
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           

Số:            /QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam 

đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040 

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 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 văn bản số 732/BXD-QHKT ngày 25/02/2020 của Bộ Xây dựng về 

quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh 

Nam Định đến năm 2040; 

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xây dựng 

khu chức năng đặc thù phía nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 

2040; 

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến 

năm 2040; 
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Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh 

Nam Định thông qua đồ án quy hoạch hoạch chung xây dựng khu chức năng 

phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 24/3/2020 của Ban Quản 

lý dự án lập quy hoạch chung khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, Tờ 

trình số 37/TTr-SXD ngày 28/4/2020 của Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía 

Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040, với nội dung sau: 

I. Danh mục các bản vẽ: 

1 - Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng (QH-01). 

2 - Mối quan hệ chức năng vùng (QH-02). 

3 - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây 

dựng (QH-03). 

4 - Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (QH-03A). 

5 - Bản đồ phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất (QH-04). 

6 - Sơ đồ định hướng phát triển không gian chức năng đến năm 2040 (QH-

05). 

7 - Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông (QH-06). 

8 - Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật (QH-07). 

9 - Bản đồ định hướng cấp điện và thông tin liên lạc (QH-08). 

10 - Bản đồ quy hoạch cấp nước (QH-09). 

11 - Bản đồ quy hoạch thoát nước thải & VSMT (QH-10). 

12 - Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống (QH-11). 

13 - Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược (QH-MTCL). 

14 - Sơ đồ khung thiết kế đô thị tổng thể (TKĐT-01). 

15 - Thiết kế đô thị (TKĐT-02). 

16 - Thiết kế đô thị (TKĐT-03). 

II. Nội dung chính của đồ án: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị 

Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040. 
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2. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Xây dựng phát triển khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông gồm đa 

ngành, đa lĩnh vực theo hướng trọng tâm và chuyên sâu về công nghiệp, dịch vụ, 

du lịch, nuôi trồng thủy sản gắn với kinh tế và sinh thái biển, có hệ thống hạ 

tầng đồng bộ và có môi trường phát triển bền vững; kết nối đồng bộ với đô thị 

Rạng Đông.  

- Xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông trở thành một nhân 

tố quan trọng của khu vực kinh tế biển Nam Định; phát triển năng động và có 

môi trường hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước.  

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch vùng tỉnh và các Chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội khác của tỉnh Nam Định đồng thời tạo cơ hội thuận lợi cho các 

chương trình phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo 

phát triển bền vững. 

- Làm cơ sở và công cụ cho chủ đầu tư, các ngành, các cấp chính quyền 

trong việc lập các dự án, kế hoạch đầu tư và hoạch định các chính sách phát 

triển, quản lý xây dựng trên địa bàn khu vực nghiên cứu. 

3. Phạm vi, ranh giới, quy mô, tính chất khu vực lập quy hoạch 

3.1. Vị trí, ranh giới 

Khu vực lập quy hoạch tại phía Nam đô thị Rạng Đông, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định bao gồm toàn bộ khu vực quy hoạch Khu công nghiệp 

Rạng Đông II và mở rộng đến hết vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng. 

Có ranh giới cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc giáp đô thị Rạng Đông và khu công nghiệp Dệt may Rạng 

Đông; 

+ Phía Nam giáp đến hết vùng bãi bồi phía Nam huyện Nghĩa Hưng;   

+ Phía Tây giáp sông Đáy;  

+ Phía Đông giáp Biển Đông.  

3.2. Quy mô 

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 4.896ha (trong đó diện tích đất 

liền khoảng 3.714ha và diện tích quy hoạch khai thác mặt nước biển khoảng 

1.182ha). 

- Dự báo quy mô dân số:  

+ Năm 2030: 38.824người. 

+ Năm 2040: 60.196 người.  

Đây là lượng dân số phục vụ cho các nhóm cán bộ chuyên gia, lực lượng 

lao động dịch vụ, khách đến làm việc, tham quan du lịch và các nhóm dân cư 

quy đổi khác đến tạm trú. 
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3.3. Tính chất phát triển 

- Là khu chức năng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng có các 

trọng tâm và chuyên sâu về công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái 

biển; có hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường phát triển bền vững. 

