0,7-0,9 kg/cm2, đất á sét). 

c. Địa chấn: 

Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam, toàn tỉnh Nam Định nói chung và thị 
trấn Xuân Trường nói riêng nằm trong vùng có nguy cơ động đất cấp VIII (theo tài 
liệu của viện Vật lý Địa cầu Quốc gia), khi phát triển xây dựng cần có các giải 
pháp gia cố nền móng công trình.  

2.1.4. Tài nguyên 

a. Tài nguyên đất 

Đất đai thị trấn Xuân Trường thuộc loại phù sa trẻ, trung tính, ít chua, thuận 
lợi cho phát triển nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa nước. 

b. Tài nguyên nước 

- Nguồn nước mặt: Được lấy chủ yếu từ sông Ninh Cơ, các sông nhánh và 
nước mưa được lưu giữ trong các ao hồ, kênh mương, mặt ruộng, có khả năng cung 
cấp đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Về mùa mưa mực nước sông 
Ninh Cơ và các sông nhánh lên cao, lượng nước dư thừa đối với sản xuất nông 
nghiệp, phải sử dụng các cống dưới đê để điều tiết nước. 

- Nguồn nước ngầm: Qua điều tra, khảo sát ban đầu cho thấy, nguồn nước 
ngầm của huyện có trữ lượng không lớn do người dân khai thác nên đến nay đã tụt 
giảm, hàm lượng Cl < 200mg/l, tầng khai thác phổ biến từ độ sâu 80 - 150 m; tuy 
nhiên hàm lượng sắt trong nước ngầm khá cao nên trước khi sử dụng cần qua xử lý 
làm sạch. 
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c. Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị trấn Xuân Trường chủ yếu là cát xây 
dựng tập trung tại khu vực lòng sông Ninh Cơ, trữ lượng lớn, hàng năm được bồi 

lắng tự nhiên. 

d. Tài nguyên du lịch và nhân văn 

 Tại thị trấn Xuân Trường có các công trình tôn giáo, tượng đài có kiến trúc 

đẹp, tiêu biểu là đền Xuân Bảng, đền chùa Ngọc Tỉnh, tượng đài Cố tổng bí thư 
Trường Chinh. 

2.1.5. Đánh giá điều kiện tự nhiên 

Thị trấn Xuân Trường có vị trí địa lý, điều kiện tư nhiên thuận lợi. Địa hình 
tương đối bằng phẳng nhưng thấp trũng, được bảo vệ bởi hệ thống đê sông. Hệ 
thống sông, kênh, mương tưới tiêu tương đối dày, theo hướng Bắc – Nam, Đông – 

Tây. Với các đặc điểm tự nhiên như vậy thì hình thái phát triển của thị trấn Xuân 
Trường định hướng phát triển theo dạng bàn cờ. 

2.2. Quá trình hình thành và phát triển thị trấn Xuân Trường1 

Huyện Xuân Trường từ xa xưa vốn là một phần đất do biển bồi tạo nên của 
hương Giao Thủy. Vào thế kỷ XIII (thời Trần), huyện Giao Thủy (gồm cả Xuân 
Trường và Giao Thủy ngày nay) là một trong bốn huyện thuộc Phủ Thiên Trường. 

Năm 1862 phủ Thiên Trường được đổi thành phủ Xuân Trường, như vậy tên Xuân 
Trường xuất hiện từ thế kỷ XIX nhưng không chỉ địa danh như hiện nay mà là địa 
danh của một phủ. Tới năm 1934 (đời vua Bảo Đại) phủ Xuân Trường chỉ còn là 

đơn vị hành chính cấp huyện, cùng với huyện Giao Thủy thuộc tỉnh Nam Định. 
Cho tới năm 1948 chính thức đổi phủ Xuân Trường thành huyện Xuân Trường. 

Tháng 12/1967 theo Quyết định của Chính phủ, hai huyện Xuân Trường và 
Giao Thủy hợp nhất thành huyện Xuân Thủy. 

Sau 30 năm hợp nhất, ngày 16/02/1997 Chính phủ đã có Nghị định 19/NĐ-

CP chính thức tách huyện Xuân Thủy thành 2 huyện Xuân Trường và Giao Thủy. 
Huyện Xuân Trường tái lập, chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính 
mớitừ ngày 01/04/1997 đến nay. 

Ngày 14 tháng 11 năm 2003, chuyển xã Xuân Hùng thành thị trấn Xuân 
Trường, thị trấn huyện lỵ huyện Xuân Trường. 

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thị trấn luôn 

luôn tích cực tham gia xây dựng thị trấn, góp phần tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp 
của một thị trấn huyện lỵ của huyện. 

                                         
1 Nguồn: Namdinh.gov.vn  
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2.3. Hiện trạng kinh tế - xã hội 

2.3.1. Hiện trạng dân số, lao động 

2.3.1.1. Dân số: 

Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2019 tại thị trấn Xuân Trường là 8.549 
người, gồm 2.683 hộ sinh sống tại 18 tổ dân phố, mật độ dân số: 1.333 người/km2.  

Dân số trên địa bàn phân theo giới tính: Nam giới là 4.362 người (chiếm tỷ 

lệ 50,6% tổng dân số), nữ giới là 4.187 người (chiếm tỷ lệ 49,4% tổng dân số). 

Tỷ lệ tăng dân số tại thị trấn trong những năm vừa qua chủ yếu là tăng tự 
nhiên, tăng cơ học là không đáng kể. Tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,1%. 

 

Số hộ (hộ) Diện tích (km2) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km2) 

2.683 6,41 8.549 1.333 

 

2.3.1.2. Lao động 

Tổng số người trong độ tuổi lao động 

là 4.643 người.  

Cơ cấu lao động đang làm việc trong 
các ngành kinh tế:  

+ Lao động trong các ngành nông 
nghiệp chiếm 48%,  

+ Lao động trong các ngành phi nông 
nghiệp chiếm 52%. 

Nguồn lực lao động nhìn chung khá dồi dào, lao động phổ thông có tay nghề 

chiếm tỷ lệ khá lớn nhưng qua đào tạo còn ít.  

Tỷ lệ lao động các ngành có xu hướng chuyển dịch theo sự chuyển dịch cơ 
cấu, giảm dần tỷ lệ lao động trong các ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ lệ lao 

động trong các ngành CN-XD và dịch vụ. 

2.3.2. Tình hình sử dụng đất đai: 

Tổng diện tích đất tự nhiên tại thị trấn Xuân Trường hiện trạng là 641,34 ha. 

+ Đất nông nghiệp chiếm 56,81% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 
364,3 ha. Trong đó đất trồng lúa 313,13 ha 

+ Đất phi nông nghiệp chiếm 42,58% tổng diện tích đất tự nhiên tương 

đương 273,11 ha. 

+ Đất chưa sử dụng chiếm 0,61% tổng diện tích đất tự nhiên tương đương 
3,93 ha. 
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Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Đất công trình công cộng 13,94 2,17 

2 Đất trụ sở cơ quan 6,86 1,07 

3 Đất y tế 0,44 0,07 

4 Đất trường học 6,92 1,08 

5 Đất quốc phòng, an ninh 1,73 0,27 

6 Đất dịch vụ thương mại 2,90 0,45 

7 Đất làng xóm 87,0 13,57 

8 Đất công nghiệp 40,8 6,36 

9 Đất nông nghiệp 317,89 49,57 

10 Đất cây xanh - TDTT 3,73 0,58 

11 Đất hạ tầng kỹ thuật 1,63 0,25 

12 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 5,55 0,87 

13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,76 1,37 

14 Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng 72,48 11,3 

15 Đất giao thông 63,02 9,83 

16 Đất chưa sử dụng 7,69 1,2 

 Tổng 641,34 100 

Nguồn: Báo cáo kiểm kê đất đai thị trấn năm 2019 và tính toán của đơn vị tư vấn 

* Nhận xét chung:  
- Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thị trấn đã thể hiện những mặt tích cực 

trong kế hoạch sử dụng đất như sau: 

+ Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng 
chặt chẽ, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. 

+ Đảm bảo được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa trên địa bàn, đảm bảo 
cảnh quan môi trường sinh thái.  

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền được 
nâng lên, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện phù hợp với kế hoạch sử dụng 
đất của địa phương. Kế hoạch sử dụng đất giúp cho các cấp chính quyền quản lý, 
sử dụng và chỉ đạo khai thác đất có hiệu quả hơn; cơ sở hạ tầng phát triển thu hút 
được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

+ Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, 
đất đai đã trở thành nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển KT-XH 

- Bên cạnh các mặt tích cực, hiện trạng sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại: 

+ Một số chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch đề ra không thực hiện được, hạ tầng 
cơ sở đầu tư còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và tốc độ tăng dân cư. 
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+ Hiệu quả khai thác sử dụng nguồn lực đất đai còn có mặt hạn chế, giải 
quyết một số vụ việc trong quản lý đất đai còn chậm chưa dứt điểm, khó giải quyết. 

Trong thời gian tới, để phát triển kết cấu hạ tầng và quản lý đô thị, tiếp tục 

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp 
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, cho nên 
phần lớn đất đai phục vụ đáp ứng với nhu cầu phát triển sẽ là do chuyển đổi mục 

đích sử dụng cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn. 
Trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng hạn hẹp, đất chưa sử dụng còn rất ít nên 
việc chuyển đổi các mục đích sử dụng cần có sự cân nhắc, xem xét kỹ mới đạt hiệu 

quả cao. 

2.3.3. Hiện trạng phát triển kinh tế 

2.3.3.1. Thực trạng phát triển chung của kinh tế thị trấn 

Kinh tế thị trấn Xuân Trường thời gian qua phát triển với nhịp độ tăng 
trưởng tương đối mạnh mẽ, thể hiện vai trò trung tâm vùng huyện. Cơ cấu kinh tế 
chuyển biến theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp và tăng 

dần tỷ trọng các ngành CN-XD và dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%.  

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các 

ngành CN - xây dựng, dịch vụ và giảm 
dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp. Cụ 

thể, tỷ trọng các ngành kinh tế của thị 
trấn (theo GTSX) năm 2019 là:  

+ Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp 

dưới 15%. 

+ Tỷ trọng các ngành CN, xây 
dựng, dịch vụ chiếm trên 85%. 

 

Cơ cấu kinh tế thị trấn Xuân Trường năm 2018 

2.3.3.2. Hiện trạng phát triển các ngành sản xuất 

a. Về nông nghiệp:  

Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng 

hoá, áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. 

Năng suất lúa bình quân đạt 91,5 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.146 

tần. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt trên 97 triệu đồng/ha. 

HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp hoạt động ngày càng có hiệu quả, đáp 
ứng cơ bản nhu cầu. 
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b. Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

Thị trấn có 2 CCN: CCN thị trấn Xuân Trường (quy mô 14,9 ha với các 
ngành nghề: Cơ khí đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ phục vụ đóng tàu, sản xuất 

VLXD), CCN huyện lỵ Xuân Trường (quy mô 13,7 ha với các ngành nghề: Sản 
xuất giầy da, may xuất khẩu, sản xuất đồ gỗ) đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 
CCN đạt 100%,  

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các CCN tập trung, trên địa bàn 
thị trấn còn có hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ gia đình tham gia 
phát triển sản xuất CN-TTCN với đa dạng ngành nghề như: may công nghiệp, cơ 

khí, mộc mỹ nghệ và dân dụng. bên cạnh đó trên địa bàn thị trấn còn có nhiều cơ 
sở sản xuất kinh doanh đồ đồng, thủ công mỹ nghệ dọc theo trục TL489 và trục 
đường 32m. Đây là lợi thế để thị trấn Xuân Trường đẩy mạnh phát triển CN-TTCN 

trong giai đoạn tiếp theo. 

c. Về xây dựng: 

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong những vấn đề trọng tâm 

được quan tâm đầu tư toàn diện. Năm 2019, UBND huyện, UBND thị trấn tiếp tục 
tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ xây dựng thị trấn trung 
tâm huyện và đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: 

- Về hạ tầng xã hội: 

+ Xây dựng trường mầm non khu Trà Thượng (2 tầng 6 phòng học); 

+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng các hạng mục của Nhà văn hoá tổ 18 

+ Xây dựng sân vận động, nhà thi đấu huyện 

+ Nâng cấp, cải tạo hệ thống cổng tường rào trường THCS thị trấn 

+ Khảo sát thiết kế trình phê duyệt xây dựng khu vui chơi, tường rào, cổng 
và các hạng mục khác của trường mầm non khu vực Xuân Bảng. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: 

+ Thực hiện nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội thị (đoạn từ UBND thị 
trấn đi cầu trường THCS, đoạn từ cầu trường THCS đi TL489C thuộc tổ 7) 

+ Hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước khu vực làng Hội Khê. 

Nhìn chung, sự quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã và đang làm 
thay đổi diện mạo của thị trấn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị 
trấn cũng như của huyện Xuân Trường. 

d. Về dịch vụ, thương mại:  

TT. Xuân Trường là trung tâm huyện lỵ của huyện Xuân Trường, vì vậy trên 
địa bàn thị trấn tập trung rất đông các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại. 
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Dịch vụ thương mại trên địa bàn thị trấn trong thời gian qua có nhiều khởi 

sắc. Hoạt động dịch vụ thương mại theo cơ chế thị trường phát triển đa dạng.  

Cơ sở dịch vụ thương mại trên địa bàn thị trấn chủ yếu là các cửa hàng bán 

buôn, bán lẻ dọc theo các trục đường chính. Trên địa bàn thị trấn không có chợ 

trung tâm  

Dịch vụ vận tải phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các 

dịch vụ tài chính, ngân hàng, ... ngày càng phát triển. 

2.3.4. Hiện trạng phát triển xã hội 

a. Hệ thống các công trình công cộng, công trình xã hội của thị trấn Xuân Trường: 

- Hệ thống các công trình trụ sở cơ quan: 

+ Hệ thống các công trình trụ sở cơ quan cấp huyện: Trụ sở huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện, các cơ quan, phòng ban chuyên môn huyện dọc trục đường 

32m. Các công trình được xây dựng có chiều cao từ 2-5 tầng, đa phần có cơ sở vật 

chất khá khang trang, có kiến trúc hiện đại và giá trị thẩm mỹ. 

+ Hệ thống các công trình trụ sở cơ quan cấp thị trấn: Trụ sở Đảng Ủy, 

HĐND, UBND thị trấn nằm trên trục TL489 là hợp khối của 02 công trình 2 tầng 

hiện đại với đầy đủ các phòng ban chức năng hoạt động, đảm bảo về quản lý cho 

mọi hoạt động trên địa bàn thị trấn. 

 

  

Khu vực trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện  
Trự sở Đảng ủy, UBND thị trấn 

Xuân Trường 

- Hệ thống các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn:  

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 8 cơ sở giáo dục đào tạo bao gồm: 05 cơ sở 

cấp huyện (01 trường chính trị, 01 trung tâm bảo trợ xã hội, 01 trường THCS 

huyện, trường THPT Xuân Trường B và 01 trung tâm giáo dục thường xuyên) và 

03 cơ sở giáo dục cấp thị trấn (bao gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học với 2 

khu, 1 trường THCS), hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng giảng dạy đạt và 

vượt chỉ tiêu đề ra của ngành. 
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Trường THCS thị trấn Xuân Trường Trường PTTH Xuân Trường B Trường THCS Xuân Trường 

   

Trường tiểu học TT. Xuân Trường Trường mầm non TT. Xuân Trường 

- Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn thị trấn bao gồm: trên 01 trạm y tế tại phía 
Bắc tổ dân phố 10, 01 trung tâm y tế huyện (thuộc tổ dân phố 18, phía Đông khu 
vực trụ sở Huyện uỷ).  

- Hệ thống các công trình thiết chế văn hoá – thể thao: Trên địa bàn thị trấn, 
nhiều công trình lớn tạo cảnh quan đẹp đã được đầu tư như Tượng đài Trường 
Chinh, Đền liệt sỹ… Trong đó hệ thống nhà văn hoá thị trấn, nhà văn hoá các tổ 
dân phố được đầu tư xây dựng mới. 

Hiện tại thị trấn đang đầu tư xây dựng sân vận động huyện và nhà thi đấu 
trung tâm tại khu vực phía Nam trường THPT Xuân Trường B. 

- Hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ: Thị trấn Xuân Trường có các cơ sở 
bán buôn, bán lẻ đáp ứng nhu cầu nhân dân khu vực. Tuy nhiên hệ thống các cơ sở 
kinh doanh chủ yếu bám dọc theo trục TL489 và đường 32m, quy mô vừa và nhỏ. 

Hệ thống cơ sở kinh doanh du lịch, ăn uống chủ yếu là cơ sở quy mô vừa và 
nhỏ phục vụ chủ yếu nhu cầu của người dân trên địa bàn thị trấn do thị trấn không 
có lễ hội dài ngày. 

- Hệ thống công trình an ninh, quốc phòng: Trên địa bàn thị trấn hiện có các 
công trình an ninh quốc phòng (trụ sở Công an huyện, Huyện đội) và 01 điểm đất 
quốc phòng với tổng diện tích khoảng 1,73 ha. Trong đó đất Quốc phòng là 0,68 
ha; đất công an là 1,05 ha. 

- Nhà ở bao gồm hai loại chủ yếu là: 

+ Nhà ở của các hộ thuần nông, đặc trưng là diện tích khuôn viên lớn, gồm 
nhà chính, nhà phụ, sân, ao, vườn. 

+ Nhà ở dạng đô thị chủ yếu là nhà thấp tầng, kiến trúc phổ biến là nhà hình 
ống được phân theo lô đất và do dân tự xây dựng, các nhà tiếp giáp trục đường lớn 
kết hợp vừa ở vừa kinh doanh. 
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Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhà ở đô thị dần dần được cải tạo 
và xây mới với quy mô và chất lượng tốt hơn. Nhiều khu nhà mới khang trang với 
kiến trúc và nội thất hiện đại đã thay thế cho các khu nhà cũ kĩ, lạc hậu trước đây.  

Gần đây, nhiều dự án nhà có quy mô, đồng bộ về hạ tầng, thống nhất về kiến 
trúc và số tầng đã và đang được triển khai xây dựng trên địa bàn thị trấn như: khu 
đô thị mới thị trấn Xuân Trường. Các dự án này khi đi vào hoạt động không chỉ 

giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhiều người, mà còn góp phần giúp cho bộ mặt đô thị 
chỉnh trang, hiện đại hơn. 

 

  

                        Nhà ở dạng đô thị và nông thôn trên địa bàn thị trấn 

- Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn còn có một số công trình tôn giáo tín ngưỡng 

đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. 

   

   

Một số hình ảnh công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thị trấn 

b. Tình hình phát triển đời sống xã hội 

- Về văn hoá – thể thao: Thị trấn đã tổ chức tốt các hoạt động văn hoá – xã 
hội, vui đón xuân, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh” tiếp tục được thực hiện. Phong 
trào đi bộ, thể dục thể thao được các tầng lớp nhân dân tham gia đông đảo. 

- Về chăm sóc sức khoẻ, y tế cộng đồng: Các cơ sở y tế được quan tâm, đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác khám chữa bệnh được chú trọng, chất 
lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, bước đầu đáp ứng được nhu cầu 
chăm sóc sức khoẻ người dân. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được quan 
tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, tuyên truyền vận động nhân 
dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. 
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- Về chất lượng giáo dục – đào tạo: Các trường học hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch năm học đã đề ra, giữ vững là những đơn vị mạnh trong tốp đầu của huyện, 
được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến. 

- Về an ninh chính trị, quốc phòng: Công tác an ninh trật tự quốc phòng luôn 
được tập trung chỉ đạo, thường xuyên đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống 
các tệ nạn xã hội. Duy trì tốt công tác thường trực, xử lý kịp thời hiệu quả các vụ 

việc xảy ra. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo 
vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2.3.4. Hiện trạng phát triển không gian, cây xanh đô thị 

2.3.4.1. Hiện trạng phát triển không gian 

Thị trấn Xuân Trường  gồm nhiều khu vực với những cấu trúc khác nhau, 
như: khu trung tâm, khu ở, khu vực sản xuất CN-TTCN... 

- Khu vực trung tâm là không gian đô thị quan trọng nhất của thị trấn Xuân 
Trường, bao gồm các trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, dịch vụ. 

- Các khu ở mới đa số được phát triển theo hướng khép kín khu dân cư hiện 

hữu và các khu vực có nhiều thuận lợi về giao thông, vị trí và thuận tiện cho quản 
lý dân cư. Quá trình phát triển các khu ở mới trong những năm vừa qua tại thị trấn 
đã tạo ra không gian hoạt động và những hình ảnh kiến trúc - cảnh quan mới cho 

đô thị.  

