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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

KHÓA XV, KÌ HỌP THỨ TÁM 
 

 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 16/6/2019; 

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

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngay 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 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 

về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy 

hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các văn bản pháp luật hiện 

hành. 

Xét Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phân khu Quần thể khu du 

lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; 

Báo cáo thẩm tra số…../BC-HĐND ngày …. tháng …. năm 2022 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ bảy. 

DỰ THẢO 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch 

nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu.  

(Đính kèm nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và 

các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tám 

thông qua ngày......tháng......năm 2022 và có hiệu lực từ ngày.....tháng.....năm 

2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                            

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Giàng Páo Mỷ 
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ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU QUẦN THỂ KHU DU LỊCH NGHỈ 

DƯỠNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG, XÃ SƠN BÌNH, HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

(Banh hành kèm theo Nghị quyết số:...../NQ-HĐND ngày   /7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu) 

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng 

Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình tỷ lệ 1/2.000, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô, phạm vi lập quy hoạch  

a) Vị trí khu đất nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu thuộc xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Do tính chất địa hình phức tạp và điều kiện khai 

thác thực tiễn, khu vực nghiên cứu được đề xuất thành 06 khu tách rời theo thứ 

tự bao gồm (tạm gọi): Khu A, khu B, khu C, khu D, khu E và khu F. Ranh giới 

được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp đồi núi; 

- Phía Nam giáp đồi núi;  

- Phía Đông giáp Thác Trắng (khu dự án Thác Trắng – Cầu Kính Rồng 

mây); 

- Phía Tây giáp đồi núi và đường Quốc lộ 4D. 

- Tổng diện tích nghiên cứu là 106,82ha. 

Quy mô dân số: Dân số được quy đổi từ khách khoảng: 4.100 người 

3. Mục tiêu, tính chất 

a) Mục tiêu 

- Cụ thể hóa từng bước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ 

họp thứ XV xác định phát triển du lịch Lai Châu theo hướng bền vững gắn với 

bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; tập trung phát triển các loại hình 

du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tăng cường xúc tiến, quảng bá hình 

ảnh thiên nhiên, con người Lai Châu đến với du khách trong nước và quốc tế. 

- Tạo điều kiện cho đông đảo khách du lịch trong nước và ngoài nước tìm 

hiểu và thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên vùng núi phía Bắc của Tổ 

Quốc; 

- Kết hợp việc xây dựng một nền kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 

với việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng phong phú; Giáo dục thế hệ trẻ 

về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước và nuôi dưỡng ý thức về 

phát triển bền vững và nền kinh tế xanh khi các em trưởng thành. 

- Hình thành một khu du lịch đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải 

nghiệm, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đồng bộ. Xây dựng một môi 
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trường sống tốt, có cảnh quan thiên nhiên đẹp và có các cơ sở hạ tầng xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật hoàn thiện, một khu sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và chăm 

sóc sức khỏe cao cấp. 

- Tạo dựng một khu du lịch mang bản sắc riêng, gắn kết hài hoà với các 

khu vực phát triển cộng đồng hiện có và các dự án, đồ án quy hoạch kề cận, đảm 

bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, 

đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững; 

- Tạo động lực và cơ sở để huy động các nhà đầu tư triển khai dự án theo 

định hướng phát triển ngành du lịch huyện Tam Đường; 

- Làm căn cứ, hồ sơ quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng của các cơ quan 

chức năng liên quan; 

- Làm căn cứ cho các bước triển khai tiếp theo. 

b) Tính chất 

 Là khu chức năng Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại, 

dịch vụ; Khai thác tiềm năng, điều kiện tự nhiên hiện có kết hợp với bản sắc văn 

hóa địa phương nhằm đa dạng dịch vụ du lịch tại địa phương. 