- Là trung tâm du lịch biển, dịch vụ giải trí của tỉnh Nam Định và của cả 

nước; phát triển năng động, có môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư trong và ngoài 

nước. 

4. Định hướng phát triển không gian 

4.1. Ý tưởng tổng thể 

Toàn bộ khu vực sẽ được kết nối giao thông vùng với đô thị Rạng Đông, 

khu vực đất liền và khu vực vực biển của tỉnh Nam Định gồm đường trục kinh tế 

kéo dài, TL490C, đường Rạng Đông, đường đê sông Đáy và các tuyến đường 

biển đến hệ thống cảng thuộc tỉnh Nam Định và cảng biển vùng, quốc gia.    

- Khu vực trong đê: Tổ chức không gian khu công nghiệp Rạng Đông giai 

đoạn 2 theo mô hình thân thiện với môi trường. Đây là mô hình cung cấp cơ bản 

đầy đủ các dịch vụ cho sản xuất gồm có: Khu sản xuất, khu điều hành, khu dịch 

vụ công nghiệp, cung ứng vận tải đường bộ, phát triển chọn lọc một số điểm nhà 

ở cho chuyên gia, cán bộ công nhân viên; phát triển cây xanh sinh thái, công 

viên, hồ điều hòa.   

- Khu vực ngoài đê:  

+ Nạo vét, chỉnh trị khu đầm trũng thành một hồ trung tâm có kiểm soát về 

mực nước. Lấy nước hồ làm gốc, kết nối không gian xanh và mặt nước, tạo 

khung cấu trúc phát triển bền vững. Hệ thống mặt nước hồ vừa có giá trị là hồ 

nước ngọt, tạo cảnh quan, vừa điều hòa thoát nước mưa. Việc dự trữ nước ngọt 

là đặc biệt cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống như: Phát triển hệ 

sinh thái nước ngọt, phát triển cây xanh, thau chua rửa mặn, tạo nguồn nước 

phòng cháy chữa cháy… 

+ Giải pháp cân bằng sinh thái là xây dựng tập trung theo nhóm ở khu vực 

phía Bắc; ở khu vực phía Nam chủ yếu để các khu chức năng có diện tích cây 

xanh là chủ đạo, hạn chế tác động vào địa hình tự nhiên và thảm thực vật.  

+ Toàn bộ các khu chức năng đều được tổ chức các trục không gian hướng 

biển; Hình thành đa trung tâm được bố trí xung quanh mặt hồ. Mỗi điểm trung 

tâm được tương ứng với một phân khu chức năng. Mặt hồ và cấu trúc quy hoạch 

được tạo hình theo quan điểm nghệ thuật phương Đông. Đây là giải pháp chủ 

đạo để phát triển kiến trúc cảnh quan đa dạng, phong phú, tạo nét đặc trưng.   

+ Quy hoạch xây dựng trục cảnh quan, dịch vụ ven biển trên cơ sở xây 

dựng tuyến đường gắn với đê biển mới. Điểm đầu từ ngọn Hải đăng, chạy qua 

khu du lịch sinh thái biển và phát triển xuống vùng Cồn Xanh (đang có dự kiến 

phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn).  
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+ Quy hoạch di chuyển, trồng thay thế diện tích rừng phi lao 98,73ha. 

- Khu vực rừng ngập mặn: Khai thác, phát triển du lịch đảm bảo việc bảo 

vệ toàn bộ phần diện tích rừng hiện có. Từ khu vực phía Bắc, quy hoạch kết nối 

hệ thống giao thông bằng việc kéo dài tuyến đường gắn với đê biển mới, đồng 

thời xây dựng phát triển các khu chức năng nhằm tương hỗ lẫn nhau. Trong đó, 

khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông cung cấp các dịch vụ du lịch về lưu 

trú, ăn uống, vui chơi giải trí. Các dịch vụ này kết hợp với du lịch sinh thái trong 

khu rừng ngập mặn Cồn Xanh, từ đó làm phong phú các sản phẩm du lịch, kéo 

dài thời gian tour du lịch biển Nam Định. Bên cạnh đó, các khu vực này còn 

được quy hoạch hài hòa không gian xanh, không gian sinh thái biển với tỉ lệ cao 

về cây xanh, mặt nước, sự kiểm soát chặt chẽ về môi trường. 