+ Không gian đô thị hóa hai bên trục TL489 và đường 32m có đan xen nhiều 
chức năng khác nhau gồm các khu đô thị mới, khu thương mại dịch vụ... 

- Khu vực phát triển CN-TTCN tập trung tại phía Tây và Tây Bắc thị trấn. 

- Khu vực nông nghiệp của thị trấn hiện là vùng đất giàu giá trị cảnh quan 

sinh thái nông nghiệp, với không gian ruộng lúa có hệ thống kênh mương khá dày 
đặc. . 

2.3.4.2. Hiện trạng hệ thống cây xanh đô thị 

Hiện tại trên địa bàn thị trấn có khu công viên Trường Chinh nằm tại phía 
Nam của UBND huyện Xuân Trường. Xu hướng các đô thị, thị trấn hiện nay đều 
hướng tới xây dựng các khu vực không gian xanh nhằm cải thiện môi trường, điều 

hoà khí hậu và góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan trong không gian đô thị. Do đó, 
trong đồ án quy hoạch cần nghiên cứu và có giải pháp quy hoạch thêm khu công 
viên cây xanh tập trung của thị trấn. 

2.3.5. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

2.3.5.1. Giao thông 

Hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn bao gồm giao thông đường bộ và 

giao thông đường thuỷ. Cụ thể: 
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a. Giao thông đường bộ 

* Quốc lộ: 
- Quốc lộ 21 đoạn qua thị trấn có chiều dài khoảng 400m, quy mô mặt cắt 

đường B nền = 15m, B mặt = 12m. 
* Tỉnh lộ, huyện lộ:  

- Tỉnh lộ 489 qua địa bàn thị trấn chiều dài 3,2 km. Đoạn từ dốc Xuân Bảng 
đến cống Đầm Sen là trục đường đôi có quy mô mặt cắt đường rộng 32m 
(6+9+2+9+6). Đoạn từ cống Đầm Sen đến cầu Kiểm có quy mô mặt cắt đường 
rộng 12m (0,5+11+0,5). Đoạn từ nhà máy nước thị trấn đến dốc Xuân Bảng có quy 
mô mặt đường rộng từ 1214 m (lòng đường rộng 79m). 

- Tỉnh lộ 489C qua địa bàn thị trấn theo hướng Bắc – Nam với chiều dài 
khoảng 2,1km có quy mô mặt cắt đường rộng 12m (0,5+11+0,5). 

- Huyện lộ Xuân Bảng – ngã tư Hải Hậu (đê sông Ninh Cơ) đoạn qua thị trấn 
chiều dài khoảng 3,5km có quy mô mặt đường rộng từ 1214 m (lòng đường rộng 
79m). 

* Đường đô thị: 
- Trục đường 32m đoạn qua thị trấn dài 3,9km, quy mô mặt cắt đường rộng  

32m (6+9+2+9+6). 

- Các tuyến đường phố chính đô thị đã được đặt tên, cơ bản được đầu tư 
nâng cấp, xây dựng đường quy mô mặt đường chủ yếu Bmặt = 7m. Mạng lưới giao 
thông hình thành theo ô bàn cờ, hướng tâm và hình thành các tuyến vành đai tạo sự 
kết nối liên thông và thuận tiện.  

* Giao thông nông thôn: 

Các tuyến trục ngõ xóm liên thông các khu phố được nâng cấp theo tiêu 
chuẩn loại A- nông thôn mới. 

* Giao thông công cộng:  

Tại địa bàn thị trấn có các hình thức giao thông công cộng khá đa dạng: có 
các tuyến xe khách, taxi, xe bus chạy qua địa bàn thị trấn giúp liên thông, kết nối 
thị trấn với thành phố Nam Định và các huyện lân cận. 

 * Các công trình phục vụ giao thông: 
- Bến, bãi đỗ xe: Trên địa bàn thị trấn có 01 bến xe Xuân Trường, quy mô 

bến loại IV. 
- Cầu cống: Hệ thống cầu đang được nâng cấp, cải tạo, xây mới đáp ứng yêu 

cầu phục vụ dân sinh, giao thông kết nối các khu vực trên địa bàn. 
b. Giao thông đường thuỷ 

Trong khu vực nghiên cứu có sông Ninh Cơ chảy qua với chiều dài trên 3,9 
km nằm trên tuyến vận tải đường thuỷ chính Lạch Giang – Hà Nội, đảm bảo cho 
tàu thuyền có tải trọng từ 50 đến 1.000 tấn đi lại. Sông Mã (sông cấp V) dài 1,6km, 
đảm bảo cho tàu thuyền đến 50 tấn đi lại. 
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c. Đánh giá hiện trạng giao thông 
Nhìn chung, hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn được phân bố khá hợp 

lý, thuận lợi về hướng, tuyến tạo điều kiện cho việc giao lưu hàng hóa và hội nhập 
nền kinh tế thị trường với các huyện lân cận. Tuy nhiên một số tuyến đường trong 
đô thị mặt đường hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu vận tải, đi lại trong tương lai, 
một số đoạn đường đã xuống cấp do xây dựng từ lâu, do đó để tăng cường hơn nữa 
hiệu quả phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đô thị thì trong những năm 
tới cần dành quỹ đất xây dựng mới, mở rộng các tuyến đường là hết sức cần thiết. 
2.3.5.2. Hiện trạng hệ thống thuỷ lợi: 

Hệ thống thuỷ lợi của thị trấn nằm trong hệ thống thuỷ lợi của huyện Xuân 
Trường do công ty khai thác công trình thuỷ lợi quản lý.  

Hệ thống đê sông Ninh Cơ đã được cứng hoá. 
Hệ thống kênh cấp 2, kênh cấp 3 tương đối liên hoàn, được đầu tư xây dựng 

khá hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nông nghiệp 
Trong năm 2019 đã thực hiện đào, đắp kênh mương nội đồng đạt hơn 1.500 

m3 đất bằng, giải toả dòng chảy trên 20.000 m2 bèo, rác trên sông cấp II phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. 

Đối với tuyến kênh Bắc Câu, trong quá trình dẫn nước tưới phục vụ canh tác 
nông nghiệp thường xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ đối với khu vực Tổ 10, 11.   
2.3.5.3. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: 
a. Hiện trạng nền 

Hiện trạng nền xây dựng của các khu vực trên địa bàn thị trấn  
+ Khu vực dân cư hiện trạng tại thị trấn có cao độ nền trung bình từ +1,0m 

đến +1,50m, thoát nước tương đối tốt. 
+ Khu vực đất nông nghiệp canh tác có cao độ trung bình +0,5m. 
+ Các tuyến kênh mương có cao độ thấp hơn, khoảng -0,66 đến -0,4m. 
+ TL489 có cốt cao độ từ 1,73m đến 2,3m; TL489 có cốt cao độ từ 1,7m đến 

+1,9m. Đường 32m có cốt cao độ từ 1,50 đến 1,73m 
b. Thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước hiện trạng của thị trấn là hệ thống thoát nước chung 
cho cả nước thải và nước mưa. Thoát nước qua hệ thống sông Trung Linh, Trà 
Thượng, Mã và kênh Bắc Câu. 
c. Đánh giá chung 

- Đất nền thuận lợi cho xây dựng các công trình, mở rộng các khu chức năng 
và các công trình hạ tầng cơ sở. 

- Hệ thống thoát nước mặt cơ bản đã định hình, tuy nhiên cần đầu tư, nâng 
cấp để hoàn thiện hơn. 
2.3.5.4. Hiện trạng cấp nước: 

Nhà máy nước thị trấn Xuân Trường công suất 8.500 m3/ng.đ cung cấp nước 
cho toàn bộ thị trấn, đảm bảo cấp nước cho 100% dân số thị trấn. 
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2.3.5.5. Hiện trạng cấp điện: 

 Nguồn cấp: Hiện tại trên địa bàn Thị trấn Xuân Trường đang được cấp 
nguồn điện từ lưới điện Quốc gia thông qua TBA 110kV Lạc Quần (E3.8), công 
suất (40MVA-110/35/22kV và 25MVA-110/22/6kV). 

 Lưới điện: Hiện tại lưới điện trung thế khu vực Thị trấn Xuân Trường đang 
được cấp điện từ đường dây trung áp 22kV thông qua lộ 474, 476 và 477 thuộc 
TBA 110kV Lạc Quần (E3.8) cấp đến, đường dây trung áp chủ yếu là đường dây 
nổi lắp trên các cột điện bê tông ly tâm. 

Về tình hình cung cấp điện: Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tăng 
nhanh. Về cơ cấu tiêu thụ điện thì thành phần tiêu dùng dân cư chiếm tỷ trọng rất 
lớn trong đó chủ yếu là sinh hoạt. Tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện lưới đạt 100%.  

2.3.5.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR và vệ sinh môi trường: 

Thoát nước thải: Hệ thống thoát nước là hệ thống cống chung được đặt trên 
vỉa hè dọc các trục đường chính, thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa kết hợp. 
Riêng khu đô thị mới của thị trấn được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng. 

Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt trên địa bàn thị trấn 
Xuân Trường được thu gom, xử lý tại khu xử lý CTR thị trấn ở phía Đông tổ dân 
phố số 9. Hình thức xử lý là đốt và chôn lấp. 

 Nghĩa trang: Hiện nay thị trấn đang quản lý 06 khu nghĩa trang tập trung. 

- Trên địa bàn thị trấn hiện tại có 06 khu nghĩa trang nhân dân tập trung, 
tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thị trấn là 9,66 ha. 

2.3.5.7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông: 

- Hoạt động bưu chính, chuyển phát cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vận 
chuyển, thư báo, công văn tài liệu của chính quyền và nhân dân. Không xảy ra hiện 
tượng mất thư, báo, công văn tài liệu. 

- Mạng viễn thông trên địa bàn thị trấn phát triển nhanh, góp phần không 
nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn và nâng cao chất lượng cuộc sống 
người dân. 

+ Hiện tại trên địa bàn thị trấn có 03 mạng điện thoại di động: Vinaphone, 
Mobifone, Viettel; 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định: Viễn thông 
Nam Định và chi nhánh Viettel Nam Định; 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
Internet: Viễn thông Nam Định, chi nhánh Viettel.  

+ Hệ thống các cột ăng ten thu phát sóng thông tin, cột treo cáp di động 
được xây dựng, lắp đặt đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người 
dân.  

- Báo chí, phát thanh, truyền hình: Kịp thời thông tin về các sự kiện chính 
trị, kinh tế - xã hội, tuyên truyền về chủ trương dường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thị trấn; đáp ứng nhu cầu 
sử dụng dịch vụ của người dân. 
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2.4. Các quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trên địa bàn thị trấn 

2.4.1. Các đồ án, dự án đã được phê duyệt 

 * Các quy hoạch toàn tỉnh, huyện có liên quan đã được phê duyệt: 

- Quy hoạch vùng tỉnh Nam Định, quy hoạch vùng huyện Xuân Trường đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quy hoạch ngành và các lĩnh vực:  

+ Quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh,  

+ Kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường;  

+ Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

+ Quy hoạch đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển hệ thống đô thị; quy 
hoạch phát triển hệ thống thương mại; quy hoạch điện lực; ....  

 * Các quy hoạch trên địa bàn thị trấn 

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới thị trấn Xuân Trường. 

- Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường. 

- Quy hoạch chi tiết khu vực chân cầu Lạc Quần. 

- Các quy hoạch khác có liên quan. 

2.4.2. Các dự án lớn đã và đang triển khai: 

- Xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Xuân Trường quy mô 5 ha. 

- Xây dựng trục TL489C 

- Xây dựng sân vận động, nhà thi đấu huyện. 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật (các tuyến giao thông, hệ thống 
thoát nước, cấp nước, ....) 

- Cấp giấy phép và quyền sử dụng đất cho một số dự án cơ sở sản xuất kinh 

doanh. 

2.4.3. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch theo Quy hoạch chung 2003 
(QHC2003): 

Về cơ bản thị trấn Xuân Trường đến nay có cấu trúc tương đối bám sát định 
hướng QHC2003. Các dự án phát triển đô thị đã hình thành cơ bản theo định 
hướng QHC2003, ngoài ra có bổ sung các dự án phát triển đô thị so với QHC2003 

để đáp ứng nhu cầu của địa phương và định hướng phát triển của tỉnh. Cụ thể: 

- Trung tâm hành chính cấp huyện hiện thực hiện theo QHC2003 cải tạo, 
nâng cấp trên cơ sở hiện trạng, có bổ sung xây mới một số vị trí công trình. 
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- Trung tâm hành chính cấp thị trấn: chuyển vị trí so với QHC2003. 

- Về khu thể dục thể thao: Hiện nay trên địa bàn thị trấn Xuân Trường đang 
đầu tư xây dựng một số công trình thể dục thể thao như: sân vận động, nhà thi đấu 
trung tâm huyện, cơ bản giữ nguyên vị trí và quy mô khu thể dục thể thao này theo 
QHC2003. 

- Về các công trình y tế:  Theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn đã được 
duyệt năm 2003, ngoài việc nâng cấp trạm y tế thị trấn thì hiện trạng có bổ sung 
xây dựng trung tâm y tế huyện. 

- Trung tâm văn hóa huyện, thị trấn và khu dân cư: Nhà văn hoá thị trấn tuân 
thủ theo QHC 2003 tại khuôn viên trụ sở UBND thị trấn. Các nhà văn hoá khu dân 
cư tuân thủ theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới thị trấn phê duyệt năm 2011. 

- Trung tâm thương mại dịch vụ: Quỹ đất phát triển DVTM nhìn chung chưa 
hình thành các khu vực chuyên ngành như QHC 2003, chủ yếu là các cơ sở, hộ gia 
đình kinh doanh dịch vụ thương mại quy mô vừa và nhỏ. 

- Hệ thống giáo dục: có sự điều chỉnh ghép khu đối với hệ thống điểm 
trường mầm non thị trấn, xây dựng thêm các cơ sở giáo dục của huyện so với 
QHC2003. 

- Khu vực chân cầu Lạc Quần với lợi thế đầu mối giao thông liên kết thành 
phố Nam Định với các huyện phía Nam tỉnh xuất hiện nhiều yếu tố mới so với nội 
dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn được duyệt năm 2003. Nhu cầu 
phát triển mạnh CN-TTCN, dịch vụ thương mại, trung tâm vui chơi giải trí cấp 
vùng, khả năng hình thành và phát triển khu đô thị, hướng đến đời sống đô thị văn 
minh hiện đại với quy mô lớn của khu vực dẫn đến thay đổi định hướng quy hoạch 
các khu chức năng: khu dịch vụ thương mại, đất ở mới, đất công nghiệp ... Những 
định hướng này đã được thể hiện trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới thị trấn 
phê duyệt năm 2011 và quy hoạch chi tiết khu vực chân cầu Lạc Quần được phê 
duyệt năm 2018. 

- Trục đường từ đê sông Ninh Cơ qua phía Bắc tượng đài Trường Chinh, trụ 
sở UBND thị trấn kết nối với huyện Giao Thuỷ được điều chỉnh tên gọi hiện nay là 
TL489. 

- Trục đường đê sông Ninh Cơ được điều chỉnh tên gọi hiện nay là huyện lộ 
Xuân Bảng – ngã tư Hải Hậu. 

- Trục đường đô thị hướng Bắc – Nam qua phía Đông bến xe Xuân Trường 
theo QHC 2003 nay điều chỉnh tên gọi thành TL489C. 

Sau khi Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường được phê 
duyệt, thị trấn đã ban hành các quy chế quản lý quy hoạch. Bên cạnh đó thị trấn đã 
chủ động lập các chi tiết, dự án đầu tư xây dựng. Đây là cơ sở cho việc quản lý về 
xây dựng cũng như thu hút đầu tư phát triển đô thị cho thị trấn. Đi đôi với việc đầu 
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tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ thì công tác cải tạo, chỉnh trang đô 
thị luôn được coi trọng; trong đó, có nhiều dự án đã hoàn thành và phát huy hiệu 
quả, góp phần thay đổi chất lượng sông cũng như cảnh quan chung toàn thị trấn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch, quản lý đô 
thị thị trấn còn tồn tại không ít những khó khăn, thách thức, đó là: 

- Quy hoạch chung được xây dựng khá lâu (từ năm 2003), đến nay đã hết 
thời hạn quy hoạch, nhiều định hướng không còn phù hợp với tình hình thực tế tại 
địa phương. 

- Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và phủ kín quy hoạch chi tiết 
cho đô thị vẫn chưa hoàn thiện.  

- Định hướng phát triển không gian đô thị chưa thực sự kết hợp giữa đầu tư 
mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có.  

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa tương xứng với yêu cầu 
phát triển; việc quản lý kỹ thuật hạ tầng, thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ đối 
với hệ thống kết cấu hạ tầng chưa kịp thời.  

- Công tác quản lý đô thị là một lĩnh vực hết sức phức tạp, nhất là đối với 
các đô thị đang trong quá trình xây dựng, phát triển như thị trấn. Để phát triển đô 
thị bền vững đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố từ công tác quy 
hoạch, quản lý kiến trúc, thiết kế cảnh quan đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật… và 
phải đảm bảo nguồn lực con người để thực hiện; cần xác định bước đi, lộ trình thực 
hiện cho từng giai đoạn với mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp. Vấn đề đầu tư và 
tổ chức thực hiện quy hoạch. 

2.5. Đánh giá tổng hợp hiện trạng 

2.5.1. Điểm mạnh 

- Khu vực thị trấn có vị trí địa kinh tế, địa chính trị thuận lợi, là thị trấn 
huyện lỵ cũng là cửa ngõ phía phía Tây Nam của huyện, thuộc hành lang kinh tế 
Đông Bắc tỉnh tạo nên lợi thế và giá trị đặc biệt cho phát triển kinh tế và xây dựng 
hình ảnh đô thị; 

- Tốc độ đô thị hoá trên địa bàn tương đối nhanh. Các công trình xây dựng 
theo hướng đô thị là yếu tố thuận lợi cho việc xây dựng hình ảnh đô thị năng động, 
hiện đại. 

- Trên địa bàn thị trấn có hệ thống giao thông khá đồng bộ về giao thông 
đường bộ và đường thuỷ (có trục QL21, TL489, TL489C chạy qua và có sông 
Ninh Cơ chảy qua phía Tây thị trấn). 

- Địa hình khu vực quy hoạch khá bằng phẳng, đất đai có giá trị hàng hoá 
cao, trên địa bàn thị trấn đã có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có quy mô, công 
nghệ sản xuất tiên tiến, mang lại giá trị kinh tế cao, là tiền đề cho sự phát triển 
công nghiệp, dịch vụ thương mại của thị trấn. 
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2.5.2. Điểm yếu: 

- Cốt cao độ tự nhiên tại khu vực tương đối thấp do đó khi triển khai xây 
dựng các khu chức năng thì khối lượng và chi phí san nền lớn. 

- Dân cư trên địa bàn thị trấn phân tán nên khó khăn trong việc phát triển đô 
thị tập trung. 

2.5.3. Cơ hội 

- Phát triển trung tâm huyện lỵ huyện Xuân Trường theo hướng đô thị văn 
minh, hiện đại, năng động gắn với phát triển bền vững. 

- Cơ hội để đẩy mạnh phát triển đô thị dịch vụ thương mại và công nghiệp, 
tương xứng với vị thế và vai trò của thị trấn trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng huyện Xuân Trường và toàn tỉnh Nam Định. 

2.5.4. Thách thức 

- Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở luôn lớn hơn rất 
nhiều so với khả năng cung ứng, vì vậy cần phải có giải pháp cũng như lựa chọn 
các khu vực, dự án ưu tiên hợp lý từ đó tạo động lực cho sự phát triển. 

- Hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông đòi hỏi phải phát triển đi trước và 
đồng bộ nhằm tạo được kết nối các khu vực, khu chức năng, khu dân cư trong thị 
trấn và vùng liên xã, liên huyện. 

- Do quỹ đất hạn chế đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, tính toán, bố trí các khu 
vực chức năng hợp lý để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất tại thị trấn. 

- Việc phát triển nhanh, mạnh, thu hút đầu tư luôn tạo nên sự phát triển 
nóng; bên cạnh đó cũng có nhiều vấn đề ảnh hưởng đi kèm đến sự phát triển bền 

vững của đô thị, đặc biệt là vấn đề về môi trường, xã hội, nhu cầu việc làm. 

- Thách thức trong việc thu hút, kêu gọi, huy động nguồn vốn đầu tư cho 
phát triển hạ tầng cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển. 

