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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           

Số:            /QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về 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; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản 
lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 
định về 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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 quy định hướng dẫn 
thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 
Định; 

Xét văn bản số 162/SXD-QH ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng về việc thẩm 
định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 91/TTr-379 ngày 07/7/2020 của Công ty Cổ 
phần Thương mại - Xây dựng 379, Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 17/7/2020 của Sở 
Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Thanh 

Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, với nội dung sau: 
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I. DANH MỤC CÁC BẢN VẼ 

1 - Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (QH-01) 

2 - Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất (QH-02) 

3 - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-03) 

4 - Bản đồ quy hoạch chia lô sử dụng đất (QH-04A) 

5 - Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan (QH-04B) 

6 - Bản đồ quy hoạch san nền (QH 05) 

7 - Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông (QH 06) 

8 - Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước (QH 07) 

9 - Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa (QH 08) 

10 - Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải (QH 09) 

11 - Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện (QH 10) 

12 - Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc (QH 11) 

13 - Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống (QH 12) 

14 - Bản đồ hiện trạng đánh giá môi trường chiến lược (QH 13) 

15 - Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược (QH 14) 

II. PHẠM VI RANH GIỚI, MỤC TIÊU, QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT  

1. Phạm vi ranh giới: Khu vực lập quy hoạch cụm công nghiệp thuộc xã 

Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, được xác định bởi ranh giới như sau: 

+ Phía Tây Bắc giáp tuyến đường sắt Bắc Nam và đường QL10; 

+ Phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp huyện Ý Yên và đất nông nghiệp xã 

Tam Thanh; 

+ Phía Đông Bắc giáp đường nhựa vào UBND xã Tam Thanh; 

+ Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp, nghĩa trang. 

2. Mục tiêu 

- Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Thanh Côi. 

- Tạo quỹ đất sạch với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh để thực hiện đầu tư các dự 

án đầu tư tập trung tham gia hoạt động sản xuất. 

- Góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương; giải quyết 

việc làm, nâng cao đời sống và đảm bảo an ninh trật tự xã hội khu vực nông thôn 

huyện Vụ Bản. 

- Bảo đảm tốt hơn các điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống 

cháy nổ trong sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, góp 

phần thực hiện sản xuất an toàn, bền vững. 



3 
 

 

3. Quy mô 

- Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 51,42ha. Trong đó, quy mô 

diện tích đất lập quy hoạch cụm công nghiệp khoảng 49,8 ha, diện tích đất ảnh 

hưởng (đất hành lang bảo vệ và hành lang an toàn đường sắt) khoảng 1,62 ha. 

- Quy mô lao động dự kiến khoảng: 7.000-10.000 lao động.  

4. Tính chất: Là cụm công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tập trung vào 

các ngành nghề chính: Cơ khí, cơ khí đúc; sản xuất chế biến gỗ; điện, điện tử, phụ 

trợ dệt may,... Trong đó, ưu tiên các ngành nghề là thế mạnh của khu vực như cơ 

khí, cơ khí đúc, chế biến gỗ. 

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Chỉ tiêu về đất đai 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: ≥1%; 

- Đất cây xanh, mặt nước: ≥10%; 

- Đất giao thông: ≥10%. 

2. Hạ tầng kỹ thuật 

- Cấp nước cho sản xuất: 20 m
3
/ha/ngày.đêm. 

- Thoát nước thải sản xuất: 85% chỉ tiêu cấp nước. 

- Cấp điện nhà máy, xí nghiệp: 250 kW/ha.   

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH 

1. Quy hoạch sử dụng đất 

Cụm công nghiệp được phân ra làm 5 chức năng sử dụng đất bao gồm: Đất  

nhà máy, kho tàng; Đất khu kỹ thuật; Đất công trình hành chính, dịch vụ; Đất cây 

xanh, mặt nước; Đất giao thông.  