- Vùng bờ biển: Quy hoạch khai thác mặt nước biển khoảng 1.182ha. Phần 

quy hoạch khai thác vùng biển ven bờ để xây dựng đê thấm kiêm đê chắn sóng 

để làm trong sạch và an toàn hơn cho vùng nước ven biển khi xây dựng khu du 

lịch và bãi tắm tại đây. Ngoài ra có thể xây những công trình dịch vụ du lịch, các 

khu đô thị hỗn hợp thương mại, dịch vụ và các công trình bảo vệ bờ biển. Mục 

đích của việc khai thác biển nhằm mở rộng đất đai, hạn chế độ đục của sông 

Ninh Cơ ảnh hưởng tới biển Rạng Đông, ngoài ra còn để tăng cường địa thế 

hướng biển để xây dựng công trình du lịch, dịch vụ; làm phong phú không gian, 

cảnh quan khu du lịch biển.  

4.2. Cấu trúc phát triển không gian 

- Cấu trúc quy hoạch được lựa chọn là cấu trúc kết hợp giữa hướng biển và 

hướng về nội khu. Trong đó, các trục chính là các trục hướng biển; các trục nội 

khu là các trục hướng về khu trung tâm của khu chức năng.  

- Các trục tổ chức không gian chính là các trục giao thông đều được kết nối 

với khu đô thị Rạng Đông và khu công nghiệp Rạng Đông giai đoạn I. 

5. Phân khu chức năng 

Trên cơ sở cấu trúc và căn cứ theo định hướng của quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh, toàn khu quy hoạch được phân chia thành 5 khu chức năng. Mỗi khu 

chức năng được bố trí đồng bộ chức năng nội khu, hoạt động vừa độc lập vừa 

liên kết với nhau và với các khu vực lân cận.  

TT Phân khu 
Số 

hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Công nghiệp, đô thị, dịch vụ I 808,4 16,5 

2 Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn II 1.777,8 36,3 

3 Khu dịch vụ sinh thái Cửa Đáy III 153 3,1 

4 Khu du lịch sinh thái biển IV 775,9 15,8 
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5 

Đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp 

(Phục vụ cho cán bộ chuyên gia, lực 

lượng lao động dịch vụ, khách đến làm 

việc, tham quan du lịch thể thao và các 

nhóm dân cư quy đổi khác đến tạm trú) 

V 1.380,9 28,3 

 Tổng  4.896 100 

6. Quy hoạch sử dụng đất 

TT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 
Tỉ lệ (%) 

 Tổng 4.896 100 

1 Đất công nghiệp 381,79 7,8 

2 Đất kho tàng 10,34 0,2 

3 Đất du lịch sinh thái rừng ngập mặn 1168,04 23,9 

4 Đất dịch vụ du lịch 426,45 8,7 

5 Đất thể thao giải trí gắn với du lịch 127,33 2,6 

6 Đất trường đua ngựa 41,19 0,8 

7 Mặt nước 898,15 18,3 

8 Đất nuôi trồng thủy sản 161,52 3,3 

9 Đất dịch vụ công cộng 18,72 0,4 

10 
Đất công viên cây xanh gắn với du lịch, giải 

trí 309,17 6,3 

11 Đất ở công nhân, chuyên gia 24,46 0,5 

12 Đất đô thị - dịch vụ - hỗn hợp 421,89 8,6 

13 Đất ở đô thị sinh thái 387,69 8,0 

14 Đất quân sự (đồn biên phòng) 16,00 0,3 

15 Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải 26,94 0,6 

16 Đất giao thông 476,32 9,7 

7. Định hướng không gian chiều cao 

- Chiều cao xây dựng thực tế của khu quy hoạch được xét thêm với việc kề 

cận với không gian vùng bãi bồi và vùng biển Nghĩa Hưng. Vì vậy chiều cao các 

công trình xây dựng được quy hoạch để khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên 

đồng thời tạo nên một số điểm và khu vực có chiều cao tầm nhìn nổi bật cho khu 

quy hoạch, có dáng dấp hiện đại và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống. Định 
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hướng chiều cao xây dựng công trình: Khuyến khích xây dựng công trình cao 

tầng tại các khu vực điểm nhấn; các khu vực khác không gian chiều cao được 

quy định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. 