- Do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (cụ thể là việc nguồn 
nước mặt bị nhiễm mặn, khí hậu chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, tăng nhiệt, 
....), vì vậy trong định hướng phát triển cần tính toán tới các giải pháp thích ứng, 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; đặt ra nhiều thách thức cho quản lý và 
phát triển đô thị. 
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3.1. Các tiền đề phát triển đô thị 

3.1.1. Vị trí địa kinh tế, địa chính trị thuận lợi 

3.1.1.1. Vị trí địa chính trị 

Thị trấn Xuân Trương là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, 
kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Xuân Trường; là nơi tập trung hệ thống các cơ 
quan lãnh đạo của huyện (trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các phòng ban 
chuyên môn, ....). Vì vậy, trong định hướng đầu tư phát triển của huyện, thị trấn 
Xuân Trường luôn được ưu tiên phát triển, đầu tư xây dựng đảm bảo tương xứng 
với vị thế đô thị trung tâm huyện lỵ của huyện. 

3.1.1.2. Vị trí địa kinh tế 

Thị trấn Xuân Trường nằm tại khu vực phía Tây Nam của huyện Xuân 
Trường, thuộc hành lang kinh tế Đông Bắc tỉnh . 

+ Thị trấn Xuân Trường  giao thương thuận lợi với các vùng huyện, đô thị 
trong tỉnh, cụ thể: Xuân Trường cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 
25km, cách thị trấn Ngô Đồng – huyện Giao Thuỷ khoảng 13,5km, cách thị trấn 
Yên Định – huyện Hải Hậu khoảng 10km.  

3.1.2. Yếu tố về hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển đô thị 

- Các công trình hạ tầng đầu mối (trục QL21, TL489, TL489C...) và các dự 
án phát triển đô thị sẽ tạo sự phát triển nhanh hơn nữa cho Xuân Trường trong giai 
đoạn tới. 

- Bên cạnh đó, thị trấn Xuân Trường còn có lợi thế về giao thông thuỷ khi có 
sông Ninh Cơ chảy dọc theo khu vực phía Tây thị trấn (tuyến vận tải thuỷ chính 
Lạch Giang – Hà Nội). 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận lợi là nhân tố chính tạo ra sự phát triển 
nhanh hơn nữa cho thị trấn Xuân Trường trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời giúp 
định hình hướng phát triển không gian và kinh tế của thị trấn. 

3.1.3. Yếu tố về hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế 

Trong quá trình xây dựng và phát triển những năm vừa qua, diện mạo kinh 
tế và không gian chức năng của thị trấn Xuân Trường đã từng bước được hình 
thành và phát triển tương đối ổn định. Hệ thống các cơ sở hạ tầng kinh tế (doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hệ thống thương mại ...) ngày 
càng được đầu tư phát triển, mở rộng quy mô cũng như chất lượng tạo động lực 
thúc đẩy nền kinh tế của thị trấn. 

Không gian đô thị với hệ thống hạ tầng xã hội (hệ thống các nhà văn hoá, 
sân vận động, hệ thống y tế, giáo dục....) được đầu tư tương đối hoàn chỉnh là yếu 
tố thuận lợi thúc đẩy việc phát triển đô thị theo hướng bền vững, không ngừng 
nâng cao chất lượng đời sống người dân. 
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3.2. Tính chất đô thị: 
- Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hoá của 

huyện Xuân Trường. 

- Là đô thị nằm trong hành lang kinh tế - văn hoá - sinh thái của tỉnh, là địa 
điểm du lịch văn hoá quan trọng gắn với truyền thống văn hoá lâu đời của huyện.  

- Là khu vực đô thị văn minh, hiện đại dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội đồng bộ. 

- Là trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại. 

3.3. Các dự báo phát triển 
3.3.1. Dự báo và nhận định về phát triển kinh tế 

- Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định, quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường đến 2020, định 
hướng đến năm 2030 và các chương trình phát triển của Tỉnh đối với khu vực: Dự 
báo khả năng trong khoảng 10 năm nữa, khu vực quy hoạch sẽ tiếp tục phát triển 
dựa trên thế mạnh là công nghiệp, dịch vụ thương mại.  

+ Các ngành công nghiệp tiếp tục gắn liền với sự phát triển, đầu tư nâng cấp 
nhà xưởng, dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn thị trấn. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp sẽ có xu hướng tăng 
đều, không có biến động lớn do không định hướng quy hoạch thêm các khu vực 
sản xuất công nghiệp. 

+ Các ngành dịch vụ sẽ phát triển nhanh hơn với lý do phục vụ cho nhu cầu 
sản xuất và sinh hoạt cho đô thị thuộc hàng lang kinh tế Đông Bắc tỉnh gắn liền với 
việc hình thành và phát triển các khu vực đô thị - dịch vụ thương mại tổng hợp quy 
hoạch mới và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hiện tại, tăng cường kết nối 
giao thương với các huyện, xã lân cận được đẩy mạnh trên lợi thế về giao thông. 
Các loại hình dịch vụ cấp huyện, cấp thị trấn, cấp khu vực sẽ phát triển như: 
thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. 

+ Với định hướng quy hoạch ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ thương 
mại nên tỷ trọng các ngành nông nghiệp trong tổng cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị 
trấn sẽ giảm dần với tốc độ nhanh hơn các giai đoạn trước. Việc chuyển đổi sử 
dụng đất cũng đi kèm với sự chuyển đổi về chất của nền kinh tế, thay đổi về lượng 
của cơ cấu lao động. 

- Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị trấn giai đoạn 2021-
2030 là khoảng 12%/năm.  

3.3.2. Dự báo dân số 
3.3.2.1. Cơ sở dự báo: 

Dân số trên địa bàn thị trấn được dự báo dựa trên việc đánh giá, nghiên cứu 
cụ thể với các cơ sở: 

- Quá trình biến động dân số của đô thị thông qua sự phát triển của thị trấn 
từ năm 2010 đến nay. 
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- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Xuân Trường đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. 

- Một số đồ án chuyên ngành của tỉnh có liên quan về phát triển kinh tế, hạ 
tầng, xã hội tại thị trấn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch đường 
thuỷ nội địa, quy hoạch hệ thống thương mại, .... xác định vị trí, quy mô các ngành 

nghề, công trình đầu mối và hạ tầng khu vực từ đó tác động trực tiếp tới ngành 
nghề lao động, tỷ lệ, thành phần dân số tăng cơ học trong đô thị. 

3.3.2.2. Phương pháp dự báo: 

Dự báo quy mô dân số quy hoạch được tính toán theo công thức: 

Áp dụng công thức dự báo dân số thường trú của khu vực theo tài liệu “Dân 
số học” của Tổng cục dân số công bố năm 2011 như sau: 

   Nt = No (1+α)t   (1) 

Trong đó :  Nt : quy mô dân số năm dự báo 

   No : Quy mô dân số năm hiện trạng 

   α : Tỷ lệ tăng tổng hợp (% trung bình năm) 

   t : Số năm dự báo 

- Dự báo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giai đoạn đến năm 2030 là 1%, bên cạnh 

đó còn có tăng dân số cơ học do quá trình phát triển CN-DVTM thu hút lao động 
làm việc tại thị trấn với tỷ lệ tăng là 1,5% và do di cư của người dân tư nơi khác tới 
địa phương khi hình thành các khu đô thị, khu ở mới với tỷ lệ tăng 0,5%. Dựa trên 

các dự báo và tính toán dân số, dự kiến dân số thị trấn Xuân Trường đến năm 2030 
là 11.600 người. 

Bảng dự báo dân số thị trấn Xuân Trường đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Đến năm 2030 

I Dân số (người) 8.549 11.600 người 

1 Dân số bản địa (người) 8.549 9.537 người 

- Tỷ lệ tăng tự nhiên (%) 1,1% 1,0% 

2 Dân số theo nhu cầu lao động được thu hút  1.830 người 

- Quy mô dự kiến của các khu vực DVTM, CN (ha)  122 

- Tiêu chuẩn lao động cơ bản/ha  50-70 

- Nhu cầu lao động tại các khu vực DVTM, CN (người)  6.100 

-  Tỷ lệ người lao động ở trên địa bàn thị trấn (%)  30% 

3 Di cư tự do (do hình thành các khu đô thị)  233 người  
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3.3.3. Dự báo lao động xã hội 

Trên cơ sở định hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, thực trạng ngành sản xuất nông nghiệp quy 

mô quỹ đất trên địa bàn thị trấn cũng như thực hiện bố trí, phân công lao động xã 

hội trong các ngành kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động để tính toán, dự báo 

về tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế: 

+ Tỷ lệ lao động hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm 80%. 

+ Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 20%. 

3.4. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai: 

Việc phát triển các cơ sở kinh tế, hạ tầng đô thị dẫn đến tất yếu phải khai 

thác quỹ đất nông nghiệp, trong khi quỹ đất còn lại trên địa bàn thị trấn rất ít. Tuy 

nhiên, việc khai thác đất đai sẽ trải dài trong 10 năm và định hướng như sau: 

- Đất xây dựng phát triển đô thị cần lựa chọn, khai thác tại những vị trí có 

lợi thế về hạ tầng kỹ thuật, có khả năng giao thương lớn, hạn chế ảnh hưởng tiêu 

cực đến các nhân tố hiện có trên địa bàn như: GPMB các khu dân cư, phá vỡ cấu 

trúc hạ tầng hiện có.... Đồng thời tận dụng tối đa quỹ đất trống, đất canh tác kém 

hiệu quả hiện nay tại thị trấn. 

- Đất cho xây dựng phát triển đô thị cần được xem xét, nghiên cứu, lựa chọn 

tại những khu vực kết nối các khu chức năng, tạo ra các khu vực đô thị hoá lớn 

hơn, tạo tính liên thông giữa các khu vực của đô thị. 

- Phát triển đô thị gắn với quỹ đất cho các khu vực chức năng chuyên ngành 

như: dịch vụ thương mại, công nghiệp, khu vực công cộng , ...  một cách có trọng 

tâm, trọng điểm nhưng vẫn đảm bảo tính hài hoà, hợp lý trong tổng thể không gian 

đô thị 

Như vậy có thể thấy trên địa bàn thị trấn, lợi thế để lựa chọn đất xây dựng là 

xây dựng các khu chức năng trên quỹ đất nông nghiệp hiện trạng, tạo tính gắn kết 

với các tuyến giao thông chính QL21, TL489, TL489C. Từ các trục đường này sẽ 

xây dựng các tuyến đường nhánh để liên kết các khu chức năng. 

3.5. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tuân thủ theo: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy chuẩn. 

- Nhiệm vụ của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân 

Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030 đã được phê duyệt. 
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TT Hạng mục Đơn vị tính 
Chỉ tiêu quy hoạch 

đến năm 2030 

I Chỉ tiêu sử dụng đất   

1.1 Đất đơn vị ở m2/người 45-55 

1.2 Đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở m2/người ≥ 4 

II Chỉ tiêu hạ tầng xã hội   

2.1 Nhà trẻ, mẫu giáo 
cháu/1.000 dân 50-70 

m2 đất/chỗ ≥ 12 

2.2 Trường tiểu học 
cháu/1.000 dân 65-75 

m2 đất/chỗ ≥ 10 

2.3 Trường THCS 
cháu/1.000 dân 55-75 

m2 đất/chỗ ≥ 10 

2.4 Y tế 
Trạm Y tế (1 trạm) m2/trạm 500 

Bệnh viện đa khoa (4 giường/1000 người) m2/giường 100 

2.5 
Thể dục 
thể thao 

Sân thể thao cơ bản 
m2/người 

ha/công trình 
0,6 
1,0 

Sân vận động 
m2/người 

ha/công trình 
0,8 
2,5 

2.6 Chợ  ha/công trình 0,8 

III Hạ tầng kỹ thuật   

3.1 Giao thông   

 
- Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất 
xây dựng tối thiểu  

% ≥ 10 

 - Mật độ đường giao thông chính tối thiểu Km/km2 8-6,5 

3.2 Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu   

 - Nước sinh hoạt (Qsh) l/ng.ngđ 100 

 - Nước tưới cây, rửa đường %Qsh 8 

 - Nước cho công trình công cộng %Qsh 10 

 - Nước cho sản xuất nhỏ, TTCN % Qsh 8 

 - Nước rò rỉ dự phòng % Qsh 15 

3.3 Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu   

 - Điện sinh hoạt  W/người 330 

 - Điện cấp cho công trình công cộng % điện sinh hoạt 30 

3.4 Chỉ tiêu thoát nước thải tối thiểu   

 - Nước thải sinh hoạt  
Lấy bằng 100%  

tiêu chuẩn cấp nước 

 - Nước thải công nghiệp  Lấy bằng 80%  
tiêu chuẩn cấp nước  - Nước cho công trình công cộng  

3.5 Chỉ tiêu tính toán thải rác tối thiểu   

 - Rác thải sinh hoạt kg/ng.ngđ 0,8 
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* Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật về giao thông: 

Cấp đường Loại đường 
Bề rộng 1 
làn xe (m) 

Bề rộng 
của đường 

(m) 

Khoảng cách 
hai đường 

(m) 

Mật độ 
đường 

(km/km2) 

Cấp đô thị 

1. Đường trục chính đô thị 3,75 30-80 2.400-4.000 0,83-5 

2. Đường chính đô thị 3,75 30-70 1.200-2.000 1,5-1 

3. Đường liên khu vực 3,75 30-50 600-1.000 3,3-2 

Cấp khu vực 
4. Đường chính khu vực 3,5 22-35 300-500 6,5-4 

5. Đường khu vực 3,5 16-25 250-300 8-6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030 
 
 
 

 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
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4.1. Nguyên tắc phát triển không gian 

- Khai thác tối đa lợi thế của điều kiện tự nhiên, địa kinh tế, địa chính trị, địa 
nhân văn, hệ thống hạ tầng sẵn có và các nhân tố tích cực có tính cơ hội do các xu 

thế kinh tế, chính trị, xã hội mang lại. Kế thừa các cấu trúc định cư, đón luồng giao 
thông đối ngoại từ đó định hình cấu trúc không gian phát triển. 

- Phát triển không gian trên cơ sở kế thừa và phát huy những mặt tích cực 

của các đồ án cũ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và 
lâu dài, phát huy tác dụng của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng đã và 
đang thực hiện.  

Phát triển không gian xã hội với việc hình thành các khu đô thị tập trung, hệ 
thống cơ sở, các tiện ích xã hội hoàn chỉnh. Kết hợp hữu cơ giữa xây dựng đô thị 
mới và cải tạo phát triển các khu dân cư đô thị cũ. Các khu đô thị này đồng thời 

vừa đáp ứng nhu cầu đất ở, nhu cầu sinh hoạt văn hoá, vui chơi giải trí tại thị trấn 
và các khu vực lân cận đồng thời tạo động lực để phát triển theo hướng bền vững 
trên cả 3 khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường.  

Phát triển không gian kinh tế trên cơ sở bố trí hợp lý, ưu tiên phát triển hệ 
thống hạ tầng kinh tế. Tạo điều kiện tốt cho việc có thể áp dụng được mô hình tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với 3 giai đoạn của quá trình đô thị hóa, 

bằng việc ưu tiên tạo ra những khu vực như sau:  

+ Hình thành khu đô thị văn minh hiện đại, trung tâm huyện lỵ của huyện 

Xuân Trường (khu đô thị mới và các chức năng đô thị cấp huyện). 

+  Hình thành các khu dịch vụ tập trung và chuyên môn hoá cao như: khu 
vực sản xuất công nghiệp, khu dịch vụ thương mại, khu vui chơi giải trí... nhằm 

đẩy nhanh yếu tố tạo thị giác và kích thích tăng trưởng đô thị, gắn với cảnh quan 
ven sông. 

4.2. Xác định cơ cấu và cấu trúc phát triển không gian đô thị: 

4.2.1. Cơ cấu phát triển đô thị: 

Để xây dựng phương án cơ cấu phát triển đô thị và phân khu chức năng cần 
quan tâm giải quyết các vấn đề của trung tâm đô thị hiện hữu, phát triển các khu 

vực xung quanh và hình thành vành đai đô thị. 

- Lõi đô thị tập trung 

- Hình thành hệ thống các trục giao thông kết nối các khu vực, xã lân cận 

đồng thời kết hợp tạo thành đường vành đai đô thị. 

- Hình thành các trung tâm các khu vực đô thị nhỏ trong tổng thể thị trấn. 

- Trên cơ sở xem xét các lợi thế tại các khu vực và hệ thống giao thông để đề 
xuất các chức năng phát triển phù hợp. 
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* Phương án 1 (phương án chọn): 

Thị trấn Xuân Trường trong tương lai lấy khu vực trung tâm hiện hữu và khu 

vực phía Nam thị trấn làm không gian phát triển chủ đạo, trên cơ sở khai thác hiệu 

quả lấy một phần  quỹ đất nông nghiệp chưa xây dựng còn lại trên địa bàn thị trấn. 

Phương án cơ cấu phát triển đô thị này giải quyết các vấn đề của trung tâm đô thị 

hiện hữu, phát triển các khu vực xung quanh cụ thể: 

- Cải thiện hình ảnh và tiện ích ở trung tâm đô thị 

- Khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp chưa xây dựng để xây dựng các 

khu chức năng đô thị: 

+ Khai thác quỹ đất nông nghiệp chưa xây dựng khu vực trung tâm và phía 

Tây thị trấn để mở rộng khu trung tâm đô thị (vốn đã chật hẹp). 

+ Hình thành khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại tạo tính 

gắn kết với các huyện, xã xung quanh tại khu vực chân cầu Lạc Quần phía Tây thị 

trấn. 

- Phân bố tỷ lệ đất ở và các loại đất quy hoạch mới đảm bảo tính cân đối. 

- Giải quyết kết nối và liên hoàn hệ thống giao thông.  

- Hệ thống giao thông trong từng khu vực mạch lạc, thông thoáng. 

- Hình thành các khu cây xanh điểm nhấn  

* Phương án 2: 

- Ưu điểm: 

+ Cải thiện hình ảnh và củng cố trung tâm đô thị hiện hữu 

+ Khai thác quỹ đất nông nghiệp chưa xây dựng để xây dựng các khu chức 

năng đô thị.  

+ Hình thành các khu cây xanh điểm nhấn  

- Nhược điểm: 

+ Hệ thống giao thông còn hạn chế, thiếu tính mạch lạc, thông thoáng, liên 

hoàn. 

+ Phân bố tỷ lệ đất ở và các loại đất quy hoạch mới còn thiếu tính cân đối. 

4.2.2. Định hướng quy hoạch các khu vực phát triển: 

4.2.2.1. Các khu vực phát triển 

Định hướng phát triển thị trấn Xuân Trường chia làm 4 khu vực phát triển, 

mỗi khu vực có tính chất riêng và được phân cách bởi các trục giao thông chính 



Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030 
 
 
 

 

 38 

 
Sơ đồ phân vùng các khu vực phát triển 

 

  Khu vực 1 – Khu vực phía Tây trục đường 32 từ khu vực chân cầu Lạc 

Quần đến tổ 12, 13 (Khu vực phát triển công nghiệp - dịch vụ thương mại, vui 

chơi giải trí). 

- Đây là khu vực phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ thương mại và đô 

thị, phát triển dịch vụ vui chơi giải trí dựa trên việc khai thác lợi thế trục đường 

32m – là trục giao thông chính của thị trấn và khu vực chân cầu Lạc Quần là cửa 

ngõ của thị trấn. Diện tích tự nhiên khu vực khoảng 125 ha. 

+ Quy hoạch khu công viên cây xanh tập trung tại khu vực chân cầu Lạc 

Quần. 

+  Quy hoạch khu vực dịch vụ thương mại tập trung quy mô cấp huyện và 

cấp thị trấn trên cơ sở khai thác lợi thế dọc trục đường 32m. 

+ Phát triển công nghiệp thị trấn trên cơ sở quy hoạch quỹ đất cho phát triển 

công nghiệp tại phía Nam Tổ 12. 

+ Quy hoạch quỹ đất ở đô thị tập trung đáp ứng nhu cầu đất ở người dân thị 

trấn và các khu vực lân cận. 

- Giai đoạn 2020 – 2025: tập trung phát triển khu vực chân cầu Lạc Quần và 
khu ở mới phía Nam Tổ 16. 

- Giai đoạn 2025 – 2030: phát triển khu vực thương mại dịch vụ phía Bắc 
sông Trà Thượng và khu vực công nghiệp phía Nam Tổ 12. 
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 Khu vực 2 – Khu vực hai bên trục đường 32m từ tổ 12,13 đến công ty 

may Sông Hồng và phía đông đến nhà văn hoá tổ 18 (Khu vực trung tâm hành 

chính, công cộng cấp huyện) 

- Đây là khu trung tâm đô thị hiện hữu cũng là trung tâm hành chính, công 

cộng cấp vùng. Khu vực này hình thái đô thị đã ổn định, định hướng chủ yếu thực 

hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị tại khu vực, khai thác quỹ đất xen kẹt cho phát triển 

đất ở. Tổng diện tích tự nhiên tại khu vực khoảng 132 ha. 