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT 

TT Chức năng đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

 
Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 514.221,2 

 

I 
Diện tích đất ảnh hưởng (đất hành lang 

bảo vệ và hành lang an toàn đường sắt) 
16.232,6 

 

II Diện tích đất lập quy hoạch CCN 497.988,6 100 

1 Đất nhà máy, kho tàng 311.520,3 62,6 

2 Đất khu kỹ thuật 5.500,0 1,1 

3 Đất công trình hành chính, dịch vụ 26.150,7 5,3 

4 Đất cây xanh, mặt nước 79.378,3 15,9 

5 Đất giao thông 75.439,3 15,1 
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2. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

2.1. Trục không gian 

- Trục giao thông chính từ tuyến đường quốc lộ 10 vào trong cụm công 

nghiệp với lộ giới 28m, là điểm nhấn giao thông trong cụm công nghiệp. 

- Các trục giao thông khu vực thiết kế theo dạng vòng kết nối các khu chức 

năng tạo ra hệ thống giao thông của cụm công nghiệp hoàn chỉnh. 

- Mặt tiền các xí nghiệp công nghiệp hướng về các trục đường chính, đường 

khu vực và đường nội bộ đảm bảo mỹ quan kiến trúc công nghiệp toàn cụm công 

nghiệp. 

2.2. Các khu vực không gian chủ đạo, điểm nhấn không gian kiến trúc 

- Khu trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng nằm ngay sát phía Đông 

Bắc của trục đường chính và cổng ra vào chính từ đường quốc lộ 10 của cụm công 

nghiệp. Đây là vị trí thu hút tầm nhìn và là điểm nhấn cho toàn cụm công nghiệp 

bao gồm công trình văn phòng, trung tâm điều hành kết hợp với không gian mặt 

trước tạo cảnh quan thoáng đãng, tạo lối mở vào cụm công nghiệp. 

- Hệ thống cây xanh phân tán bao quanh cụm công nghiệp và cách ly các khu 

chức năng tạo cảnh quan thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cụm 

công nghiệp. 

2.3. Các quy định về cây xanh cảnh quan 

- Cây xanh cách ly: Cây xanh cản khói, ngăn bụi, chọn cây có chiều cao, cây 

không trơ cành, tán lá rậm rạp, lá nhỏ, mặt lá ráp như đài loan, tương tư, dẻ, lai, 

phi lao, muồng đen... Khu vực có chất độc hại NO, CO2, CO, NO2, trồng cây theo 

phương pháp nanh sấu và xen kẽ cây bụi để hiệu quả hấp thụ cao (tốt nhất tạo 3 

tầng tán). 

- Cây xanh bóng mát: Trồng trên vỉa hè các tuyến đường giao thông, khoảng 

cách 5-10m. Chọn cây có thân thẳng, gỗ dai, tán lá gọn, thân cây không có gai, có 

độ phân cành cao, lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng 

hiệu quả làm sạch môi trường. Tuổi thọ cây dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng 

trưởng tốt, có sức chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, ít bị sâu bệnh, mối mọt 

phá hoại. 

- Cây xanh cảnh quan: Trồng tại khoảng lùi và sân trong các ô đất. 

- Cây bụi, cây hoa và thảm cỏ: Trồng tại khoảng lùi, vườn dạo và sân trong 

các ô đất. Sử dụng các loại cây thấp có tán dày, phối hợp với các loại cây hoa có 

màu sắc rục rỡ, các loại cỏ có sức sống cao và phù hợp với khí hậu địa phương. 

2.4. Quy hoạch không gian chiều cao và mật độ xây dựng 

 Mật độ xây dựng tối đa của lô đất nhà máy, kho tàng là 70%, đối với lô đất 

hành chính dịch vụ là 60%. Mật độ xây dựng của từng ô đất xây dựng được cân 

đối nhằm đảm bảo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Tầng cao xây dựng: 1÷3 

tầng. 
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3. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật  

3.1. Quy hoạch giao thông 

* Hệ thống đường giao thông 

- Đường giao thông với mặt cắt 1-1: Là đường trục vào chính của khu quy 

hoạch, lộ giới 28,0m gồm lòng đường rộng 2x7,5m, vỉa hè mỗi bên 5m, dải phân 

cách giữa 3m. 