- Các khu nhà biệt thự sinh thái, khu nhà dịch vụ được xây dựng theo các 

mô hình nhà ở khác nhau, nhưng cần bố cục hợp lý để tạo ra diện mạo mô thị 

đẹp không manh mún và đặc trưng cho từng khu vực. 

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

8.1. Giao thông 

a) Giao thông đối ngoại 

* Đường bộ 

Hệ thống giao thông đối ngoại của khu chức năng phía nam đô thị Rạng 

Đông được phát triển như sau:  

 - Đường đối ngoại, trục chính trong khu công nghiệp, đường trục chính đô 

thị: Bao gồm các tuyến xuyên tâm, liên kết các khu phát triển của đô thị. Mặt cắt 

đường được thiết kế từ 44-68m gồm 6-12 làn xe chạy, dải phân cách giữa rộng 

3-15m, vỉa hè rộng từ 10-14m, vận tốc thiết kế 60-80km/h. 

- Đường trục phát triển kinh tế phía Nam kéo dài (nối với dự án đang thi 

công): Bề rộng mặt cắt 32,5m, 4 làn xe với bề rộng nền mặt đường 22m, dải 

phân cách giữa là 10,5m.    

- Đường vành đai: Phục vụ sản xuất tại khu công nghiệp Rạng Đông và 

vùng bãi bồi, phục vụ vận tải hành khách của các khu du lịch dịch vụ. Các tuyến 

đường chính cụ thể như sau: 

+ Đường đê biển Nghĩa Hưng (đê Quốc phòng): Bao xung quanh khu công 

nghiệp Rạng Đông và vùng bãi bồi với mặt cắt ngang đường trên đê là 9m bao 

gồm mặt đường rộng 5m và lề đất 2 bên mỗi bên rộng 2m, phần đường gom 

dưới chân đê được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang điển 

hình rộng 25m bao gồm 15m mặt đường và vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m. 

+ Đường ven biển: Định hướng quy hoạch đường cấp III đồng bằng với lộ 

giới là 34m, bao gồm phần nền mặt đường là 21m, vỉa hè hai bên rộng 10m, dải 

phân cách rộng 3m và có hệ thống kè biển bảo vệ. Thiết kế tuyến đường này gắn 

với chức năng đê biển. Cao độ đê PAM +5,0m, bố trí tường chắn sóng chạy dọc 

đê có cao độ đỉnh tường là +6,0m.   

* Đường thủy 

- Phát triển tuyến đường thủy Sông Đáy: đường thủy cấp V chiều dài 

1,8km, đảm bảo cho tàu thuyền có tải trọng đến 300 tấn đi lại thuận lợi và thông 

suốt. 



8 
 

 

- Từ cửa Ninh Cơ, Cửa Đáy các phương tiện có thể đi tới hầu hết các tỉnh 

ven biển phía Bắc Việt Nam và đi các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Singapore, Thái Lan... 

b) Giao thông đối nội 

Được tổ chức thành hệ thống liên hoàn với cấu trúc hỗn hợp giữa mạng 

hướng tâm và mạng ô cờ. 

- Đường khu vực có vài trò kết nối giao thông giữa các khu chức năng với 

các đường trục chính đô thị. Đường khu vực được thiết kế với các mặt cắt từ 30-

40m, vận tốc thiết kế từ 40-60km/h. 

- Đường nội khu: Quy hoạch các tuyến đường mặt cắt ngang điển hình từ 

22-25m hoặc có tiêu chuẩn cấp IV, cấp V đồng bằng. 

- Định hướng xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ với nền đường được 

gia cố chống thấm (bọc vải địa kỹ thuật...), kết cấu mặt đường sử dụng các loại 

vật liệu có khả năng chịu mặn cao. Cốt cao độ đường giao thông cần được 

nghiên cứu đề phòng ngập úng do nước biển dâng, các tuyến đường chính đô thị 

và đường đối ngoại cần được tính khả năng tôn cao khi cần thiết. 

c) Công trình đầu mối giao thông 

- Nút giao thông: Nút giao thông cảnh quan thuộc khu du lịch sinh thái và 

nghỉ dưỡng, nút giao giữa đường trục chính và đường quy hoạch khu vực. 

- Cầu, cống trong khu vực quy hoạch: Xây dựng mới hoặc cải tạo hoàn 

chỉnh hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường theo yêu cầu của việc ứng phó 

với triều cường, ngăn nước mặn, điều tiết nước ngọt. 