+ Trong khu vực đô thị hiện hữu có: trụ sở UBND huyện, bưu điện, nhà văn 

hoá tổ dân phố. Các công trình trụ sở, công cộng này giữ nguyên vị trí và chức 

năng hiện nay.  

+ Quy hoạch khu công viên cây xanh tập trung của thị trấn tại khu vực. 

+ Định hướng phát triển thực hiện cải tạo chỉnh trang cảnh quan đô thị tại khu 

vực theo hướng văn minh, hiện đại. Định hướng quy hoạch bổ sung quỹ đất ở theo 

hướng khép kín các khu dân cư hiện hữu. 

- Giai đoạn 2020 – 2025: phát triển quỹ đất ở mới và dịch vụ thương mại tại 

phía Bắc Tổ 13, tiếp giáp trục đường 32m. 

- Giai đoạn 2025 – 2030: tiếp tục đầu tư phát triển quỹ đất dịch vụ thương 

mại phía phía Đông trục đường 32m. 

  Khu vực 3 – Khu vực hai bên trục TL 489 từ Nhà văn hoá tổ 18 đến bến 

xe thị trấn (Khu vực trung tâm hành chính công cộng của thị trấn, phát triển 

đô thị, dịch vụ thương mại và nông nghiệp) 

Định hướng phát triển khu vực dựa trên việc khai thác lợi thế trục TL489 để 

phát triển về đô thị, dịch vụ thương mại. Diện tích tự nhiên khu vực khoảng 97ha. 

+ Trong khu vực có hệ thống các công trình trụ sở cơ quan, công trình công 

cộng: trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND thị trấn, nghĩa trang liệt sỹ và các nhà văn 

hoá tổ dân phố. Định hướng giữ nguyên vị trí, chức năng và quy mô các công trình.  

+ Quy hoạch các khu công viên cây xanh tập trung cấp thị trấn tại khu vực. 

+ Quy hoạch khu vực dịch vụ thương mại tập trung quy mô cấp huyện và 

cấp thị trấn trên cơ sở khai thác lợi thế dọc trục đường 32m và TL489C. 

- Giai đoạn 2020 – 2025: tập trung phát triển quỹ đất dịch vụ thương mại 

phía Đông Tổ 7, tiếp giáp TL490C và quỹ đất ở mới phía Bắc Tổ 7. 

- Giai đoạn 2025 – 2030: phát triển quỹ đất cây xanh – TDTT tại phía Nam 

UBND thị trấn nhằm hoàn thiện các khu chức năng của trung tâm Khu vực.  
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  Khu vực 4 – Khu vực phía Đông trục TL489C (Khu vực phát triển dịch 
vụ thương mại, đô thị va nông nghiệp) 

- Định hướng phát triển khu vực dựa trên lợi thế trục TL489C, các trục 

đường quy hoạch mới và quỹ đất nông nghiệp còn lại tại khu vực để khai thác hình 
thành khu vực đô thị, thương mại tổng hợp. Diện tích tự nhiên khu vực khoảng 
226ha. 

+ Quy hoạch khu vực dịch vụ thương mại tập trung quy mô cấp huyện và cấp 
thị trấn trên cơ sở khai thác lợi thế dọc trục TL489C. 

+  Phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng nông nghiệp sạch, nông nghiệp 
công nghệ cao. 

- Giai đoạn 2020 – 2025: đầu tư phát triển khu vực dịch vụ thương mại tiếp 
giáp trục TL489C tại phía Tây đền Xuân Bảng. 

- Giai đoạn 2025 – 2030: phát triển quỹ đất dịch vụ thương mại tại phía Bắc 

huyện, khu vực tiếp giáp xã Xuân Ngọc. 

Bảng quy hoạch phân khu vực 

TT Tên phân khu Tính chất 
Diện tích 

(ha) 

1 
Khu vực 1 – Khu vực phía Tây trục đường 32 từ khu 

vực chân cầu Lạc Quần đến tổ 12, 13 

Khu vực phát triển công 

nghiệp - dịch vụ thương 

mại 

125 

2 

Khu vực 2 – Khu vực hai bên trục đường 32m từ tổ 
12,13 đến công ty may Sông Hồng và phía đông đến nhà 

văn hoá tổ 18 

Khu vực trung tâm hành 
chính, công cộng cấp 

huyện 
132 

3 
Khu vực 3 – Khu vực hai bên trục TL 489 từ Nhà văn 

hoá tổ 18 đến bến xe thị trấn 

Khu vực trung tâm hành 

chính công cộng của thị 

trấn, phát triển đô thị, dịch 
vụ thương mại 

97 

4 Khu vực 4 – Khu vực phía Đông trục TL489C  
Khu vực phát triển dịch vụ 

thương mại, đô thị 
226 

 

4.2.2.2. Các trục phát triển không gian chủ đạo: 

- Các trục phát triển: Là các tuyến phát triển kết nối trung tâm của các phân 
khu, hoặc dọc theo tuyến có năng lực phát triển. Dọc theo các tuyến này hình thành 
các chức năng đô thị, hạ tầng kinh tế, hạ tầng dịch vụ cấp đô thị. Đây cũng là các 
tuyến không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực: 
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+ Trục phát triển dọc theo tuyến đường 32m: Đây là trục phát triển chính của 
toàn Đô thị. Định hướng phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp dân cư đô thị 
và trung tâm hành chính, chính trị, công cộng cấp huyện và thị trấn. 

+ Trục phát triển dọc theo trục TL489: Hình thái phát triển khu vực xung 
quanh trục TL489 tại thị trấn đã ổn định, định hướng cải tạo chỉnh trang đô thị theo 
hướng văn minh, hiện đại. 

+ Trục phát triển dọc theo trục TL489C: Định hướng phát triển quỹ đất dịch 
vụ thương mại. 

4.3. Định hướng tổ chức không gian chức năng đô thị 

4.3.1. Hệ thống trung tâm hành chính, công cộng, công trình y tế, văn hoá, giáo 
dục  

4.3.1.1. Trung tâm hành chính, trụ sở làm việc 

- Trung tâm hành chính, công cộng cấp huyện: Trung tâm hành chính, văn 
hoá, công cộng cấp huyện (hệ thống các công trình trụ sở Huyện uỷ, HĐND, 
UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, cơ quan cấp huyện) chủ yếu định 
hướng giữ nguyên vị trí và quy mô các công trình. Đầu tư xây dựng công trình khối 
cơ quan phòng ban chức năng, đảm bảo thuận lợi cho quy trình triển khai công 
việc, đáp ứng nhu cầu sử dụng.  

- Trung tâm hành chính, công cộng cấp thị trấn hiện hữu chất lượng và quy 
mô các công trình đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng, quy hoạch giữ nguyên 
vị trí và quy mô. 

4.3.1.2. Hệ thống giáo dục đào tạo 

- Định hướng giữ nguyên vị trí và quy mô trường PTTH Xuân Trường B và 
trường Tiểu học thị trấn Xuân Trường khu A. 

- Quy hoạch chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên hiện trạng về Trung 
tâm dạy nghề thuộc xã Thọ Nghiệp. 

- Quy hoạch mở rộng diện tích trường THCS Xuân Trường về phía Nam 
5800m2 (lấy toàn bộ diện tích trung tâm GDTX). 

- Quy hoạch chuyển trường THCS thị trấn Xuân Trường về phía Nam Trạm 
y tế, tiếp giáp phía Nam kênh Bắc Câu với quy mô khoảng 1,2 ha. 

- Quy hoạch mở rộng Trường tiểu học thị trấn Xuân Trường khu B về phía 
Đông quy mô khoảng 1300 m2 (Tổng diện tích trường sau khi mở rộng là 9300m2) 

- Quy hoạch xây dựng mới điểm trường mầm non khu Xuân Bảng tại Tổ 3 
(Phục vụ cho cụm tổ dân phố số 3, 4, 5, 6 và các khu dân cư mới phía Đông thị 
trấn) với diện tích 0,4ha  

- Quy hoạch xây dựng mới điểm trường mầm non khu Trà Thượng tại Tổ 16 
(Phục vụ cho cụm tổ dân phố số 14,15,16,17 và các khu dân cư mới phía Nam thị 
trấn) với diện tích 0,4ha  
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- Tại những vị trí trường mầm non hiện hữu giữ nguyên chức năng sử dụng 
đất. 

- Trong giai đoạn tiếp theo thực hiện cải tạo chỉnh trang, đầu tư xây dựng, 
mở rộng hệ thống cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục để đảm bảo nhu cầu dạy và 
học tại địa bàn và các khu vực lân cận đồng thời đạt các tiêu chuẩn của ngành.  

4.3.1.3. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 

- Định hướng giữ nguyên vị trí và quy mô Trung tâm y tế huyện. Đầu tư xây 
dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng. 

- Quy hoạch điều chỉnh diện tích Trạm y tế hiện trạng từ 4.400 m2 xuống 
còn 3500 m2 (một phần diện tích quy hoạch chuyển sang đất kênh mương phục vụ 
tiêu thoát nước cho thị trấn). 

- Quy hoạch quỹ đất y tế tại phía Đông sân vận động huyện, tiếp giáp đường 
32m, dự kiến xây dựng Phòng khám đa khoa tư nhân diện tích khoảng 4.500m2.  

- Điều chỉnh quỹ đất quy hoạch xây dựng bệnh viện tại khu vực chân cầu 
Lạc Quần thành đất dịch vụ thương mại. 

4.3.1.4. Trung tâm văn hoá – thể dục thể thao 

- Thiết chế văn hoá – thể thao cấp huyện: Giữ nguyên vị trí và quy mô trung 
tâm văn hoá (Đài tưởng niệm, nhà văn hóa, thư viện) và sân vận động huyện, tiếp 
tục thực hiện bổ sung, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất trong hệ thống thiết chế 
cấp huyện đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá cấp huyện và cấp thị trấn. 

- Về thiết chế văn hoá – thể thao tổ dân phố: Tăng cường các hoạt động sinh 
hoạt văn hoá của người dân, khai thác hiệu quả thiết chế văn hoá tổ dân phố.  

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 1,2,3. Tổ dân phố sinh hoạt cộng đồng tại 
nhà văn hóa tổ 2. 

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 4,5,6, sau khi sáp nhập sẽ sinh hoạt cộng 
đồng tại nhà văn hóa tổ 5. 

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 7,8,18, sau khi sáp nhập sẽ sinh hoạt cộng 
đồng tại nhà văn hóa tổ 18. 

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 9,10,11, sau khi sáp nhập sẽ sinh hoạt 
cộng đồng tại nhà văn hóa tổ 10. 

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 12,13. Quy hoạch nhà văn hóa tổ 12,13 
với quy mô 800 m2, vị trí phía Nam nhà văn hóa cũ của tổ 13.  

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 14,15. Quy hoạch nhà văn hóa tổ 14,15 
với quy mô 800 m2, vị trí phía Nam chùa Trà Thượng.  

+ Định hướng sáp nhập tổ dân phố 16,17. Quy hoạch nhà văn hóa tổ 16,17 
với quy mô 800 m2, vị trí phía giáp đường phía Nam tổ 16 

Đất nhà văn hóa tổ 12 cũ quy hoạch là đất ở mới. Các điểm nhà văn hóa cũ 
còn lại quy hoạch là đất công cộng. 
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4.3.1.5. Đất an ninh, quốc phòng 

- Đối với quỹ đất trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện hiện trạng, định hướng 

giữ nguyên vị trí và quy mô là 0,68 ha. 

- Quỹ đất an ninh quốc phòng tại khu vực chân cầu Lạc Quần với diện tích 

4400 m2 giữ nguyên quy hoạch theo quy hoạch chi tiết khu vực chân cầu Lạc Quần 

đã được phê duyệt. 

- Quy hoạch mở rộng Trụ sở công an huyện về phía Đông với diện tích 

6500m2. 

- Quy hoạch khu đất để xây dựng trụ sở công an thị trấn 2000 m2 tại phía 

Đông trụ sở UBND thị trấn, phía Bắc nghĩa trang liệt sỹ. 

4.3.1.7. Đất công cộng khác 

- Quy hoạch quỹ đất công cộng đô thị (dự phòng để xây dựng trụ sở cơ quan, 

công trình công cộng đô thị) tại khu vực từ phía Đông Tòa án và Ban chỉ huy quân 

sự huyện đến phía Bắc kênh Bắc Câu (tiếp giáp phía Đông đường 32m tại cầu Bắc 

Câu) với tổng quy mô 5,6ha để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. 

4.3.2. Đất dịch vụ thương mại: 

- Phát triển quỹ đất dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng cơ sở vật chất cho các 

ngành dịch vụ thương mại của thị trấn. Hệ thống cơ sở và các trung tâm dịch vụ 

thương mại tại thị trấn được bố trí thành các khu chuyên dụng trên cơ sở khai thác 

lợi thế của các trục giao thông chính. 

- Phát triển hệ thống cơ sở vật chất các nhà hàng, khách sạn phục vụ ăn 

uống, vui chơi giải trí trên địa bàn thị trấn.  

- Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng, tài chính theo hướng 

hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng. 

- Đầu tư xây dựng các công trình, hoạt động xúc tiến thương mại (cửa hàng 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu). 

- Đầu tư xây dựng các loại hình dịch vụ thương mại: chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng tiện lợi tại các vị trí: 

+ Vị trí 1: khu vực phía Nam (khu vực chân cầu Lạc Quần), diện tích là 7,9 

ha (theo Quy hoạch chi tiết chân cầu Lạc Quần đã được phê duyệt) 

+ Vị trí 2: Khu vực phía Bắc tổ 17 giáp đường 32m, diện tích là 19,5 ha. 

+ Vị trí 3: Khu vực từ tổ 12 đến kênh Bắc Câu, diện tích là 11 ha. 

+ Vị trí 4: Khu vực hai bên TL489C (từ tổ 7 đến chùa Xuân Bảng), diện tích 

là 14,65 ha. Trong đó, QH Trung tâm thương mại hạng II và khu dịch vụ tổng hợp, 
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quy mô khoảng 2ha, tại vị trí giáp bến xe Xuân Trường (Theo chương trình phát 

triển đô thị đã được phê duyệt) 

+ Vị trí 5: Khu vực tiếp giáp TL489C (từ chùa Xuân Bảng đến giáp ranh giới 

xã Xuân Ngọc), diện tích là 11,9 ha. 

Tổng diện tích đất dịch vụ thương mại: 65,88 ha 

4.3.3. Đất ở: 

- Về định hướng phát triển các khu ở tập trung: 

+ Định hướng quy hoạch các khu ở mới tập trung tại các vị trí: 

 Vị trí 1: phía Bắc tổ 12, tổ 13, quy mô 4,6ha 

 Vị trí 2: Khu vực chân cầu Lạc Quần giáp tổ 17, quy mô 2,3ha (theo 

QH chi tiết chân cầu Lạc Quần đã được phê duyệt) 

 Vị trí 3: phía Nam tổ 16, quy mô 6,8ha 

+ Ngoài ra còn phát triển một số quỹ đất ở mới theo hướng khép kín khu dân 

cư cũ. Định hướng quy hoạch đa dạng loại hình nhà ở gắn liền với nhu cầu tại địa 

phương và hệ thống hạ tầng chung của khu vực tại các vị trí:  

 Vị tí 1: khu vực tổ 16, quy mô 0,8ha 

 Vị trí 2: phía Tây sân vận động huyện, quy mô 1,6ha 

 Vị trí 3: phía Bắc tổ 7, quy mô 1,1ha. 

 Vị trí 4: khu vực tổ 9, quy mô 0,7ha. 

+ Tiếp tục phát triển các khu dân cư cũ theo cấu trúc mạng như hiện nay, 

định hướng xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đó đặc biệt quan tâm 

đến hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước và chống úng ngập. Đối với quỹ 

đất nông nghiệp và đất khác xen kẽ trong các khu dân cư hiện hữu sẽ định hướng 

quy hoạch thành đất ở mới và quy hoạch xen cấy các khu chức năng khác để chỉnh 

trang khu dân cư cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Phát triển các khu 

vực kinh doanh dịch vụ thương mại phát huy thế mạnh về lao động, nghề truyền 

thống, chuyển đổi ngành nghề, đa dạng hoá sinh kế cho người dân dựa trên cơ hội 

phát triển do ảnh hưởng của đô thị hoá; kết hợp hữu cơ với hệ thống dân cư, đảm 

bảo môi trường, phát triển bền vững.  

- Về định hướng phát triển các loại hình nhà ở: 

+ Đối với nhà ở đô thị mới sẽ phát triển dưới nhiều hình thức nhà ở, tạo sự 

đa dạng trong không gian kiến trúc cảnh quan gồm: nhà biệt thự, nhà ở sinh thái, 

nhà ở chia lô liên kế, nhà vườn. 
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+ Đối với nhà ở khép kín khu vực dân cư hiện hữu giữ nguyên hiện trạng, 

khuyến khích phát triển nhà ở theo dạng nhà vườn có không gian gần với ở nông 

thôn truyền thống để hài hoà với khu vực xung quanh, đảm bảo cảnh quan môi 

trường khu vực.  

+ Các loại hình nhà ở được sắp xếp phù hợp với cấu trúc phát triển đô thị. 

+ Các loại hình nhà ở thuộc dạng đơn vị ở đô thị được xây dựng thoả mãn 

các tiêu chí về kinh tế - xã hội, quản lý, mật độ giao thông. 

Đối với nội dung về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố theo Hướng 

dẫn của Thông tư 14/2018/TT-BNV, trong đó có việc sắp xếp, tổ chức hoạt động tổ 

dân phố đảm bảo việc sáp nhập tổ dân phố không đủ điều kiện theo quy định, trên 

cơ sở nghiên cứu, xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình tại các tổ dân phố đồ 

án đã đưa ra các định hướng đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết 

yếu (hệ thống công trình văn hoá, khu TDTT nhóm tổ dân phố, khu DVTM), phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng, đảm 

bảo ổn định cuộc sống người dân đồng thời có thể triển khai một cách hiệu quả 

việc sáp nhập khi có các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể của tỉnh và 

huyện. 

4.3.4. Đất công nghiệp: 

Trên cơ sở các dự án sản xuất công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị 

trấn, nhu cầu của doanh nghiệp đầu tư, định hướng quy hoạch quỹ đất phát triển 

công nghiệp như sau: 

- Cụm công nghiệp cơ khí đóng tàu thị trấn Xuân Trường: giữ nguyên hiện 

trạng với diện tích 14,9ha 

- Quy hoạch mở rộng CCN huyện lỵ Xuân Trường thêm 10 ha về địa bàn xã 

Xuân Ngọc (theo quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt) 

- Quy hoạch khu đất phía Nam tổ 12, 13 là đất công nghiệp với quy mô 16ha 

(đề xuất thành lập cụm công nghiệp mới). 

- Các điểm công nghiệp nhỏ lẻ ngoài các cụm: 

+ Vị trí 1: Điểm xen kẹt tại Tổ 17 (giáp hộ ông Ngãi) với diện tích 1500m2, 

quy hoạch là đất công nghiệp 

+ Vị trí 2: Khu vực từ cống Trà Thượng đến chân cầu Lạc Quần, một số quỹ 

đất xen kẹt giữa các khu vực đang sản xuất công nghiệp (đất bằng chưa sử dụng, 

đất trồng cây lâu năm, mặt nước), quy hoạch là đất phát triển công nghiệp, diện 

tích 1,2ha. Đối với khu vực này khi xây dựng phải được sự cho phép của các cơ 

quan có thẩm quyền và tuân thủ xây dựng theo Luật Đê điều. 
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4.3.5. Đất cây xanh: 

Quy hoạch các khu công viên, cây xanh tập trung tại thị trấn vừa tạo điểm 

nhấn cảnh quan, điều hoà vi khí hậu khu vực, giảm thiểu các tác động dẫn đến ô 

nhiễm môi trường và các tác động của việc biến đổi khí hậu gây ra. Cụ thể: 

- Quỹ đất cây xanh tập trung tại Khu vực chân cầu Lạc Quần với diện tích 

3,0ha giữ nguyên quy hoạch theo quy hoạch chi tiết khu vực chân cầu Lạc Quần đã 
được phê duyệt. 