4. Nội dung quy hoạch 

4.1. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng 

 Các phân khu chức năng: Dựa trên mạng lưới đường cấp đô thị, đường 

chính khu vực và đặc điểm hiện trạng dân cư, địa hình, cảnh quan tự nhiên và 

tính chất chức năng trong phân khu, khu vực lập quy hoạch được chia thành các 

khu quy hoạch như sau: 

a) Khu A-Thung lũng hướng thượng  

Diện tích 21,88ha, có chức năng chính: Với tầm nhìn phóng khoáng vượt 

trên một không gian núi rừng bao la hướng đến đỉnh Phanxipăng, đỉnh cao nhất 

của Việt nam, mái nhà Đông Dương, Khu vực Thung Lũng Hướng Thượng khơi 

gợi và mang lại cho du khách những tình cảm hướng thượng. Tại đây, một khu 

nghỉ dưỡng đẳng cấp được tạo ra xung quanh một hồ trên núi, kết hợp với các 

hoạt động thiền, yoya, spa.... Bên cạnh đó, cộng đồng du lịch các lứa tuổi có cơ 

hội tiếp xúc với các thắng cảnh thiên tạo và nhân tạo, khám phá rừng nguyên 

sinh và trải nghiệm khái niệm đa dạng sinh học trong thực tế. Các khu vực chức 

năng dự kiến: Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện, hoạt động Tâm 

Linh; Vườn dạo, chòi ngắm cảnh, công viên chuyên đề; Dịch vụ, café, nhà hàng; 

Lưu trú; Ga cáp treo… 

b) Khu B- Đồi hẹn ước  

- Diện tích 10,90 ha: Khu vực cung cấp các địa điểm chụp hình đẹp mang 

màu sắc văn hóa địa phương đặc trưng, kết hợp tổ chức sự kiện, như lễ kỷ niệm 

đám cưới Vàng, Bạc, Kim Cương..., nơi hàn gắn hai trái tim.  

- Các khu vực chức năng dự kiến:  

+ Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện;  
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+ Vườn dạo, chòi ngắm cảnh, công viên chuyên đề;  

+ Đồi Hẹn Ước, Lưu trú… 

c) Khu C –Siêu vườn trường 

- Diện tích 17,92 ha: Đây là nơi các học sinh ưu tú từ tiểu học đến trung học 

phổ thông từ khắp nơi trên cả nước được chọn lọc đến cắm trại hàng năm để trải 

nghiệm thiên nhiên ở dạng nguyên sơ nhất, cùng với ông bà, bố mẹ đối với các 

học sinh nhỏ tuổi và trong các nhóm tự quản với lứa tuổi lớn hơn.  

- Các khu vực chức năng dự kiến:  

+ Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện;  

+ Vườn dạo, chòi ngắm cảnh;  

+ Khu cắm trại, vườn hoa; 

+ Lớp học chuyên đề; 

+ Lưu trú. 

d) Khu D- Cầu vồng  

- Diện tích 45,51 ha: Với cao độ khoảng 2.900m, ẩn hiện sau lớp sương 

mù là khu vực ngắm cảnh được tạo tác từ ý tưởng Cầu Vồng. Chất liệu bằng 

kính được sử dụng xuyên suốt mang lại cho du khách cảm giác dạo chơi trên 

mây trong khu Vườn Địa Đàng.  

- Các khu vực chức năng dự kiến:  

+ Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện, hoạt động Tâm Linh;  

+ Vườn dạo, chòi ngắm cảnh;  

+ Dịch vụ, cafe, nhà hàng;  

+ Khu ngắm cảnh Cầu Vồng  

+ Lưu trú 

e) Khu E- Vườn treo Sơn Bình  

- Diện tích 10,17 ha: Khu vực bám trục đường QL4D và có địa hình tương đối 

dốc, kết hợp với nhu cầu được trải nghiệm môi trường tự nhiên. Khu vực được đề xuất 

tổ chức theo mô hình Vườn treo.  

- Các khu vực chức năng dự kiến:  

 + Dịch vụ, cafe, nhà hàng;  

 + Khu Vườn treo;  

 + Lưu trú 

  f) Khu F – Trung tâm thông tin sinh thái  

- Diện tích 0,44 ha: Khu vực bám trục đường QL4D, gần với lối tiếp cận chính 

của dự án.  

- Các khu vực chức năng dự kiến:  

+ Dịch vụ, cafe, nhà hàng;  
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+ Trung tâm triển lãm;  

+ Ngắm cảnh. 

4.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

a) Không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể  

Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc toàn phân khu được xác định trên 

cơ sở mạng lưới đường cấp đô thị kết hợp với các yếu tố cảnh quan đặc thù 

trong khu vực như địa hình đồi núi, Cảnh quan khu vực không gian mở - cây 

xanh công viên, các yếu tố về văn hóa bản địa và hoạt động sản xuất. 

- Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước: 

Với hệ thống cây xanh được trải đều trên toàn bộ khu vực nghiên cứu, 

khai thác các hướng nhìn mà dự án nghiên cứu gần như Ô Quy Hồ, đỉnh 

Fansipan, sử dụng các thảm thực vật có có sẵn tại đây, khai thác các công viện 

xanh phù hợp với văn hóa và thời tiết vùng cao   

- Tổ chức không gian tầng cao trong toàn phân khu: Toàn phân khu được 

khống chế tầng cao từ 1-3 tầng, đối với các công trình có tính chất công cộng 

dịch vụ chiều cao tối đa không chế là 3 tầng, chủ yếu các các công trình công 

cộng, thương mại dịch vụ. Đối với các công trình thấp tầng khống chế từ 1 tầng 

chủ yếu là các công trình nghỉ dưỡng,…tùy thuộc vào vị trí trong phân khu, 

công trình này có thể điều chỉnh lên 3 tầng cho công trình xây dựng theo dạng 

khách sạn mini. 

b) Không gian các khu chức năng 

Trên cơ sở các phân khu chức năng hình thành các tuyến dịch vụ gồm các 

hoạt động: Trung tâm dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ du 

lịch thể thao, dịch vụ quản lý điều hành 

Không gian dịch vụ nghỉ dưỡng tập trung trừ khu F, nâng cao chất lượng 

nghỉ dưỡng bằng các không gian tiện ích đi kèm   

Tại các nút giao quan trọng, cũng là nơi đóng vai trò chuyển tiếp giữa các 

vùng chức năng cần tạo ra các không gian mở hướng ra đỉnh Fansipan . 

4.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

4.3.1. Chuẩn bị kỹ thuật  

a. San nền 

- Khu vực quy hoạch có độ dốc địa hình lớn, do đó lựa chọn giải pháp san 

nền cục bộ theo từng công trình, tránh đào đắp lớn phá vỡ địa hình tự nhiên của 

khu vực. 

- Giải pháp san nền, kết hợp với các giải pháp công trình như kè. Tránh 

lấn chiếm nguồn nước mặt và hành lang bảo vệ các tuyến suối thoát nước chính 

của khu vực. 

- Khu vực san lấp có mái ta luy lớn, cần có giải pháp ổn định mái ta luy, 

tránh sạt lở. 
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- Cao độ khống chế san nền được xác định theo từng khu, khống chế theo 

cao độ tim đường thiết kế:  

+ Lưu vực 1: Cao độ nền xây dựng Hxd ≥1.720m. 

+ Lưu vực 2: Cao độ nền xây dựng Hxd ≥1.760m. 

+ Lưu vực 3: Cao độ nền xây dựng Hxd ≥1.792m. 

+ Lưu vực 4: Cao độ nền xây dựng Hxd ≥2.560m. 

+ Lưu vực 5: Cao độ nền xây dựng Hxd ≥1.600m. 

+ Lưu vực 6: Cao độ nền xây dựng Hxd ≥1.779m. 

b. Thoát nước mưa 

Khu quy hoạch được phân thành 06 lưu vực thoát nước chính: 

- Lưu vực 1 (phân khu A): Diện tích lưu vực khoảng: 23ha, được phân 

chia thành 02 lưu vực nhỏ ở phía Bắc và Nam của phân khu A. Thoát nước tự 

chảy ra các khe nước nằm phía Bắc và phía Nam của phân khu A. 

- Lưu vực 2 (phân khu B): Diện tích lưu vực khoảng: 11,35ha. Thoát nước 

tự chảy ra các khe nước nằm phía Nam của phân khu B. 

- Lưu vực 3 (phân khu C): Diện tích lưu vực khoảng: 18,32ha. Thoát nước 

tự chảy ra các khe nước nằm phía Nam của phân khu B. 

- Lưu vực 4 (phân khu D): Diện tích lưu vực khoảng: 46,82ha, trong đó 

phần lớn diện tích đất thuộc khu vực phía Bắc và các khu trượt tuyết, du lịch 

mạo hiểm... là thoát nước tự nhiên. Thoát nước tự chảy ra các khe nước nằm 

phía Tây Nam và Đông Nam của khu đất. 

- Lưu vực 5 (phân khu E): Diện tích lưu vực khoảng: 0,67ha. Thoát nước 

tự chảy ra ao hiện trạng nằm phía Đông Nam khu đất. 