- Bến xe: Xây dựng bến xe theo nguyên tắc thuận tiện giao thông đối ngoại, 

gần các khu tập trung đông người, thuận lợi cho giao thông đối nội, không ảnh 

hưởng đến môi trường tự nhiên, xã hội và cảnh quan. 

+ Định hướng quy hoạch bến xe Đông Bình mới tại khu công nghiệp Rạng 

Đông 2 gần với điểm đầu tuyến TL488C với quy mô diện tích 10,75ha. 

+ Bến xe phục vụ cho các phương tiện giao thông đi lại vận tải hành khách 

của vùng và các khu vực khác. Kết hợp các kho bãi là nơi tập kết vận chuyển 

lưu trữ hàng hóa phục vụ sản xuất đặc khu kinh tế công nghiệp Rạng Đông. 

+ Xây dựng các bến xe với cốt nền cao hơn cốt đô thị 0,3m. Kết cấu, vật 

liệu xây dựng bãi xe sử dụng các loại vật liệu có khả năng chịu mặn cao, kết cấu 

công trình phải chịu được cấp gió cao nhất theo dự báo chuyên ngành. 

8.2. Cao độ nền xây dựng 

- Cao độ nền khống chế của khu quy hoạch là ≥ 3,01m, hướng dốc ra biển. 
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- Do sự phức tạp của thủy văn khu vực nên khi thực hiện quy hoạch và dự 

án bước sau phải khảo sát cụ thể, chi tiết để quyết định cao độ cho mỗi hạng 

mục. 

- Đối với các khu vực không xây dựng, cơ bản giữ nguyên địa hình tự 

nhiên, chỉ tôn tạo, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.  

8.3. Thoát nước mưa và giải pháp đối với vùng đất khai thác mặt nước 

biển, đê điều 

a) Thoát nước mưa 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, nước mưa được thu gom và 

thoát vào các hồ điều hòa của khu vực sau đó thoát ra biển Đông, tại điểm thoát 

ra biển bố trí cống điều tiết để ngăn mặn.  

- Xây dựng 2 hồ điều hòa trong khu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 

92ha, dung tích khoảng 2.800.000m
3
, các hồ này có nhiệm vụ điều hòa cho hệ 

thống thoát nước mưa, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho khu vực đồng 

thời trữ nước ngọt vào mùa mưa và cấp nước tưới vào mùa khô.  

b) Giải pháp đối với vùng đất khai thác mặt nước biển, đê điều 

- Đối với vùng khai thác mặt nước biển, tận dụng tối đa nguồn đất đào 2 hồ 

điều hòa mới trong khu vực quy hoạch làm mục đích san nền trong phạm vi khai 

thác. Tính toán cho thấy với cao độ hiện trạng trung bình -2,5m, khối lượng đất 

tận dụng từ việc đào hồ và nạo vét biển để san nền cho vùng khai thác mặt nước 

biển đạt được cao độ + 3,01m là phù hợp. 

- Định hướng giải pháp đê chắn sóng kiêm đê thấm và khống chế nguồn 

nước mặn đã nêu trong đồ án và được nghiên cứu cụ thể trong quá trình thực 

hiện dự án. 

- Đinh hướng quy hoạch xây dựng kè kiên cố: Xây dựng kè biển tiếp nối hệ 

thống kè, kiêm đê biển. 

8.4. Cấp nước 

- Tổng nhu cầu sử dụng nước sạch khoảng: 47.900 (m
3
/ngđ) 

- Nguồn nước: Dự kiến xây dựng một trạm cấp nước sạch tại phân khu đô 

thị dịch vụ thương mại tổng hợp về phía Bắc, công suất trạm 50.000m
3
/ngđ, 

nguồn nước thô được lấy từ sông Đáy. 

- Xây dựng mạng đường ống cấp nước sinh hoạt chung với mạng cấp nước 

chữa cháy, mạng đường ống vận chuyển, phân phối là mạng kín, bố trí dọc theo 

tuyến đường giao thông. 