- Quy hoạch khu công viên cây xanh tập trung tại Phía Tây và phía Nam sân 

vận động huyện, quy mô khoảng 5,0 ha. Trong khu công viên cây xanh sẽ bố trí hồ 

nước cảnh quan, hệ thống cây xanh, đường dạo, ghế đá ...... vừa đáp ứng cho nhu 

cầu sử dụng của người dân địa phương vừa là điểm nhấn trong tạo cảnh quan cho 

đô thị. 

- Quy hoạch khu công viên cây xanh tập trung tại Phía Nam trụ sở UBND thị 

trấn, phía Bắc và Nam nghĩa trang liệt sỹ với quy mô 4,3ha đáp ứng nhu cầu sử 

dụng của người dân, tạo không gian cảnh quan khu vực. 

4.3.6. Đất hỗn hợp 

Quy hoạch quỹ đất hỗn hợp tại các vị trí: 

 - Vị trí 1: Phía Đông trụ sở công an huyện, khu vực nhà văn hoá tổ 8. Dự 

kiến sẽ xây dựng tại đây các chức năng như: đất ở, đất công cộng, quy mô diện tích 
8,3 ha 

- Vị trí 2: Khu vực tổ 8 (chùa Hội Khê). Dự kiến sẽ xây dựng tại đây các 
chức năng như: đất ở, đất công cộng, quy mô diện tích 3,5 ha 

- Vị trí 3: Tại tổ 17 (Tổng kho dự trữ cũ). Dự kiến sẽ xây dựng tại đây các 
chức năng như: đất ở, đất dịch vụ thương mại, quy mô diện tích 1,0 ha. 

4.3.7. Đất hạ tầng kỹ thuật: 

Đây là khu vực bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật chung như: bến xe, 

trạm xử lý nước thải ... được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng, hiện trạng công 
trình và thuận lợi cho quản lý. 

4.3.8. Đất nông nghiệp 

- Quỹ đất nông nghiệp quy hoạch tập trung tại phía Nam và phía Đông thị 
trấn. 

- Quy hoạch khu trang trại tổng hợp phía Tây Nam thị trấn giáp Xuân Vinh, 
với quy mô 4,3 ha. 
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4.4. Tổng hợp, cân bằng sử dụng đất 

Bảng thống kê sử dụng đất đến năm 2030 

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất công trình công cộng 20,04 3,12 

2 Đất trụ sở cơ quan 7,26 1,13 
3 Đất y tế 0,8 0,12 
4 Đất trường học 9,08 1,42 
5 Đất quốc phòng, an ninh 3,02 0,47 
6 Đất dịch vụ thương mại  65,88 10,27 
7 Đất hỗn hợp 12,6 1,96 
8 Đất làng xóm và xen cấy các chức năng mới 85,8 13,38 
9 Đất công nghiệp 59,15 9,22 

10 Đất nông nghiệp 161,09 25,12 
11 Đất cây xanh - TDTT 20,69 3,23 
12 Đất hạ tầng kỹ thuật  2,93 0,46 
13 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 5,55 0,87 
14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 13,89 2,17 
15 Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng 73,68 11,49 
16 Đất giao thông 73,01 11,38 
17 Đất ở mới 19,78 3,08 
18 Đất chưa sử dụng 7,09 1,11 

TỔNG 641,34 100 
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5.1. Nguyên tắc chung 

Trên cơ sở cấu trúc khung tổng thể quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan gồm: các yếu tố tự nhiên, hệ thống giao thông chính, các khu chức năng 

chính, các khu vực phát triển: 

- Các trục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan là các trục giao thông 

chính. Trong đó các giải pháp cần có nguyên tắc tạo tầm nhìn thoáng rộng, điểm 

nhìn đa dạng, đóng mở và tạo cảm hứng thị giác, ngoài ra còn gắn với yếu tố môi 

trường và đảm bảo mô hình xây dựng cho các chức năng dọc tuyến. 

- Các khu chức năng chính của khu vực quy hoạch (các khu trung tâm, các 

khu đô thị, khu dịch vụ thương mại…vv) được quy hoạch với hình thái đô thị hiện 

đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng, tạo 

dựng các không gian trung tâm đặc trưng, điểm nhấn không gian chính cho mỗi 

khu chức năng, kết nối hợp lý với hệ thống không gian mở chính, tạo dựng không 

gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú.  

- Kết hợp các giá trị cảnh quan thiên nhiên với hệ thống cây xanh - mặt nước 

nhân tạo để tạo khung liên kết mềm, tạo hệ thống không gian mở chính kết nối, 

đồng thời làm rõ không gian các khu chức năng. Tạo các điểm nhìn, hướng nhìn, 

khai thác được tối đa giá trị cảnh quan của hệ thống không gian mở, của khung 

cảnh quan thiên nhiên. 

- Khu vực dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp được quy hoạch với hình thái 

kết hợp giữa khai thác cảnh quan thiên nhiên, hệ thống các công trình dịch vụ vui 

chơi giải trí hiện đại, không gian chuyển tiếp linh hoạt, mềm mại. Tổ chức các 

hướng mở rõ nét khai thác được các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tổ chức các sản 

phẩm dịch vụ vui chơi phong phú, hấp dẫn với người dân đồng thời tạo điểm nhấn 

về cảnh quan của khu vực. 

5.2. Phân khu kiến trúc cảnh quan 

Kiến trúc cảnh quan được xác định cụ thể theo từng phân khu với những khu 

vực, trục chủ đạo và điểm nhấn chính. Cụ thể: 

- Khu vực 1: Phát triển cảnh quan gắn kết với cảnh quan khu công viên cây 

xanh trung tâm, khu dịch vụ thương mại, khu đô thị và khu vực sản xuất công 

nghiệp trong tổng thể hình thành và phát triển khu vực trung tâm mới của đô thị. 

- Khu vực 2: Phát triển cảnh quan gắn kết với khu trung tâm chính đô thị - 

khu vực trung tâm hành chính, công cộng cấp huyện 

- Khu vực 3 và khu vực 4: Phát triển cảnh quan gắn kết với khu dịch vụ 

thương mại và các khu đô thị, khu dân cư tập trung. 
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5.3. Định hướng thiết kế không gian, kiến trúc, cảnh quan 

5.3.1. Các khu, tuyến, điểm không gian kiến trúc cảnh quan 

5.3.1.1. Các khu vực trung tâm 

Các khu vực trung tâm có giá trị cảnh quan lớn bao gồm: 

- Các trung tâm đô thị các cấp: gồm các trung tâm tổng hợp của các khu đô 
thị phát triển, các trung tâm khu vực. Đây là các khu vực cung cấp các chức năng 
như: chức năng ở, chức năng công cộng, phát triển kinh tế dịch vụ thương mại ... 
vv, phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội. 

- Các trung tâm chuyên ngành như: khu hành chính – chính trị, thương mại, 
dịch vụ, giáo dục, văn hoá, TDTT .... 

Đối với hệ thống trung tâm chuyên ngành đã được đầu tư xây dựng tương 
đối hoàn chỉnh, có kiến trúc cảnh quan mang tính thẩm mỹ và đặc trưng riêng. 
Định hướng tiếp tục khai thác các công trình này, thực hiện cải tạo chỉnh trang đối 
với công trình xuống cấp hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. 

Đối với khu vực định hướng phát triển mới tại phía Nam trục đường TL489 
và phía Tây thị trấn trong các bước nghiên cứu thiết kế tiếp theo cần tạo cho khu 
vực này có không gian kiến trúc đặc trưng, đa dạng và có ý nghĩa văn hoá thông 
qua bố cục các tổ hợp và kiểu mẫu kiến trúc công trình. 

5.3.1.2. Các trục chủ đạo 

- Trục cảnh quan dọc trục đường 32m: 

+ Đây là trục giao thông chính của thị trấn, được bố trí hệ thống các hạ tầng 
kinh tế, hạ tầng xã hội cấp huyện và thị trấn. Kiến trúc cảnh quan theo trục gồm có: 
không gian các khu vực trung tâm hành chính – chính trị, các khu đô thị, khu dịch 
vụ thương mại và các công trình công cộng. 

+ Đây là các không gian có quan điểm tổ chức không gian kiến trúc cảnh 
quan vừa hướng ra mặt đường vừa hướng vào nội khu.  

+ Trong các bước tiếp theo cần chú trọng việc thiết kế, triển khai các dự án 
thiết kế đô thị hai bên tuyến đường bằng hệ thống đèn led, pa nô, biểu ngữ, hệ 
thống ghế đá, bồn hoa trang trí tại phía giáp sông... vừa tạo điểm nhấn trang trí cho 
khu vực, thu hút sự chú ý của người dân đồng thời phục vụ mục đích tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh thị trấn. 

- Trục cảnh quan dọc trục TL489: 

 Hệ thống các công trình tại trục đường này đã ổn định, môi trường khu vực 
đảm bảo. Trong các bước tiếp theo, định hướng thiết kế cảnh quan đô thị dọc trục 
TL489 bằng hệ thống đèn led, pa nô, biểu ngữ, hệ thống ghế đá, bồn hoa trang trí 
tại phía giáp sông... vừa tạo điểm nhấn trang trí cho khu vực, thu hút sự chú ý của 
người dân đồng thời phục vụ mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thị trấn. 
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- Trục cảnh quan dọc trục TL489C: 

Đây là trục đường song song với trục đường 32m, là tuyến tránh cho trục 
đường 32m kết nối từ cầu Lạc Quần đi thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy. Tại 
hai bên trục này, định hướng bố trí quỹ đất dịch vụ thương mại lớn của thị trấn và 
cấp huyện như: khu dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, khu đô thị. Vì vậy trong 
các bước tiếp theo cần chú trọng định hướng thiết kế đô thị cảnh quan hai bên trục 
đường kết hợp với tổ chức giao thông khu vực theo hướng hiện đại, thu hút sự chú 
ý, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Trục cảnh quan dọc đê sông Ninh Cơ: 

Định hướng đầu tư thiết kế đô thị cảnh quan dọc trục đê sông Ninh Cơ với 
hệ thống kè kiên cố, đường chân đê, hệ thống cây xanh, bồn hoa tạo điểm nhấn và 
không gian khu vực đồng thời làm định hướng phát triển các chức năng đô thị về 
phía Bắc thị trấn. 

5.3.1.3. Các điểm nhấn chính: 

Các khu vực cần được quan tâm trong quá trình phát triển, triển khai thực 
hiện quy hoạch tiếp theo, đặc biệt là chú trọng trong các giải pháp quy hoạch kiến 
trúc cảnh quan và bố cục bố trí công trình để tạo điểm nhấn không gian chính của 
khu vực quy hoạch bao gồm: 

- Trung tâm hành chính, công cộng toàn cấp huyện. 

- Trung tâm hành chính, công cộng cấp thị trấn. 

- Các trục cảnh quan đô thị. 

- Không gian khu vực cửa ngõ phía Tây Nam (chân cầu Lạc Quần), khu vực 
cửa ngõ phía Đông Bắc (kết nối với thị trấn Ngô Đồng). 

- Không gian cảnh quan vùng ven sông Ninh Cơ. 

- Trung tâm của các khu đô thị khu vực, khu dịch vụ thương mại, vui chơi 
giải trí tổng hợp tập trung. 

5.3.1.4. Tổ chức bố trí cây xanh đô thị tập trung 

Hệ thống cây xanh đô thị bao gồm: hệ thống cây xanh dọc các trục đường 
phố, hệ thống cây xanh dọc sông, kênh và các khu không gian cây xanh tập trung 
của đô thị. 

- Tổ chức bố trí trồng cây xanh dọc theo các tuyến giao thông đô thị tạo 
tuyến cây xanh tăng mỹ quan đồng thời cải tạo môi trường giao thông đô thị. Trên 
các tuyến phố được trồng cây theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu 
sắc tạo nét trang nghiêng, đặc biệt dọc theo các phố chính…vv chú trọng trồng cây 
cảnh quan và tạo hình khối trang trí đô thị.  

- Bố trí các tuyến cây xanh dọc hệ thống sông, kênh thành hệ thống cây xanh 
liên hoàn vừa điều hoà môi trường và tạo cảnh quan đặc trưng. 
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- Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan các khu cây xanh tập trung tại 
thị trấn được bố trí theo các quy hoạch chi tiết về không gian các khu công viên 
cây xanh đô thị cụ thể. 

Cây xanh sử dụng có đường kính tán rộng, khoảng cách cây từ 6-8 m/cây, 
phù hợp với từng loại hình cụ thể. 

5.3.2. Định hướng không gian chiều cao 

Chiều cao xây dựng các công trình tuân thủ theo quy chuẩn về quy hoạch 
xây dựng. 

Chiều cao các công trình xây dựng trong đô thị được định hướng để khai 

thác yếu tố cảnh quan tự nhiên đồng thời tạo nên một số điểm nhấn, khu vực có 
chiều cao tầm nhìn nổi bật cho đô thị, mang dáng dấp hiện đại. 

- Các khu vực đô thị được xây dựng với nhiều loại mô hình nhà ở khác nhau: 

cần bố trí bố cục hợp lý để tạo diện mạo cho đô thị và đặc trưng cho từng khu vực; 
Bố trí công trình theo hướng mở, tránh tình trạng manh mún và bố trí cản tầm nhìn. 
Xác định chiều cao xây dựng hệ thống các công trình dựa trên nguyên tắc kết hợp 

theo diện, tuyến, điểm, hiện trạng khu vực và quy hoạch sử dụng đất. Trong đó:  

+ Diện: Bố trí dựa trên việc hình thành các khu chức năng với tổ chức không 
gian theo chiều cao tương đối đồng nhất như: khu dịch vụ thương mại và các khu 

trung tâm là dạng hình thái khu đô thị cao tầng và số tầng thấp dần về phía ngoại 
vi; Khu nhà ở sinh thái, biệt thự không quá cao tầng; Khu vực sản xuất công 

nghiệp là không gian thấp tầng, khối tích công trình lớn, mật độ xây dựng thấp, 
mang tính hiện đại. 

+ Tuyến: Khuyến khích xây dựng cao tầng đối với các công trình dọc các 

trục đường chính đô thị để tạo điểm nhấn đô thị và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
Dọc theo các tuyến đường chính khu vực khai thác không gian sinh hoạt và tiện 
nghi cho dân cư đô thị;  

+ Điểm: Tạo điểm nhấn về không gian chiều cao hoặc các không gian mở 
đan xen trong các tuyến, diện.  
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6. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG  

HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
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6.1. Định hướng phát triển hệ thống giao thông 

Phát triển hệ thống giao thông phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển giao 
thông vận tải tỉnh Nam Định, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ 
nội địa, Quy hoạch vùng huyện Xuân Trường, liên hệ thuận lợi với mạng lưới giao 
thông Quốc gia. 

Phát triển hệ thống giao thông cần phân tầng rõ; kết hợp giữa cải tạo nâng 
cấp và mở mới, tạo mạng phát triển hoàn chỉnh. 

Xây dựng hệ thống giao thông với lộ giới hợp chuẩn và có thể xây dựng 
từng phần. 

6.1.1. Giao thông đường bộ 

6.1.1.1. Giao thông đối ngoại 

- QL21: Đảm bảo theo quy hoạch giao thông của tỉnh, cũng như quy hoạch 
chi tiết khu vực chân cầu lạc quần, B nền = 16m, B mặt = 12m. 

- Tỉnh lộ 489:  

+ Đoạn từ cống Trung Linh đến dốc Xuân Bảng: quy hoạch đường 19m 
(1+12+6) 

+ Đoạn từ dốc Xuân Bảng – cống Đầm Sen: giữ nguyên hiện trạng đường 
32m (6+9+2+9+6). 

+ Đoạn từ cống Đầm Sen đến cầu Kiểm: quy hoạch mặt cắt đường rộng 
18m (2+11+5). 

  - Tỉnh lộ 489C: Đoạn qua thị trấn từ giáp xã Xuân Tiến đến đường Trung 
Linh- Phú Nhai theo quy hoạch cũ đã được phê duyệt là 17m (6+9+2), nay điều 
chỉnh quy hoạch đường đô thị là 17m (5+11+1).  

- Huyện lộ: 

+ Tuyến 1: Từ dốc Xuân Bảng đến giáp Xuân Ninh:  quy hoạch rộng 14 m 
(1+9+4). 

+ Tuyến 2: Đường 32 m từ Lạc Quần đến đường Trung Linh - Phú Nhai giữ 
nguyên hiện trạng đường 32m (6+9+2+9+6). 

+ Tuyến 3: Tuyến đường Trung Linh – Phú Nhai, giữ nguyên hiện trạng 
đường 13m (2+7+4). 

6.1.1.2. Giao thông đối nội 

Đường giao thông đối nội tiếp tục được tổ chức theo hệ thống liên hoàn với 
cấu trúc dạng ô cờ gồm đường trục chính và đường khu vực. Về tiêu chuẩn, chủ 
yếu các tuyến đường trong khu quy hoạch được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô 
thị, ngoài ra toàn bộ các tuyến giao thông hiện trạng hiện có được nghiên cứu mở 
rộng các đoạn tuyến có điều kiện trên nguyên tắc tăng cường năng lực giao thông 
và hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng cụ thể như sau: 
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* Các tuyến đường hiện có, quy hoạch mở rộng 

- Tuyến 1: từ trụ sở UBND Thị trấn đến trường mầm non thị trấn đi Xuân 
Tiến: 

  + Hiện trạng đường hiện trạng rộng 9,5m-15m. 

  + Quy hoạch: 

  Đoạn 1: giáp khu đô thị mới và trụ sở UBND thị trấn: quy hoạch rộng 
15m (4+7+4)  

  Đoạn 2: Từ trường mầm non đến tường bao phía Nam trụ sở UBND 
thị trấn: quy hoạch rộng 11,5m (3+5,5+3) 

- Tuyến 2: từ nhà văn hóa tổ 18 đến chùa Ngọc Tỉnh: 

  + Hiện trạng đường (7-9,5)m 

  + Quy hoạch: rộng 9,5m(2+5,5+2) 

- Tuyến 3: từ Cống Trà Thượng đi đường 32m: 

  + Hiện trạng đường hiện trạng là đường láng nhựa rộng 7,5m 
(3+3,5+1) 

  + Quy hoạch mặt cắt 15m (4+7+4), 

- Tuyến 4: Tuyến đường từ đê sông Ninh Cơ đến đường 32m, phía Nam tổ 
16 

  + Đường hiện trạng là đường láng nhựa 7,5m (2+3,5+2) 

  + Quy hoạch mặt cắt 15m (4+7+4), 

- Tuyến 5: từ chùa Trà Thượng đến đường 32m. 

  + Hiện trạng là đường láng nhựa 9,5m (2+5,5+2) 

  + Quy hoạch mặt cắt 9,5m (1+5,5+3), 

- Tuyến 6: từ chùa Bắc Câu đến đường 32m, qua đền Ngọc Tỉnh đến 
TL489C 

  + Đường hiện trạng là đường láng nhựa 7,0m (2+3,5+1,5) 

  + Quy hoạch mặt cắt 11,5m (3+5,5+3), 

- Tuyến 7: đường từ đê sông Ninh Cơ đến đường 32m, phía Bắc tổ 12 và 13. 

  + Đường hiện trạng là đường bê tông 5,5m. 

  + Quy hoạch mặt cắt 15m (4+7+4), 

- Tuyến 8: Từ TL489 qua tổ 3 đến đường Trung Linh – Phú Nhai. 

  +  đường hiện trạng rộng 7,5m. 

  + Quy hoạch mặt cắt 9,5m (2+5,5+2), 

- Tuyến 9: Từ TL489 đi tổ 1. 

  + đường hiện trạng rộng 7 – 8,5m. 

  + quy hoạch mặt cắt 9,5m (2+5,5+2). 
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- Tuyến 10: Từ nhà văn hoá tổ 8 đến TL 489C: 

  + Đường hiện trạng rộng 7,5m (2+3,5+2). 

  + Quy hoạch mặt cắt 9,5m (2+5,5+2), 

-  Các tuyến đường trong khu đô thị mới Xuân trường và các trục tuyến 
nhánh khu trung tâm cơ quan huyện giữ nguyên quy mô mặt cắt đường đô thị theo 
hiện trạng.  

- Còn lại Các tuyến đường nội bộ được cải tạo, nâng cấp mở rộng quy mô 
mặt cắt B nền = 7-9,5 m, B mặt = 5,5 m. 