- Đường giao thông với mặt cắt 2-2: Là đường chính phân chia chức năng 

chính của khu đất dự án, lộ giới 23,0m gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 

4m. 

- Đường giao thông với mặt cắt 3-3: Phía Tây Bắc cụm công nghiệp với lộ 

giới 17,5m gồm lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. 

- Đường giao thông với mặt cắt 4-4: Phía Tây Nam, Đông Nam cụm công 

nghiệp với lộ giới 15,5m gồm lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m. 

- Đường giao thông với mặt cắt 5-5: Vuốt nối từ đường trục chính chính cụm 

công nghiệp vào đường trục xã. 

* Vị trí đấu nối với Quốc lộ 10: Quy hoạch vị trí đấu nối với Quốc lộ 10 tại 

trục chính cụm công nghiệp cách vị trí đấu nối hiện có 480,3m. 

Thông số vị trí đấu nối: 

- Lộ giới: 23,00m 

- Lòng đường: 15,00m 

- Vỉa hè: 4,0+4,0 (m) 

- Chiều dài tuyến: 62,10m 

* Vị trí đấu nối đường cụm công nghiệp với đường trục xã Tam Thanh: Thực 

hiện vuốt nối đường quy hoạch D1 cụm công nghiệp vào đường trục xã dự kiến 

với chiều dài 73,97m. Về quy mô và cao độ chuyển tiếp giữa 2 tuyến đường phải 

đảm bảo nguyên tắc lưu thông thuận tiện, an toàn cho các phương tiện và người 

dân. 

3.2. San nền 

- Quy hoạch cốt cao độ trung bình của tim đường giao thông toàn khu là từ 

+2.09m đến +2.50m.  

- Cao độ san nền từ +2.02m đến +2.70m. Thiết kế san nền theo phương pháp 

đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức từ 0,05-0,1m và 

độ dốc san nền i≥0,004 đảm bảo thoát nước mặt theo nguyên tắc tự chảy. 

3.3. Thoát nước mưa 

- Hướng thoát nước chính: Theo định hướng san nền, nước mưa từ lô đất 

chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa trên các tuyến đường giao thông, sau đó 

đấu nối với mương thoát nước chảy ra sông Sắt. 

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng hệ thống cống riêng hoàn toàn giữa thoát 
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nước mưa và thoát nước bẩn, được bố trí giữa đường có kích thước đường kính 

D400-D1000mm.  

- Với tuyến đường D1 bố trí thu nước mưa hai bên đường, các tuyến đường 

còn lại bố trí hệ thống thu nước mưa một bên. 

3.4. Cấp nước 

- Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ đường ống cấp nước của chi nhánh 

cấp nước Vụ Bản - Công ty cổ phần cấp nước Nam Định nằm cạnh đường nội 

đồng phía Tây Nam dự án. 

- Tổng nhu cầu cấp nước toàn dự án là: 1.928,77 m3/ngđ. 

- Hệ thống cấp nước cho công trình là hệ thống cấp nước chung cho nhu cầu 

sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước phân phối được thiết kế theo kiểu mạng 

lưới vòng kết hợp nhánh cụt, đảm bảo cấp nước liên tục và an toàn đồng thời đảm 

bảo đủ lưu lượng và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy. 

 3.5. Cấp điện  

- Nguồn cấp điện cho khu vực dự án được cấp điện từ lưới điện quốc gia 

thông qua đường dây 35kV lộ 376 E3.1 (trạm 110kV Trình Xuyên: (40+63)MVA-

110/35/22kV) hiện hữu. 

 - Bố trí 01 trạm biến áp 250KVA tại khu vực CX-02, 01 trạm biến áp 

400KVA tại vị trí CX-04 cấp điện cho khu vực nhà hành chính, khu vực HTKT và 

cấp điện chiếu sáng đường quy hoạch. 

- Xây dựng mới đường dây 35kV trên không sử dụng dây dẫn bọc cách điện 

35kV AL/XLPE/PVC 150mm
2
. 

3.6. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Nguồn điện thoại cấp cho công trình lấy từ bưu điện khu vực đến tủ trung 

tâm phòng kỹ thuật, phân phối cho toàn bộ thuê bao trong khu vực. 