8.5. Cấp điện 

- Tổng công suất cấp điện khoảng: 140 MVA  

- Nguồn cấp điện: 
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+ TBA 110kV Nghĩa Hưng (E3.10) hiện hữu: 63MVA-110/35/22kV (giai 

đoạn 2026 -2030) nâng công suất lên (2x63) MVA-110/35/22kV; 

+ TBA 110kV Đông Bình (E3.10) (quy hoạch xây dựng mới đến năm 

2017): 63MVA-110/22kV (giai đoạn 2021-2025) nâng công suất lên (2x63) 

MVA-110/22kV; 

+ TBA 110kV KCN Rạng Đông 1 (quy hoạch xây dựng mới đến năm 

2019): 25MVA-110/22kV (giai đoạn 2020) nâng công suất lên (2x25) MVA-

110/22kV; 

+ TBA 110kV KCN Rạng Đông 2 (quy hoạch xây dựng mới đến năm 

2021): 25MVA-110/22kV (giai đoạn 2022) nâng công suất lên (2x25) MVA-

110/22kV; 

+ Dự kiến xây dựng TBA Rạng Đông 3 công suất (2x40) MVA-110/22kV. 

- Lưới điện: Xây dựng đường dây trung thế ngầm 22KV từ các trạm cao thế 

dẫn đến các trạm hạ thế trong khu quy hoạch. 

 8.6. Thoát nước thải 

 - Tổng lưu lượng thoát nước thải: 31.090  (m
3
/ngđ). 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải của khu quy hoạch 

được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải, nước thải sau khi xử lý đạt cột B 

của QCVN 14:2008/BTNMT được thoát ra hệ thống thoát nước mưa. 

 -  Dự kiến quy hoạch 3 trạm xử lý nước thải: 

 + Trạm số 1 có công xuất 12.100 m
3
/ngđ, xử lý nước thải cho phân khu 

công nghiệp dịch vụ và Phân khu dịch vụ sinh thái.  

+ Trạm số 2 có công xuất 15.000 m
3
/ngđ, xử lý nước thải cho phân khu đô 

thị và phân khu dịch vụ hỗn hợp.  

+ Trạm số 3 có công xuất 4.000 m
3
/ngđ, xử lý nước thải cho phân khu sinh 

thái. 

8.7. Vệ sinh môi trường 

- Tổng khối lượng rác thải của khu quy hoạch khoảng 40 tấn/ngđ. 

- Định hướng sẽ thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt của khu quy hoạch về 

khu xử xý rác tập trung Rạng Đông. 

- Rác thải công nghiệp, nguy hại được đưa về nhà máy xử lý rác thải tại 

phường Lộc Hòa. 

8.8. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp: Từ bưu điện tỉnh Nam Định cấp.  
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- Dự kiến hệ thống thông tin liên lạc gồm một chi cục viễn thông, một chi 

cục bưu chính và hệ thống mạng lưới đường cáp quang, hộp nối... 

9. Đánh giá môi trường chiến lược 

9.1. Mục tiêu 

- 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. 

- Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất; giảm thiểu tai biến môi 

trường, hạn chế thiên tai lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, các thảm thực vật, bảo vệ phát triển các hệ 

sinh thái tự nhiên.  

9.2. Giải pháp 

Giải pháp kỹ thuật: Sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường 

đất; sử dụng hợp lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước; bảo vệ môi 

trường không khí; bảo vệ môi trường biển ven bờ; quy hoạch hệ thống quản lý 

và xử lý chất thải rắn; bảo tồn đa dạng sinh học; thiết lập hệ thống quan trắc 

giám sát môi trường; phân vùng bảo vệ môi trường; giải pháp tổng thể giải quyết 

vấn đề rừng ngập mặn. 

Giải pháp quản lý: 

- Điều tra cơ bản và triển khai chương trình quan trắc về tài nguyên nước 

mặt, nước ngầm trong vùng.  

- Tăng cường quản lý việc sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật 

trong nuôi trồng thủy sản.  

- Quản lý và kiểm soát các hoạt động khai thác khoáng sản như vùng cát 

ven biển.  

- Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động môi trường đối với các 

dự án phát triển trên địa bàn vùng. 

- Khuyến khích áp dụng các sáng kiến về công nghệ mới, sản xuất sạch 

hơn.  

- Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh. 

10. 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 chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, 

tỉnh Nam Định đến năm 2040" kèm theo đồ án này. 
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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 

tịch UBND huyện Nghĩa Hưng 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 
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