* Các tuyến đường quy hoạch mới kết nối các chức năng đô thị:  

- Các tuyến đường quy hoạch mới khu vực chân cầu Lạc Quần quy hoạch 
mặt cắt 15m (4+7+4) 

- Tuyến đường mới kết nối hướng Đông Tây từ đường 32m sang đường giáp 

đê sông Ninh Cơ quy hoạch mặt cắt 17m (4+9+4) (qua khu đất dịch vụ thương mại 
và ở mới) 

- Tuyến đường kết nối từ đường 32m sang đường giáp đê sông Ninh Cơ quy 

hoạch mặt cắt 17m (4+9+4) (qua khu đất công nghiệp) 

- Tuyến đường quy hoạch mới hướng Đông Tây nối từ đường giáp đê sông 
Ninh Cơ đến đường 32m (giáp cây xăng) qua phía Bắc tổ 9,10,11 đến TL490C quy 

hoạch mặt cắt 17m (4+9+4), L=1,8km 

- Tuyến đường quy hoạch mới hướng Đông Tây nối từ đường giáp đê sông 
Ninh Cơ đến đường 32m (phía Nam sân vận động) đến nhà văn hoá tổ 8 quy hoạch 

mặt cắt 17m (4+9+4); L=0,8km. 

- Tuyến đường quy hoạch mới nối từ TL489C (phía Đông Nam tổ 7) đến 

TL489 quy hoạch mặt cắt 17m (4+9+4); L=0,7km. 

- Tuyến đường quy hoạch mới nối từ đường 32m (phía Bắc trường chính trị) 
qua tổ 7, 8 (phía Nam chùa Hội Khê) quy hoạch mặt cắt 15m (4+7+4); L=0,8 km. 

- Các tuyến quy hoạch mới trong khu đất cây xanh phía Nam trụ sở UBND 
thị trấn, quy hoạch mặt cắt 15m (4+7+4) 

- Tuyến đường quy hoạch mới chạy song song với trục TL489C phía bên 

kênh Trà Thượng 9 (hướng Bắc Nam), nối từ  TL489 (Chùa Xuân Bảng) xuống 
phía Nam (giáp Xuân Vinh) quy hoạch mặt cắt 14m (1+9+4); L=2,0 km. 

- Tuyến đường quy hoạch mới kết nối từ tổ 3 đến đường Trung Linh, quy 

hoạch mặt cắt 9,5m (2+5,5+2) ; L=0,5 km. 
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Bảng thống kê quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ 

STT Loại giao thông – Mặt cắt Chiều dài (m) Lộ giới (m) 

1 Mặt cắt 1-1 5.300 32 (6+9+2+9+6) 

2 Mặt cắt 2-2 1.200 18 (1+11+5) 

3 Mặt cắt 2A-2A 340 20 (4,5+10,5+5) 

4 Mặt cắt 3-3 480 19 (1+12+6) 

5 Mặt cắt 4-4 3.500 14 (1+9+4) 

6 Mặt cắt 5-5 (2 bên sông) 1.100 17 (5+11+1) – 14 (1+9+4) 

7 Mặt cắt 6-6 740 18 (2+11+5) 

8 Mặt cắt 7-7 (2 bên sông) 1.150 13 (4+7+2) – 13 (2+7+4) 

9 Mặt cắt 8-8 4.200 17 (4+9+4) 

10 Mặt cắt 9-9 10.800 15 (4+7+4) 

11 Mặt cắt 9A- 9A 350 16 (4,5+7+4,5) 

12 Mặt cắt 9B- 9B 300 10 (1,5+7+1,5) 

13 Mặt cắt 10-10 2.400 11,5 (3+5,5+3) 

14 Mặt cắt 10A-10A 3.300 9,5 (1+5,5+3) 

15 Mặt cắt 11-11 10.200 9,5 (2+5,5+2) 

(Ký hiệu mặt cắt đường xem bản vẽ) 

Đối với trục giao thông giáp sông, cần có giải pháp ở phía lề giáp sông để 
đảm bảo an toàn giao thông và tạo cảnh quan như lắp hộ lan, tôn lượn sóng, .... 

6.1.1.3. Các công trình đầu mối giao thông 

- Thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống cầu dân sinh trên địa bàn thị trấn, đảm 
bảo tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng.  

6.1.1.4. Giao thông công cộng, giao thông tĩnh 

- Quy hoạch mở rộng bến xe Xuân Trường về phía Nam khu đất hiện có 
3000m2, sau khi mở rộng tổng diện tích là 7000m2 (theo quy hoạch vùng và 
chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt là bến xe loại III, diện tích 
>=7000 m2). 

- Mạng lưới xe bus, phương tiện công cộng: Tiếp tục duy trì các tuyến bus 
hiện tại chạy qua khu vực. Phát triển phương tiện giao thông công cộng với các 
loại hình xe khách, xe taxi nhưng đảm bảo tính hệ thống, có sự quản lý chặt chẽ, 
đảm bảo vệ sinh môi trường, và an ninh an toàn. 

6.1.2. Giao thông đường thuỷ 

- Tuyến sông Ninh Cơ quy hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch đường 
thuỷ nội địa Việt Nam: sau năm 2020 cải tạo luồng, đảm bảo cho tàu có tải trọng 
đến 1.000 tấn ra vào thuận tiện. 
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6.2. Định hướng san nền, thoát nước mưa 

Nguyên tắc thiết kế: 

- Bám sát địa hình, tránh phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Tận dụng triệt để địa 

hình tự nhiên để san nền với mức ít nhất. 

- Đảm bảo hài hòa cao độ nền phù hợp giữa khu hiện trạng cũ và khu quy 

hoạch mới. 

- Độ dốc dọc đường thiết kế theo quy chuẩn hiện hành đảm bảo thoát nước 

và giao thông êm thuận. 

- Đảm bảo độ dốc nền công trình để thoát nước tự chảy. 

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hệ thống tiêu thoát thủy lợi 

của khu vực. Thoát nước mưa thuận tiện và không gây úng ngập cục bộ. 

6.2.1. San nền 

- Đối với khu trung tâm thị trấn cũ cải tạo cục bộ nền khi xây dựng công 

trình mới và cải tạo công trình cũ, nền công trình đảm bảo hài hoà với cao độ nền 

xung quanh và không được ảnh hưởng tới thoát nước chung của khu vực. 

 - Đối với khu vực dân cư hiện có chỉ san lấp cục bộ tạo mặt bằng xây dựng 

công trình, vườn tược giữ nguyên nền hiện trạng. 

- Cao độ nền xây dựng đối với các khu vực quy hoạch mới được xác định 

đảm bảo cao độ khống chế phù hợp với điều kiện hiện trạng, đảm bảo độ dốc tự 

nhiên trung bình là 0,02%. Theo đó lựa chọn cao độ nền thiết kế dựa trên cao độ 

nền hiện trạng trục đường 32m và TL489: 

+ Cao độ san nền hoàn thiện thấp nhất: +1,5m. 

+ Cao độ san nền hoàn thiện cao nhất: +2,0m. 

6.2.2. Thoát nước mưa 

6.2.2.1. Phương án quy hoạch 

- Hướng thoát nước mưa tại thị trấn là thoát ra hệ thống các tuyến cống thoát 

nước dẫn tới hệ thống sông Mã, sông Trung Linh, sông Trà Thượng, kênh Bắc 

Câu. 

- Đối với khu vực dân cư cũ: Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống 

chung được đặt trên vỉa hè dọc các trục đường chính. Những đoạn đường có dân 

hai bên đường thì nước được thoát trực tiếp vào hệ thống cống, những đoạn đường 

hai bên là ruộng, nước được thoát trực tiếp vào hệ thống kênh mương nội đồng. 

- Đối với các khu chức năng xây dựng mới: Xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. 
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6.2.2.2. Xác định lưu vực thoát nước chính 

Toàn bộ thị trấn được phân chia thành 4 lưu vực thoát nước: 

- Lưu vực 1: Thoát nước cho khu vực phía Tây Nam thị trấn thoát ra sông 

Trà Thượng  

- Lưu vực 2: Thoát nước cho khu vực từ TL489 đến tổ 12,13 thoát ra kênh 
Bắc Câu  

- Lưu vực 3: Khu vực trụ sở các cơ quan huyện thoát ra sông Trung Linh  

- Lưu vực 4: Khu vực phía Đông thị trấn  thoát ra sông Mã  

6.2.2.3. Giải pháp quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa cho các khu vực 

Quy hoạch các tuyến thoát nước về kênh tiêu, sông trên các tuyến đường 
giao thông, sử dụng cống hộp kết hợp cống tròn bố trí 2 bên đường trên vỉa hè. 
Trên các tuyến cống thoát nước, bố trí các giếng thu, giếng thăm đảm bảo yêu cầu 

thu nước mặt được triệt để. Giếng thu được bố trí theo kiểu mặt đường, khoảng 
cách giữa 2 giếng thu nước từ 30-50m. Trong đó các tuyến cống chính có kích 
thước B600-800mm, cơ bản được bố trí theo các tuyến đường chính của khu quy 

hoạch. Các tuyến ống nhánh có kích từ B500mm, cơ bản được bố trí theo các tuyến 
giao thông khu vực và phân khu vực. Các tuyến cống chảy tự nhiên theo hướng 
dốc của địa hình và thoát vào hệ thống sông kênh trong khu vực quy hoạch. Hệ 

thống kênh mương thoát nước này sẽ gắn kết với hệ thống thủy lợi của khu vực.  

Bảng thống kê hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống xây B500 m 41.770 

2 Cống xây B600 m 12.240 

3 Cống xây B800 m 1.790 

6.3. Hệ thống thuỷ lợi 

Dự kiến đến năm 2030, sẽ khai thác quỹ đất nông nghiệp còn lại trên địa bàn 

thị trấn để phát triển các chức năng đô thị và  phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn. Vì vậy, để đảm bảo tiêu thoát nước khu vực dự kiến sẽ kiên cố, nắn chỉnh 
hướng một số đoạn tuyến kênh mương nội đồng chính phù hợp với thực tế và nhu 

cầu sử dụng tại khu vực đồng thời tiếp tục kiên cố hoá, nâng cấp cải tạo hệ thống 
các công trình thuỷ lợi đầu mối đảm bảo không ảnh hưởng tới hệ thống thuỷ nông 
Xuân Thuỷ: 

- Quy hoạch nối dài tuyến kênh Bắc Câu hướng đến kênh giáp TL489C, 
chiều dài tuyến 0,8km. 

- Nạo vét sông Ninh Cơ, kênh Mã. 
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6.4. Cấp nước 

6.4.1. Tính toán nhu cầu dùng nước 

Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đến năm 2030 lấy bằng 120l/ng.ngđ (theo chỉ 

tiêu Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã phê duyệt đối với đô thị loại V) 

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nước 

STT Đối tượng dùng nước Tiêu chuẩn Quy mô 
Nhu cầu 
(m3/ng.đ) 

1 Nước sinh hoạt 120l/ng. ngđ 11.600 người 1.392 

2 Nước công cộng và dịch vụ 10% Qsh   139 

3 Nước tưới cây rửa đường 10% Qsh   139 

4 Nước công nghiệp 25m3/ha cho 70% diện tích 51,3 ha 897,7 

5 Nước rò rỉ dự phòng 15%∑Q  385 

6 Tổng (1+2+3+4+5) 2.952,7 

 

Tổng nhu cầu dùng nước trên địa bàn thị trấn Xuân Trường đến năm 2030: 

3.000 m3/ng.đ 

6.4.2. Nguồn nước 

Nguồn - Cấp nước cho thị trấn Xuân Trường sẽ được đấu nối cấp nước từ 

nhà máy nước thị trấn hiện có, công suất nhà máy 8500m3/ngđ, cung cấp nước 

sạch sinh hoạt và sản xuất cho các hộ dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa 

bàn thị trấn.  

6.4.3. Mạng đường ống 

Mạng đường ống hiện trạng: cải tạo một số tuyến ống xuống cấp ở khu vực 

dân cư cũ do sử dụng lâu năm, đồng thời đấu nối với mạng đường ống quy hoạch 

mới để đảm bảo cấp nước được liên tục khi xảy ra sự cố. 

Mạng đường ống quy hoạch mới: quy hoạch mạng đường ống phân phối có 

đường kính D110 – D350. Mạng lưới đường ống dịch vụ được quy hoạch là mạng 

kín và mạng hở kết hợp, mạng dịch vụ được đấu nối vào mạng lưới đường ống 

phân phối để cấp cho các khu vực, có đường kính từ D75 đến D90. 

Mạng cấp nước chữa cháy: quy hoạch chung với mạng cấp nước sinh hoạt. 

Theo bảng 9 tiêu chuẩn TCVN 2622-78. Tương ứng với số dân cư của các giai 

đoạn phát triển, nhà xây hỗn hợp không phụ thuộc vào bậc chịu lửa số lượng đám 

cháy xảy ra đồng thời là 2, lưu lượng nước cho một đám cháy: 30 (lít/s). 
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Bảng thống kê hệ thống cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE – D350 m 1.400 
2 Ống HDPE – D280 m 6.500 
3 Ống HDPE – D200 m 4.650 
4 Ống HDPE – D110 m 3.200 
5 Ống HDPE – D90 m 2.500 
6 Ống HDPE – D75 m 11.900 

 

6.5. Định hướng cấp điện 

6.5.1. Nhu cầu công suất điện 

Chỉ tiêu cấp điện áp dụng tiêu chuẩn cho đô thị loại V (theo quy chuẩn 
QCXDVN 01:2019/BXD). 

* Chỉ tiêu cấp điện 

- Điện sinh hoạt: 330W/người 

- Điện công trình công cộng: 30% điện sinh hoạt 

- Điện công nghiệp: 160-250 kW/ha 

* Phụ tải điện 

Bảng phụ tải điện công nghiệp 

TT Danh mục Quy mô  
Chỉ tiêu cấp 
điện (kW/ha) 

Phụ tải 
điện 
(kW) 

Phụ tải tính toán  
với Kđt=0,8 

kW KVA 

1 Điện sinh hoạt 11.600 người 330W/ng 3.828 3.062,4 3.828 
2 Điện công trình công cộng - 30% SH 1.148 918,4 1.148 
3 Điện công nghiệp 51,3 ha 160-250 kW/ha 12.825 10.260 12.825 

 Tổng cộng    14.240,8 17.801 

 

6.5.2. Định hướng cấp điện 

6.5.2.1. Nguồn cấp điện 

Nguồn cấp điện cho thị trấn Xuân Trường được lấy từ trạm 110kV Lạc Quần 
(E3.8) công suất (25+40) MVA. 

6.5.2.2. Quy hoạch lưới điện 
- Lưới điện trung thế 22kV: Được quy hoạch dọc theo hè đường các tuyến 

đường giao thông để cấp điện cho các trạm biến áp phân phối trong khu vực. Khi 
quy hoạch mới phải đảm bảo hành lang an toàn cho lưới điện trung thế hiện hữu 
cũng như lưới điện trung thế quy hoạch xây dựng mới. 

+ Quy hoạch đường dây trung thế 22KV dọc theo các tuyến trục chính cấp 
điện tới các trạm biến áp quy hoạch. 
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+ Đối với các dự án đã và đang thực hiện trong khu vực quy hoạch, hệ thống 
cấp điện các khu này tuân theo quy hoạch riêng đã được phê duyệt. 

+ Hiện trạng thị trấn có 43 trạm biến áp với tổng công suất là 16.720KVA, 

quy hoạch bổ sung 14 trạm biến áp mới với tổng công suất là 6.920 KVA để đảm 
bảo cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho toàn thị trấn đến năm 2030. 

6.6. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

6.6.1. Thoát nước thải 

6.6.1.1. Phương án thoát nước thải 

- Đối với khu vực dân cư cũ: Xây dựng hệ thống thoát nước chung. Nước 

thải của khu dân cư, các công trình công cộng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của 
từng công trình sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải qua hệ thống cống đặt trên vỉa 
hè dọc theo các trục đường chính, sau khi xử lý được bơm vào sông Cống Chúa. 

Xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách nước thu gom nước thải về trạm xử lý kết 
hợp với nâng cấp cải tạo đường cống cũ. 

- Đối với các dự án đã và đang thực hiện trong khu quy hoạch, hệ thống 

thoát nước thải phải đấu nối với hệ thống thoát nước thải của đồ án này.  

- Đối với các khu vực xây dựng mới, mở rộng hoặc chưa có hệ thống thoát 
nước, xây dựng hệ thống thoát nước riêng dẫn nước thải về trạm xử lý.  

- Đối với các khu vực sản xuất công nghiệp: Xây dựng hệ thống thoát nước 
riêng và các trạm xử lý nước thải cục bộ trong từng nhà máy.  

6.6.1.2. Lưu vực thoát nước thải sinh hoạt 

Định hướng chia thành 02 lưu vực thoát nước thải 

- Lưu vực 1: Thoát nước cho khu vực phía Đông thị trấn. Nước thải thoát về 

trạm xử lý nước thải số 1 quy hoạch mới giáp khu xử lý chất thải rắn thị trấn.  

- Lưu vực 2: Thoát nước cho khu vực phía Tây thị trấn. Nước thải được dẫn 
thoát về trạm xử lý nước thải số 2 quy hoạch tại vị trí Tổ 17, khu vực chân cầu Lạc 

Quần. 

6.6.1.3. Lưu lượng thoát nước thải 

Lưu lượng nước thải tính sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp. 

Lưu lượng nước thải công nghiệp, dịch vụ, công cộng tính bằng 80% lượng 
nước cấp. 

Tổng lưu lượng nước thải tại thị trấn dự kiến là 2.400m3/ng.đ 

6.6.1.4. Hệ thống cống thoát nước thải 

Mỗi lưu vực quy hoạch 1 tuyến cống thoát nước thải chính. Các tuyến cống 
chính được bố trí trên vỉa hè của các tuyến đường giao thông, có đường kính từ 



Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030 
 
 
 

 

 63 

D600, độ dốc của cống 0,17%; tại các vị trí cao độ đáy cống lớn hơn 5m và vị trí 
qua sông, kênh bố trí các trạm bơm nước thải. Các tuyến cống nhánh của mỗi lưu 
vực được đấu nối vào tuyến cống chính, đường kính tuyến cống nhánh từ D400 

đến D500, độ dốc từ 0,2% đến 0,25%. 

6.6.1.5. Trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải 

- Định hướng quy hoạch xây dựng 02 trạm xử lý nước thải với công nghệ 

hiện đại. Ngoài phần diện tích xây dựng hệ thống các bể chứa, bể và khu vực xử lý 
nước thải, thực hiện trồng cây xanh cách ly với chiều rộng  xung quanh trạm xử lý 
để đảm bảo vệ sinh và khoảng cách an toàn về môi trường với khu vực xung 

quanh. Cụ thể 

+ Khu xử lý nước thải vị trí 1: giáp khu xử lý chất thải rắn thị trấn với diện 
tích 0,3ha. 

+ Khu xử lý nước thải vị trí 2: khu vực chân cầu Lạc Quần quy mô 0,2ha 
(theo quy hoạch chân cầu Lạc Quần đã được phê duyệt) 

Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo QCVN 14: 2008/BTNMT sẽ 

được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa, dẫn về sông Mã và sông Trà Thượng.   

Bảng thống kê hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D400 m 10.750 

2 Cống BTCT D500 m 3.290 

3 Cống BTCT D600 m 1.600 

 

6.6.2. Vệ sinh môi trường 

6.6.2.1. Chất thải rắn (CTR) 

* Tiêu chuẩn và dự báo khối lượng CTR phát sinh: 

- Tiêu chuẩn CTR sinh hoạt: 0,8 (kg/người-ngày), tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 

100%. 

- Tiêu chuẩn CTR dịch vụ, công cộng: 15% CTR sinh hoạt. 

- Tiêu chuẩn CTR công nghiệp (dự kiến): 0,3 tấn/ha. 

Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTR) 

Hạng mục Chỉ tiêu Quy mô Khối lượng (tấn/ngđ) 

CTR sinh hoạt  0,8 kg/người-ngđ 11.600 người 9,3 

CTR dịch vụ, công cộng 15% CTR sinh hoạt  1,4 

CTR công nghiệp 0,3 tấn/ ha 51,3 ha 15,4 
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* Giải pháp thu gom và xử lý CTR 

- CTR sinh hoạt hiện tại được thu gom, sau đó được vận chuyển về khu xử lý 
CTR tập trung tại phía Đông Nam của thị trấn . Theo định hướng Quy hoạch quản 
lý CTR vùng tỉnh và quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường đã được phê 
duyệt, giai đoạn 2025-2030 CTR sinh hoạt của thị trấn sẽ được thu gom và vận 
chuyển đến khu xử lý CTR toàn huyện tại xã Xuân Ninh để xử lý. Sau khi chuyển 
việc xử lý CTR thị trấn ra khu xử lý CTR vùng huyện, định hướng quy hoạch khu 
vực này thành vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải. Đồng thời bố trí các điểm trung 
chuyển, thu gom chất thải rắn không cố định kết hợp trong các khu cây xanh tập 
trung (vị trí cụ thể của các điểm trung chuyển sẽ được nghiên cứu thực hiện tại các 
bước tiếp theo). 