- Cáp gốc được đấu nối với hệ thống cáp quang chính dẫn về tổng đài trung 

tâm khu vực. Cáp gốc được thiết kế đi ngầm dưới vỉa hè của trục đường chính cấp 

đến tủ phân phối tổng. 

- Cáp phân phối cho các thuê bao được thiết kế đi chung cột chiếu sáng đèn 

đường và được luồn trong ống HDPE đến các thuê bao trong khu vực. 

- Bổ sung 01 trạm thu phát sóng thông tin di dộng sử dụng cột ăng ten cồng 

kềnh tại vị trí CX-01 đảm bảo dùng chung cơ sở hạ tầng cho 02 mạng viễn thông; 

02 trạm thu phát sóng thông tin di dộng sử dụng cột ăng ten không cồng kềnh (cột 

ăng ten thân thiện môi trường) trong đó 01 trạm tại vị trí CX-02, 01 trạm tại vị trí 

CX-04. 

3.7. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

a) Thoát nước thải 
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- Nước thải của các đơn vị sẽ được thu gom, vận chuyển về trạm xử lý nước 

thải đặt tại khu đất hạ tầng (nằm ở phía Tây Nam của dự án). Nước thải sau khi xử 

lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo cột A của QCVN 40:2011/BTNMT trước khi 

đưa ra nguồn tiếp nhận. 

- Tuyến cống chính của khu vực có kích thước D315-D400mm được bố trí 2 

bên hè đường của hệ thống đường giao thông, thu gom và vận chuyển nước thải về 

đường cống thoát nước thải bố trí trên các tuyến đường sau đó dẫn về trạm xử lý. 

- Tất cả các đường cống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 

0,5m tính đến đỉnh cống. Khi chiều sâu chôn cống lớn thì sử dụng bơm chuyển 

bậc để giảm chiều sâu chôn cống. 

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng được xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại cho từng công trình sau đó được thoát ra mạng lưới thu gom nước thải bên 

ngoài công trình rồi tập trung về các tuyến cống chính. 

- Dọc theo các tuyến ống thoát nước thải bố trí các giếng thu, thăm tại các vị 

trí thay đổi tiết diện cống, chuyển hướng... Khoảng cách trung bình giữa các giếng 

thăm là 30-40m/giếng. 

b) Vệ sinh môi trường 

- Chất thải rắn phải được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng, phù hợp với 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thu gom rác thải: Rác thải trong từng nhà máy được các đơn vị sản xuất 

phân loại tại chỗ, sau đó được vận chuyển về nơi tập trung rác thải theo quy định. 

Bố trí một bãi tập kết rác thải tại vị trí có hướng gió không ảnh hưởng đến khu vực 

xung quanh, có vành đai xây xanh cách ly thuận lợi cho công tác thu gom, vận 

chuyển đến nơi xử lý. 

- Trạm xử lý nước thải có công suất 1.500 m3/ngđ, được bố trí phía Tây của 

cụm công nghiệp với diện tích khoảng 1.430m
2
 thuộc diện tích đất các khu kỹ 

thuật.  

4. Đánh giá môi trường chiến lược 

Giải pháp bảo vệ môi trường: 

- Bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng và trong quá trình hoạt 

động của cụm công nghiệp. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa. Nước 

thải được thu gom, xử lý triệt để từ các công trình đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi 

trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được thoát vào hệ thống thoát 

nước khu vực. 

- Xây dựng hệ thống cây xanh, trồng các dải cây xanh, thảm cỏ dọc theo 

tuyến đường giao thông. Bố trí trồng cây xanh tập trung để tạo môi trường cảnh 

quan. 

- Rác thải hàng ngày trong cụm công nghiệp được thu gom và vận chuyển 

theo quy định. 
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5. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 

Việc quản lý thực hiện quy hoạch được quy định cụ thể trong "Quy định quản 

lý Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản" kèm 

theo đồ án này. 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

   - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư 

và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Ngô Gia Tự 
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