- CTR y tế được xử lý tại chỗ ở từng cơ sở, nhằm hạn chế sự phát tán các vi 
khuẩn gây bệnh và chất độc hại ra môi trường. 

- CTR công nghiệp cần phân loại chất thải ngay tại nguồn, tận thu các phế 
liệu để tái chế, nhằm làm giảm khối lượng CTR cần vận chuyển và xử lý. Lượng 
chất thải phụ thuộc vào các hoạt động của các khu này. CTR công nghiệp không 
nguy hại được chuyển đến khu xử lý CTR toàn huyện tại xã Xuân Ninh để xử lý, 
CTR công nghiệp nguy hại phải chuyển đến khu xử lý CTR Lộc Hoà – tại xã Lộc 
Hoà, thành phố Nam Định để xử lý. 

6.6.2.2. Nghĩa trang 

- Quy hoạch mở rộng Nghĩa trang giáp đường Trung Linh – Phú Nhai về 
phía Đông nghĩa trang cũ thêm 1,45ha. Tổng diện tích sau mở rộng là 3,62ha. 

- Quy hoạch mở rộng Nghĩa trang phía Bắc tổ 15 về phía Tây nghĩa trang cũ 
thêm 2,4ha. Tổng diện tích sau mở rộng là 4,2 ha. 

- Các điểm nghĩa trang khác giữ nguyên quy mô. 

6.7. Quy hoạch hệ thống thông tin và truyền thông 

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, độ 
phủ rộng khắp với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao. Phát triển viễn thông 
phải chú trọng đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin. Ưu tiên phát triển nhanh các 
loại hình dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Ứng dụng các phương thức truy nhập băng rộng đến tận hộ gia đình, làm 
nền tảng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thương mại điện tử và 
các lĩnh vực khác.  

+ Số thuê bao băng rộng đi động/100 dân (đến năm 2025) đạt 85%; Số thuê 
bao băng rộng cố định/100 dân (đến năm 2025) đạt 26%; Tỷ lệ hộ gia định có thuê 
bao cáp quang (đến năm 2025) đạt 80%. 
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+ Đến năm 2030, 100% khu dân cư có dịch vụ truy cập Internet công cộng 
băng rộng, nhằm thực hiện phổ cập dịch vụ Internet và cung cấp thông tin khoa 
học, thương mại, thị trường, giải trí cho người dân.  

Ngoài việc phát triển hệ thống các bưu điện văn hoá thị trấn, xây dựng thêm 

các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng tín hiệu đường truyền và 
phạm vi phục vụ. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, phát triển hạ tầng bưu 

chính – viễn thông, phát thanh – truyền hình theo hướng đồng bộ, sử dụng chung 
cơ sở hạ tầng nhằm phát triển bền vững, hiệu quả, tiết kiệm chi phí đảm bảo thông 
tin liên lạc đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử cũng như nhu cầu sử 

dụng dịch vụ của người dân và doanh nghiệp đảm bảo cảnh quan đô thị trên địa 
bàn thị trấn. 

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hiệu lực quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị 
trấn. 

Đầu tư nâng cấp hệ thống phát thanh – truyền hình cơ sở theo hướng đồng 

bộ, hiện đại để tuyên truyền đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của địa phương. 

Đối với mạng lưới viễn thông, định hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

nhằm phát triển bền vững, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thực hiện đúng quy hoạch về 
bưu chính viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân và doanh 
nghiệp đồng thời đảm bảo yếu tố mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn. 

+ Để phát triển mạng 5G, khuyến khích việc xây dựng cột BTS nguỵ trang 
tích hợp với hệ thống cột đèn, cột điện, tận dụng các nhà cao tầng. Xây dựng các 
trạm BTS thân thiện với môi trường, đủ điều kiện phủ sóng trong tương lai.  

+ Thực hiện ngầm hoá tuyến mạng ngoại vi dọc trục đường 32m và TL489 
đoạn đi qua thị trấn. Khuyến khích xây dựng các tuyến hạ tầng ngầm.  

+ Quy hoạch 02 trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn thị trấn. 
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7. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
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7.1. Mục tiêu và căn cứ pháp lý đánh giá môi trường chiến lược 
Việc đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch xây dựng bao gồm các 

tác động tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài của dự án 
quy hoạch phát triển đối với môi trường vật lý (không khí, nước, đất, chất thải rắn, 
tiếng ồn...vv), đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước - nguồn nước, tài 
nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật và thực vật), đối với môi trường kinh tế - 
xã hội, sức khỏe cộng đồng, hoạt động kinh tế của khu vực. 

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tổng hợp, trước hết là các biện pháp quy 
hoạch và xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, để hạn chế mức thấp nhất những ảnh 
hưởng bất lợi và tìm ra các phương án tối ưu, vừa hạn chế tác động có hại đồng 
thời phát huy cao nhất các lợi ích của dự án. Xây dựng chương trình kiểm soát và 
quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng và phát triển của khu vực. 

7.1.1. Mục tiêu tổng quát 
- Đánh giá môi trường chiến lược nhằm bảo vệ và sử dụng hiệu quả các 

nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu kinh tế xã 
hội của thị trấn, của các ngành, nâng cao hiệu quả các quá trình quản lý môi 
trường. Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, xử 
lý triệt để chất thải rắn, lỏng, khí. Đảm bảo chất lượng không khí trong lành; phục 
hồi môi trường nước các dòng sông ô nhiễm, cải thiện chất lượng nguồn nước. 

 - Đưa ra các dự báo, đánh giá về môi trường, từ đó ngăn ngừa, hạn chế mức 
độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái 
môi trường tại các khu vực sản xuất công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ thương 
mại, các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, khu dân cư. Nâng cao khả năng 
phòng tránh và giảm thiểu tai biến môi trường, hạn chế thiên tai, ngập lụt. 

 - Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cảnh 
quan môi trường, đặc biệt là tài nguyên đất, tài nguyên nước. Đặt vấn đề bảo vệ 
môi trường lên hàng đầu trong quy hoạch và phát triển đô thị. Thực hiện phân vùng 
quản lý môi trường để quản lý phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khai thác các 
hoạt động bảo vệ môi trường theo mục tiêu phát triển bền vững. 

 - Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các 
tầng lớp nhân dân. 

7.1.2. Căn cứ lập đánh giá môi trường chiến lược 
- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/6/2009; 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định về quy hoạch 
bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 
và kế hoạch bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 hướng dẫn về đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 
trường; 

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị; 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành  

7.2. Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn thị trấn Xuân Trường 

7.2.1. Môi trường nước 
7.2.1.1. Nước mặt 

Nhìn chung môi trường nước mặt tại khu vực quy hoạch nằm trong giới hạn 
cho phép.  

Nước thải sinh hoạt tương đối lớn, bình quân mỗi ngày thải trực tiếp ra môi 
trường không qua xử lý. Tuy nhiên hệ thống cống rãnh nổi xen kẽ trong các khu 
vực dân cư không đủ sức chứa nên khi bị ngập do mưa lớn dễ bị tràn trên bề mặt 
gây ô nhiễm môi trường nước và không khí. 

7.2.1.2. Nước ngầm 

Nước ngầm trên địa bàn thị trấn có trữ lượng phong phú, do người dân khai 
thác nên trữ lượng tụt giảm; hàm lượng sắt trong nước ngầm khá cao, nếu sử dụng 
phải qua xử lý làm sạch. 

7.2.2. Môi trường không khí 
Từ số liệu quan trắc môi trường không khí khu vực cho thấy các chất độc 

hại trong môi trường không khí trên địa bàn thị trấn chưa có dấu hiệu ô nhiễm vượt 
tiêu chuẩn cho phép. 

Nhìn chung, môi trường không khí của khu vực còn khá tốt trừ khu vực xử 
lý rác thải tập trung của thị trấn còn có hiện tượng bị ô nhiễm cục bộ tại một số 
thời điểm trong ngày. 

7.2.3. Môi trường đất 
Đất đai trên địa bàn thị trấn Xuân Trường chủ yếu là đất phù sa cổ không 

còn được bồi tụ hàng năm. Kết quả nghiên cứu về chỉ tiêu lí hóa cho thấy hàm 
lượng Cadimi và chì trong các mẫu đất thấp hơn nhiều so với giá trị giới hạn của 
QCVN 03:2008/BTNMT (giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất).  

7.2.4. Hệ sinh thái 
Thị trấn Xuân Trường có hệ sinh thái đồng bằng Bắc bộ. Hệ thực vật chủ 

yếu gồm các loài phục vụ sản xuất nông nghiệp như: lúa, rau màu, không có những 
loài vật thuộc diện cần bảo tồn. Trong khu vực hiện nay hệ thực vật đang bị sụt 
giảm nhanh chóng do một số diện tích đất nông nghiệp chuyển thành đất xây dựng 
đô thị, đất dịch vụ, kho tàng, bến bãi và ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo vệ thực 
vật.  
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7.3. Hiện trạng thu gom và quản lý chất thải 

7.3.1. Chất thải rắn 

Hiện nay công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn trên địa bàn được cải 
thiện đáng kể, CTR được thu gom tập trung tại bãi rác công cộng, được xử lý bằng 
hình thức chôn lấp, đốt. Tuy nhiên, các thiết bị chuyên dùng để thu gom và vận 
chuyển rác còn thiếu. Rác thải công nghiệp tuy không nhiều nhưng năng lực xử lý 
còn hạn chế, công nghệ xử lý chưa triệt để. Rác thải sinh hoạt của nhân dân và các 
cơ quan ngày càng nhiều nhưng chưa có biện pháp phân loại rác. 

7.3.2. Chất thải lỏng 

Hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn hiện nay là hệ thống thoát nước 
chung trong một hệ thống. Nguồn thu nhận nước thải là các hệ thống sông, kênh tự 
nhiên trong vùng và hệ thống cống thoát nước trong vùng. Tuy nhiên số lượng 
cống còn ít và một số công trình cũ đang xuống cấp nên việc tiêu thoát nước còn 
nhiều hạn chế. 

Lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp cơ bản không 
được xử lý tập trung mà chỉ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải trực tiếp 
ra hệ thống cống thoát. Nước thải từ các cơ sở này có hàm lượng chất hữu cơ và 
hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, nếu không được xử lý đây sẽ là nguồn gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và môi trường trong khu vực như làm tăng độ 
đục của nguồn nước khu vực, sinh ra mùi hôi thối, trong quá trình phân hủy tạo ra 
các chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hệ thủy sinh và gây ô 
nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực. 

7.4. Các vấn đề môi trường và diễn biến môi trường 

7.4.1. Đánh giá các tác động tích cực 

- Quy hoạch chung đô thị tái sắp xếp không gian kinh tế - xã hội - môi 
trường tại khu vực. Đây là những điều chỉnh mang tính chiến lược phát triển tổng 
thể trên địa bàn, có tính chỉ đạo các hoạt động kinh tế - xã hội.  

- Việc phân ra các khu chức năng phát triển có hướng tập trung nhằm cải 
thiện môi trường kinh tế - xã hội, định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh 
thái trên cơ sở sắp xếp hợp lý các cơ sở kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và khai 
thác các thế mạnh của đô thị, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường.  

- Mạng lưới giao thông phát triển đồng đều, tạo điều kiện đi lại thuận tiện, 
tiết kiệm thời gian, tập trung làm việc có hiệu quả cao.  

- Các khu đô thị được sắp xếp tương thích với việc phát triển không gian 
kinh tế, có vai trò kích thích các hoạt động kinh tế - xã hội đối với vùng nông thôn. 

- Kết cấu hạ tầng được cải thiện: bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp 
nước, chuẩn bị kỹ thuật đất đai và các công trình trực tiếp bảo vệ môi trường nhằm 
hạn chế sự ô nhiễm môi trường vật lý, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên.    
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7.4.2. Đánh giá các tác động tiêu cực 

7.4.2.1. Tác động do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng các 
khu chức năng trên địa bàn thị trấn 

Việc tiếp tục đầu tư phát triển đô thị là sự phát triển tất yếu và đáng mừng, 
song cũng mang lại không ít những tác động tiêu cực tới môi trường do các hoạt 
động trong đô thị. Việc phát triển không gian đô thị, phát triển kinh tế  – xã hội đều 
có tác động tới môi trường khu vực theo các cấp độ khác nhau 

Hoạt động 
phát triển 

và khu 
vực diễn 

ra 

Nguồn/nguyên nhân 
gây tác động 

Tác động/hậu quả 
môi trường 

Gia tăng 
dân số, 
dịch 
chuyển dân 
cư 

- Tăng nhu cầu sử dụng tài 
nguyên đất, nước, năng lượng 
và hạ tầng đô thị 

- Nảy sinh những tranh chấp, xung đột quyền lợi trong sử dụng 
tài nguyên và môi trường 
- Tăng áp lực về nhu cầu nhà ở, dịch vụ, thông tin, giáo dục, 
chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng, việc làm, ô nhiễm môi trường 
- Tăng nhu cầu về việc làm, tăng nạn thất nghiệp, thu nhập thấp 
- Thay đổi lối sống, nảy sinh các hiện tượng xã hội tiêu cực 

Mở rộng 
đô thị 

- Chuyển đổi từ đất đất canh 
tác nông nghiệp sang đất ở đô 
thị, đất xây dựng cơ sở hạ tầng 
đô thị 
- Đô thị hoá xung quanh khu 
vực sản xuất 

- Ảnh hưởng đến an toàn lương thực, an toàn sinh thái trong 
vùng và đời sống nhân dân ngoại thành 
- Thu hẹp diện tích thảm thực vật, không gian mặt nước 
- Thay đổi cân bằng nhiệt ẩm, làm mất cân bằng sinh thái khu 
vực 
- Các khu dân cư xen kẽ cụm công nghiệp, ô nhiễm môi trường 
- Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp 

Sử dụng 
tài nguyên 
(đất, nước, 
sinh vật, 
…) 

- Khai thác và sử dụng quá 
mức tài nguyên nước mặt và 
nước ngầm 
- Sử dụng thiếu hợp lý quỹ đất 

- Suy giảm về chất lượng và trữ lượng nguồn nước 
- Hạ thấp mực nước ngầm và biến động địa chất thuỷ văn 
- Giảm hiệu quả sử dụng đất 
- Làm mất đất tốt cho nông nghiệp 
- Ô nhiễm và suy thoái đất 

Sinh hoạt 
đô thị 

- Nước thải, CTR từ các khu 
đô thị 
- Nước thải, CTR sinh hoạt từ 
các hộ gia đình thuộc khu vực 
phi đô thị thường không được 
thu gom 
- Nước thải, CTR bệnh viện 
- Nước thải, CTR khu vực du 
lịch 

- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, đất bởi các chất hữu cơ 
(BOD, COD); cặn lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng (N, P), 
dầu mỡ phi khoáng, vi sinh vật gây bệnh (E.Coli, Coliform) 
- Suy giảm đa dạng sinh học 
- Ô nhiễm các chất độc hại, véctơ gây bệnh truyền nhiễm 

Phát triển 
kinh tế 

- Nước thải, CTR từ các KCN, 
CCN, làng nghề 

- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, đất bởi các chất hữu cơ 
(BOD, COD); cặn lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng (N, P), 
dầu mỡ phi khoáng, vi sinh vật gây bệnh (E.Coli, Coliform) 
- Suy giảm đa dạng sinh học 
- Ô nhiễm các chất độc hại, véctơ gây bệnh truyền nhiễm 
- Ô nhiễm không khí khu vực 

- Nước thải, CTR do các hoạt 
động sản xuất nông nghiệp 

- Ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất 
- Suy giảm đa dạng sinh học 
- Gây bệnh cho người và vật nuôi 
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Các tác động tiêu cực này trong từng giai đoạn phát triển, hình thành đô thị 
cũng diễn tiến khác nhau. Cụ thể: 

a. Đánh giá tác động xảy ra do quá trình quản lý, quy hoạch 

- Việc phát triển đô thị không đầu tư đầy đủ hạ tầng đô thị, đô thị hoá các 
khu vực dân cư cũ dẫn tới thiếu thốn giao thông, điện nước, công trình thoát nước 
vệ sinh môi trường, cây xanh công viên và các dịch vụ công cộng kể cả tệ nạn xã 
hội cũng phát sinh từ đây. 

- Nhiều khu chức năng đô thị do thiếu quản lý, không thực hiện theo quy 
hoạch, để tự phát sinh, lấn chiếm phá vỡ không gian cảnh quan. 

- Quy hoạch không sát, thiếu thực tế không khả thi và chưa có quan điểm 
môi trường, hay đánh giá tác động môi trường đầy đủ ở mỗi dự án đầu tư… 

Tất cả hiện tượng trên dẫn tới ảnh hưởng môi trường. 

b. Đánh giá tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng khi thực hiện các 
dự án 

- Dự kiến theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch, lấy khoảng 156,8 ha đất nông 
nghiệp để phát triển các chức năng đô thị. Do đó tác động xảy ra trong giai đoạn 
giải phóng mặt bằng và san nền chủ yếu tập trung vào vấn đề thay đổi mục đích sử 
dụng đất theo quy hoạch mới và đền bù giải phóng mặt bằng.  

- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: việc thay đổi quy hoạch sử dụng 
đất là hoạt động lớn nhất của dự án đến môi trường đặc biệt là môi trường kinh tế 
xã hội, tuy nhiên đây là một hiện tượng tất yếu. Vì vậy công tác giải phóng mặt 
bằng cần có chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động và hình thành nhiều 
chương trình giải quyết việc làm; cần có chính sách tái định cư và đền bù thoả đáng 
và tạo điều kiện cho các hộ dân nhanh chóng tái hoà nhập tại nơi định cư mới với 
điều kiện sống tốt hơn.  

- Thay đổi bề mặt phủ: một phần diện tích đất sẽ được bê tông hoá do quá 
trình xây dựng các công trình do vậy mà làm giảm đi bề mặt đất (đất ruộng, kênh 
mương, bãi cỏ...vv) có khả năng thấm, giữ nước, tiêu thoát nước. Do vậy có thể 
dẫn đến hiện tượng ngập úng khi có mưa to, trong giai đoạn thiết kế phải quan tâm 
đến hệ thống tiêu thoát nước mưa và san nền tiêu thuỷ.     

- Thay đổi hệ sinh thái: hệ sinh thái nông nghiệp chuyển sang hệ sinh thái đô 
thị, hệ sinh thái nông nghiệp là tương đối thuần, phổ biến và không có các loài 
động, thực vật nào quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Do vậy việc thay 
đổi hệ sinh thái là chấp nhận được và không có ảnh hưởng xấu. 

c. Đánh giá tác động xảy ra trong quá trình xây dựng 

 - Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát tác động trực tiếp lên người công nhân thi công 
tại công trường và tới môi trường khu vực xung quanh (dân cư, giao thông vận 
tải...vv). 
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- Ô nhiễm do tiếng ồn, rung từ hoạt động của các phương tiện giao thông 
vận tải, máy móc thiết bị thi công tại công trường. 

- Ô nhiễm do chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người thi công 
trên công trường và hoạt động của các thiết bị máy móc thi công (nước thải, dầu 
mỡ, chất thải rắn). 

- Ô nhiễm do nhiệt: từ quá trình thi công có gia nhiệt như đốt nóng bitum, 
nhiệt phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công, nhất là trong điều kiện thi công 
mùa hè nóng bức. Tác động nhiệt này chủ yếu là đối với người công nhân trực tiếp 
thi công tại công trường. 

- Ô nhiễm do khí thải: từ các phương tiện vận tải, đào đất, san ủi. Loại ô 
nhiễm này có tác động phân tán tới các khu vực dân cư xung quanh. 

Mặc dù có những tác động xấu đã nêu ở trên. Nhưng giai đoạn thi công 
thường liên hoàn theo khu vực. Vì vậy các tác động này chỉ giới hạn trong phạm vi 
hẹp và có tính chất tác động tạm thời. Các tác động này sẽ mất đi khi công trình đi 
vào giai đoạn khai thác sử dụng.  

d. Đánh giá tác động xảy ra khi đi vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh 

* Đối với hệ sinh thái:  

Nói chung trong khu vực quy hoạch xây dựng không có sinh thái nguyên 
sinh, mà chỉ có sinh thái thứ sinh giá trị kinh tế không lớn. Hệ sinh thái nông 
nghiệp được chuyển sang hệ sinh thái đô thị do thay đổi bề mặt phủ. Những tác 
động tới hệ sinh thái không gây những tổn thất lớn ngoài một số ảnh hưởng ở mức 
độ không đáng kể như sau: Ảnh hưởng đến đời sống của một số các loại động vật 
trên cạn do mất đất xây dựng đô thị mới và cơ sở kinh tế; Ảnh hưởng đến một phần 
đời sống và sự tái tạo của thực vật của các khu vực xây dựng.  

* Đối với môi trường vật lý:  

Môi trường vật lý bao gồm không khí, nước, đất có thể bị ô nhiễm trong quá 
trình xây dựng và phát triển. Tuy vậy với định hướng thu gom và xử lý sớm các 
nguồn thải của đô thị thì khả năng ô nhiễm này chỉ có thể phát sinh chủ yếu trong 
thời gian xây dựng đô thị và các khu vực kinh tế chuyên ngành và sớm mất đi khi 
các hoạt động này được hoàn thành.  

* Đối với các khu vực dân cư đô thị:  

Việc tách các hoạt động sản xuất CN-TTCN thành vùng tập trung là điều 
kiện để bảo vệ môi trường trong các khu dân cư. Môi trường vật lý và môi trường 
sinh thái ở các khu vực này sẽ được nhận dạng ngay các nguồn ô nhiễm, giúp cho 
các chế tài bảo vệ môi trường có đủ điều kiện để có thể thực hiện được ý thức bảo 
vệ môi trường của các đối tượng tham gia. Vì thế mô hình tự quản môi trường sẽ 
được nâng lên và phát triển rộng rãi.  
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 Các tác động chủ yếu các hoạt động xây dựng đô thị đối với các thành phần 
môi trường đo thị được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng các tác động môi trường chủ yếu của dự án 

Hoạt động của Quy 

hoạch xây dựng 

Các thành phần môi trường bị tác động 

Đất 
Nước 
mặt 

Nước 
ngầm 

Không 

khí 

Chất 
thải rắn 

Tiếng 

ồn 

Di tích 
LS, 

CTVH 

Cây 

xanh, 
mặt 

nước 

Thay đổi sử dụng đất ĐK TB KĐK K K K KĐK TB 

Phát triển dân cư ĐK ĐK KĐK KĐK ĐK KĐK K TC 

Phát triển giao thông TB TB KĐK ĐK TB ĐK TC TB 

Phát triển thương mại – 
DV 

KĐK TB TB TB TB TB TC KĐK 

Phát triển CN-TTCN TB TB TB ĐK ĐK ĐK K TB 

Phát triển nhà ở ĐK ĐK KĐK KĐK ĐK TB TB TC 

Phát triển trường học, nhà 

trẻ, TT y tế, công trình vh 
TB TB TB KĐK ĐK TB TC TB 

Phát triển hệ thống cấp 

nước 
KĐK TC KĐK KĐK TB KĐK TC KĐK 

Phát triển hệ thống thoát và 
xử lý nước 

KĐK ĐK KĐK KĐK KĐK KĐK TC KĐK 

 

Ghi chú:   + Tác động tích cực: TC 

+ Tác động tiêu cực: KĐK- tác động tiêu cực ở mức nhẹ 

+ ĐK- Tác động tiêu cực ở mức đáng kể 

+ TB- Tác động tiêu cực ở mức trung bình 

+  K- Không gây tác động 

Các tác động môi trường của các hoạt động xây dựng trong bảng trên được 

đánh giá bằng ý kiến của các chuyên gia và kinh nghiệm thực tế. Các tác động này 
được phân thành hai loại: Tác động tích cực và tác động tiêu cực (tác động nhẹ, 
trung bình và mạnh đáng kể).  

7.4.2.2. Các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra: 

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn sẽ còn tác động trong 
nhiều năm nữa, đòi hỏi các giải pháp ứng phó trong sản xuất nông nghiệp, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, … 
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7.5. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện, bảo vệ môi trường 

7.5.1. Đánh giá mức độ phù hợp về mặt môi trường đối với phương án quy 
hoạch 

Cơ cấu sử dụng đất là phù hợp. Tỷ lệ cây xanh mặt nước đảm bảo đáp ứng 
được quy định theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam.  

Quy hoạch giao thông phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
chuyên ngành và vùng. Mạng lưới đường giao thông được quy hoạch theo đúng 
quy chuẩn đường đô thị. 

Hệ thống thu gom nước thải và nước mưa được thiết kế riêng biệt: việc tách 
hai hệ thống thoát nước riêng biệt sẽ thuận tiện cho vấn đề xử lý nước thải và 
chống ngập úng cho khu nhà ở.   

7.5.2. Các giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường 

7.5.2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý 

- Tiếp tục tổ chức và hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp về môi trường thị 
trấn 

- Hoàn thiện và tăng cường kiểm soát cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các 
cấp (cấp cơ sở sản xuất, cấp tổ dân phố). 

- Thực hiện quan trắc định kỳ môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời. 

7.5.2.2. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật bảo vệ môi trường 

- Điều tra, đánh giá các nguồn nước bị ô nhiễm và có giải pháp xử lý thích 
hợp. 

- Áp dụng các biện pháp xử lý cuối đường ống và công nghệ xử lý nước thải 
tiên tiến nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất ô nhiễm trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận. 

a. Môi trường nước 

- Cấp nước 

+ Việc sử dụng nguồn nước sạch từ trạm cấp nước là giải pháp có tính đồng 
bộ phù hợp với điều kiện phát triển của đô thị, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước 
sạch của thị trấn. 

-  Thoát nước 

+ Đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường nước các sông trên địa bàn đô thị. 
Nghiêm cấm mọi hành động xả nước bẩn ra sông hồ.  

+ Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi xả vào 
hệ thống thoát nước thải chung. Công nghệ xử lý nước bẩn dự kiến bố trí như sau: 
trạm bơm nước bẩn - bể lắng 1 - bể Aerotel - bể lắng 2 - khử trùng - nguồn tiếp 
nhận. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A giá trị C quy chuẩn 
QCVN14/2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt. 
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+ Tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải riêng, tương ứng phù hợp với quy trình sản xuất và mức độ độc hại. 
Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo quy định mới được xả ra hệ thống thoát 
nước chung của khu vực. 

+ Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trên lưu vực sông, đặc biệt là tại 
các khu vực nhạy cảm như: sau các điểm nhập lưu, tại thượng lưu và hạ lưu, tại các 
điểm lấy nước...vv, để giám sát tình hình ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông từ 
đó có biện pháp khắc phục kịp thời. 

b. Môi trường không khí và tiếng ồn 

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm do các hoạt động giao thông. Sử dụng xăng 
không pha chì cho các phương tiện giao thông, không sử dụng các phương tiện 
giao thông đã cũ không đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường như tiếng ồn và khói 
bụi, trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông và trồng cây xanh tập trung để 
giảm bụi và tiếng ồn. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê 
và quan trắc môi trường không khí.    

Có các biện pháp ngăn tiếng ồn cục bộ như xây dựng các tường chắn tiếng 
ồn giao thông đối với các công trình cần yên tĩnh (bệnh viện, trường học...vv). Cần 
phải có vùng đệm cách ly giữa đường giao thông và nhà ở. 

c. Đối với chất thải rắn 

Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có 
nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình rồi cho vào các thùng chứa 
khác nhau theo loại rác. Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và 
hữu cơ.  

Đối với chất thải xây dựng: các chủ công trình phải đăng ký vận chuyển với 
công ty Môi trường đô thị, không đổ bừa bãi ra các khu vực xung quanh. 

Đối với chất thải công nghiệp: tuân thủ theo Luật Môi trường. Chất thải độc 
hại phải được xử lý trước khi thải ra ngoài hoặc thu gom để xử lý riêng. 

Đối với chất thải y tế: cần phải được xử lý trước khi vận chuyển tới bãi tập 
kết. Không được đổ chung với rác thải sinh hoạt. 

d. Đối với môi trường đất 

Các rác thải sinh hoạt cần được thu gom và phân loại theo khả năng phân 
huỷ để có biện pháp xử lý riêng cho từng loại. Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý 
nước bẩn và sử dụng các công nghệ hiện đại để giảm mức độ ảnh hưởng của ô 
nhiễm đất do nước bẩn bị ô nhiễm đổ ra môi trường đất. 

Xử lý triệt để phân thải của gia súc, gia cầm tránh đất bị ô nhiễm bởi các vi 
sinh vật gây bệnh. Xử lý và không sử dụng các sản phẩm bền vững trong đất làm 
yếu cơ cấu lý tính của đất như: nilon và các hợp chất cao phân tử khó phân huỷ 
khác...vv. 
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7.6. Các hoạt động bảo vệ môi trường cần chú trọng 
1. Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong 

toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân 
dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường. 

2. Xây dựng các công cụ kinh tế quản lí môi trường, vận dụng các công cụ 
này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực quy hoạch. 
Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường. 

3. Xây dựng hệ thống quản lý, thu gom và xử lý nước bẩn, chất thải rắn tại 
các khu dân cư, khu kho tàng. Kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn ngừa các 
nguồn gây ô nhiễm trong đô thị, sông ngòi. Tiến hành các chương trình tuyên 
truyền về môi trường và xã hội. 

4. Quan trắc chất lượng nước tại các công trình xử lý: Các chỉ tiêu quan trắc: 
môi trường nước: COD, BOD5, SS, E. Coli...vv; môi trường không khí; nồng độ 
bụi, SO2...vv. Thiết bị thu lấy mẫu và phương pháp phân tích dùng phương pháp 
tiêu chuẩn. 

5. Đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở địa phương theo 
dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp được đề xuất trong báo cáo. 

6. Đề nghị cơ quan chủ quản cam kết thực hiện các biện pháp được đề xuất 
trong báo cáo nhằm kiểm soát và khống chế các tác động tiêu cực của dự án đến 
môi trường. 

7.7. Chương trình, kế hoạch giám sát bảo vệ môi trường 

7.7.1. Mục tiêu 
Cung cấp số liệu cho các cơ quan có thẩm quyền nhằm đưa ra các chính 

sách quản lý môi trường có hiệu quả, đồng thời để các doanh nghiệp, CSSXKD 
chủ động điều tiết các hoạt động của mình đảm bảo yêu cầu về môi trường. 

7.7.2. Đối tượng cần quan trắc 
- Môi trường không khí và tiếng ồn 
- Môi trường nước 

- Môi trường đất 

- Chất thải rắn 

7.7.3. Địa điểm quan trắc 
Quan trắc tác động môi trường do nguồn ô nhiễm công nghiệp và đô thị 

(giao thông và sinh hoạt đô thị) gây ra cần tập trung vào các khu vực phát triển 
CN-TTCN, khu đô thị hoá tập trung. 

7.7.4. Tần suất quan trắc 
- Môi trường không khí và tiếng ồn – hàng quý (3 tháng/lần) 

- Môi trường nước – hàng quý (3 tháng/lần) 
- Môi trường đất – một năm 2 lần  

- Chất thải rắn – hàng quý (3 tháng/lần) 
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8. CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  
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8.1. Các chương trình phát triển và danh mục ưu tiên đầu tư 

8.1.1. Luận cứ xác định chương trình, danh mục ưu tiên đầu tư 

- Trên cơ sở các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát 

triển các hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành của quốc gia, của tỉnh và huyện 

Xuân Trường để xác định các chương trình, danh mục ưu tiên đầu tư trên địa bàn 

thị trấn. 

- Xây dựng danh mục chương trình ưu tiên đầu tư với mục tiêu đảm bảo 

quản lý phát triển đô thị một cách hợp lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, dựa trên việc xem xét, đánh giá nhu cầu phát triển thực tế, nhu cầu đầu 

tư về kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại thị trấn và phân bổ hợp lý nguồn lực để 

thực hiện đầu tư có hiệu quả nhất, tránh tình trạng dàn trải, đầu tư không hợp lý.  

8.1.2. Các chương trình tổng thể đầu tư xây dựng và phát triển đô thị 

8.1.2.1. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng đồng bộ hệ thống đường bộ hiện đại theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn và hệ thống đường thuỷ theo hướng hiện đại, văn minh. 

 - Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp điện, cấp nước, thoát 

nước, ...) theo tiêu chuẩn của đô thị văn minh, hiện đại. 

8.1.2.2. Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội 

- Đầu tư xây dựng và hiện đại hoá các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ.  

- Đầu tư xây dựng hệ thống công viên cây xanh, quảng trường. 

8.1.2.3. Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ 

- Kêu gọi và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh công 

có công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn, công nghiệp sạch. Có chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị 

trấn. 

 - Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ. Đặc biệt là các khu vực dịch vụ vui chơi giải trí mang 

tính cộng đồng. 

- Đầu tư hình thành các trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng 

áp dụng các công nghệ hiện đại trong các hoạt động dịch vụ. 

- Khuyến khích hình thành các dự án đầu tư phát triển theo xu hướng mới: 

phát triển du lịch sinh thái, vui chơi giải trí ven sông Ninh Cơ, du lịch tâm linh. 
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8.1.3. Các dự án ưu tiên đầu tư 

a. Các dự án đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư 

- Xây dựng, mở rộng bến xe thị trấn  

- Nâng cấp, cải tạo khả năng thoát nước của sông Trà Thượng, Bắc Câu, 
sông Mã, phát triển thuỷ lợi thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ  

b. Các dự án UBND huyện bố trí đầu tư 

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng hệ thống các trục giao thông liên khu 
vực, trục giao thông khu vực chính tạo tính liên kết giữa các phân khu phát triển 
trong tổng thể giao thông thị trấn đồng thời hình thành hạ tầng cơ sở để khai thác 

hiệu quả các quỹ đất cho phát triển các chức năng đô thị, DVTM đi kèm.  

- Xây dựng sân vận động, nhà thi đấu huyện  

- Xây dựng các cơ sở giáo dục: trường THCS, trường mầm non  

- Nạo vét, kiên cố hoá hệ thống kênh cấp 2 đảm bảo kết nối không gây ảnh 
hưởng tới hệ thống tưới tiêu thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ cho các xã lân 
cận. 

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (cấp điện: trạm 
biến áp, lưới điện; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước; hệ thống thông tin liên 
lạc) đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển các khu chức năng mới của thị trấn. 

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội: khu công viên cây 
xanh tập trung, khu dân cư tập trung... để nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt, 
văn hoá người dân đồng thời tạo điểm nhấn không gian cảnh quan. 

8.2. Nguồn lực thực hiện 

8.2.1. Nâng cao công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng theo quy hoạch đã 
phê duyệt 

Tập trung nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, nâng cao năng lực 
quản lý, thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt, phân cấp quản lý đảm bảo khai 
thác hiệu quả các nguồn lực tự nhiên theo quy hoạch. Hạn chế tình trạng triển khai 

quy hoạch không đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. 

8.2.2. Huy động nguồn lực kinh tế, tài chính 

Đa dạng hoá nguồn vốn từ các khu vực, thành phần kinh tế: 

- Vốn ngân sách Nhà nước 

- Vốn huy động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 

- Nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

- Các nguồn vốn hợp pháp khác 
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9. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
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9.1. Giải pháp thực hiện quy hoạch 

9.1.1. Giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch 

- Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, 
huyện Xuân Trường đến năm 2030” cần cụ thể hoá quy hoạch vùng tỉnh, quy 
hoạch chung xây dựng vùng huyện Xuân Trường và các quy hoạch ngành, lĩnh vực 
có liên quan. 

- Công bố, triển khai các quy hoạch và dự án đầu tư trong khu vực quy 
hoạch; rà soát, tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án 
thành phần của khu vực; ban hành Quy chế quản lý quy hoạch. 

- Giao UBND thị trấn Xuân Trường tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy 
định; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, các hoạt động khai thác, phát triển và vận 
hành theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của Quy 
hoạch. 

9.1.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo danh mục dự án ưu tiên đầu tư. 

- Ưu tiên bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 

- Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án của các 
Sở, ban ngành liên quan để hỗ trợ phát triển khu vực quy hoạch. 

9.1.3. Giải pháp về đầu tư và thu hút vốn đầu tư 

9.1.3.1. Giải pháp đầu tư 

- Đầu tư xây dựng đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm hệ thống cơ sở 
hạ tầng thị trấn. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch gắn liền với 
sản phẩm, thế mạnh tại thị trấn. 

- Đầu tư cho công tác bảo vệ tài nguyên tự nhiên, hệ sinh thái và môi trường. 

- Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo 
sinh kế người dân sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

9.1.3.2. Giải pháp về thu hút vốn đầu tư và tăng cường xã hội hoá nguồn vốn 

- Nguồn vốn ngân sách chỉ dành tập trung cho phát triển cơ sở hạ tầng. 

- Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt cùng các dự án đi kèm, xây dựng 
các cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp để thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu 
tư. Tuỳ theo tính chất, mục đích, quy mô và mức độ ưu tiên của từng dự án, đề xuất 
các dự án sử dụng bằng nguồn vốn Nhà nước, vốn xã hội hoá và các nguồn vốn 
kêu gọi đầu tư để xét chọn nhà đầu tư phù hợp có đủ năng lực và kinh nghiệm cũng 
như nguồn vốn, tránh tình trạng dự án treo hoặc kéo dài. 
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+ Điều chỉnh cơ chế huy động ngân sách nhà nước. Phối hợp với các Sở, 
ban, ngành liên quan tổng hợp danh mục một số công trình hạ tầng trọng điểm đầu 
tư trên địa bàn.  

+ Đề xuất chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm đầu tư 
trong kế hoạch đầu tư công thuộc giai đoạn 2021 – 2030. 

+ Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư tư nhân.  

+ Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng các nguồn 
vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

+ Thực hiện xã hội hoá trong đầu tư xây dựng các dự án, huy động các 
nguồn vốn trong dân. 

+ Lập các kế hoạch khai thác vốn từ cấp quyền sử dụng đất, .... 

- Thực hiện đa dạng hoá các hình thức đầu tư trong các ngành, lĩnh vực 
nhằm thu hút các nguồn vốn tham gia. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư theo 

hướng có chọn lọc. 

- Ưu đãi đặc biệt với hộ nghèo được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, xoá 

đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. 

9.1.4. Giải pháp về xây dựng kinh tế - xã hội 

- Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho từng ngành, 
lĩnh vực kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) 

phù hợp với điều kiện, đặc điểm tại địa phương, chú trọng ứng dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, quản lý và hoạt động xã hội. Phát 

triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường 

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy kết quả đạt được 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân; đảm bảo an sinh 

xã hội; thực hiện xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Gắn việc đào tạo nguồn nhân lực với nhu cầu thực tế; liên kết với các cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong đào tạo và tạo việc làm cho người lao động. 

- Củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân 
dân, bảo đảm an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. 

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; có các hình thức, 
chương trình giao lưu, nâng cao nhận thức người dân, tiếp thu có chọn lọc các yếu 
tố, tinh hoa văn hoá bên ngoài. 
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- Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 
trọng điểm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch …. 
để phát triển kinh tế - xã hội đô thị, hình thành các khu vực phát triển phù hợp với 

định hướng quy hoạch. 

9.2. Tổ chức thực hiện 

- Trong quá trình lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Xuân 

Trường, huyện Xuân Trường  đến năm 2030 cần công khai rộng rãi trong nhân 
dân, cộng đồng để lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận. Sau khi Đồ án được các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân, các cấp, 

các ngành biết, nhằm thu hút các nhà đầu tư và thực hiện đúng quy hoạch. 

- Căn cứ vào nội dung, định hướng của quy hoạch chung được duyệt, các 
cấp, các ngành triển khai nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị, của 

ngành mình, cấp mình một cách cụ thể, có bước đi thích hợp. Tranh thủ sự giúp đỡ 
của tỉnh, của Trung ương để triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành, lĩnh vực 
cấp trên quản lý. 

- Cần thường kỳ tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. 

- Tập trung triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, 
chương trình, kế hoạch phát triển của đô thị. 
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10. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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10.1. Kết luận 

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện 
Xuân Trường đến năm 2030 có vai trò quan trọng, khai thác hiệu quả hơn tiềm 
năng khu vực; góp phần đẩy nhanh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Xuân Trường, và tỉnh Nam Định. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án này để phát triển 
đô thị theo hướng văn minh, hiện đại có điều kiện hạ tầng dịch vụ tốt, phục vụ cho 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và sinh hoạt xã hội theo hướng đồng 

bộ và hiện đại và bền vững. 

10.2. Kiến nghị 

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện 

Xuân Trường đến năm 2030 được duyệt là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát 
triển đô thị, giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị. Đồng thời là cơ sở để các 
cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo nhằm cụ thể hoá các nội dung của 

đồ án để quản lý./. 
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PHẦN BẢN VẼ 