- Lưu vực 6 (phân khu F): Diện tích lưu vực khoảng: 10,61ha, được phân 

chia thành 02 lưu vực nhỏ ở phía Bắc và Nam của phân khu F. Thoát nước tự 

chảy ra các khe nước nằm phía Bắc và phía Nam của phân khu F. 

Đối với các khu vực san nền, đường có mái dốc taluy khi xây dựng cần 

phải có các giải pháp gia cố chống sạt lở mái dốc. Tại các khu vực có độ dốc địa 

hình lớn phải bố trí mương tiêu năng để thu và giảm áp lực nước.  

Cống dọc đường đường kính từ B400 đến B600. 

4.3.2. Quy hoạch giao thông  

a. Giao thông đường bộ 

- Đường đối ngoại 

+ Mặt cắt ngang MC 1-1( QL 4D) nằm ở phía Nam khu vực quy hoạch, 

có Quy mô rộng B=6,0m gồm: Dải xe chạy chính rộng 2x2,50m, 02 làn xe cơ 

giới; lề đường rộng 2x0,50m. 

-  Các tuyến đường cấp khu vực: Các tuyến đường chính khu vực có ý 

nghĩa nối các khu với đường trục khu vực, phục vụ giao thông nội bộ khu. 

Đường có mặt cắt ngang điển hình như sau: 
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+ Mặt cắt ngang MC 2-2 Quy mô đường rộng B=7,0m gồm: lòng đường 

xe chạy rộng 2x2,5m; 02 làn xe cơ giới; lề đường rộng 2x1,0m. 

- Các tuyến đường cấp nội bộ: Phục vụ giao thông trong nội bộ các phân 

khu chức năng. Nối các đường trong nội bộ phân khu chức năng với các đường 

ngoài phân khu chức năng với nhau. Đấu nối với các tuyến đường chính khu 

vực, đường khu vực. Đường có mặt cắt ngang điển hình như sau: 

+ Mặt cắt ngang MC 3-3 (đường xe điện): Quy mô đường rộng 5,0m, lòng 

đường xe chạy 4,0m, 2 làn xe điện, chạy hai chiều riêng biệt; lề đường rộng 

2x0,50m. 

b. Giao thông khác: Quy hoạch tuyến du lịch cáp treo tiếp cận các khu vực 

quy hoạch,  

c. Hệ thống bến bãi 

+ Các bãi đỗ xe tập trung bố trí trong các phân khu chức năng, khu vực 

công cộng gần các trục giao thông chính để thuận tiện cho việc tiếp cận, tham 

quan du lịch; 

+ Bố trí các bãi đỗ dành cho xe điện phục vụ cho nhu cầu tham quan khu 

du lịch bằng xe điện; 

+ Xây dựng bãi đỗ xe ngầm hoặc cao tầng tại những khu vực có quỹ đất 

xây dựng hạn chế, ưu tiên giữ lại cảnh quan tự nhiên; 

4.3.3. Cấp nước  

- Tổng nhu cầu: khoảng 3.155 m3/ngđ 

+ Nguồn cấp: Khu vực quy hoạch ở xa các nhà máy nước tập trung, do đó 

giải pháp sẽ là xử lý nước tại chỗ. Nguồn nước của khu vực sẽ lấy từ các suối và 

mó nước hiện có trong khu vực quy hoạch, dẫn về các trạm cấp nước cục bộ 

trong khu vực, cấp nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch. 

+ Mạng lưới: Xây dựng 02 trạm cấp nước: 01 trạm công suất 1200m3/ngđ 

cho phân khu D, 01 trạm công suất 2.000m3/ngđ cho các phân khu còn lại. 

+ Các tuyến ống phân phối chính (D100-D200mm) : 

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, tại quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉ thiết kế mạng lưới đường ống đến các trục đường 

chính. 

Mạng lưới đường ống phân phối được bố trí mạng nhành cây do điều kiện 

thi công phức tạp, đường kính ống được xác định trên cơ sở lưu lượng tính toán 

từng ô quy hoạch, đảm bảo đủ lưu lượng và an toàn cấp cho toàn khu vực. 

Tuyến ống cấp nước được chôn trên lề đường, chạy theo tuyến đường 

giao thông, độ sâu chôn ống trung bình khoảng 1m, khi đi qua đường đều có giải 

pháp để bảo vệ đường ống. 

Bố trí các trụ cứu hỏa tại các ngã ba, ngã tư, các khu công trình công cộng, 

nơi thuận tiện cho việc lấy nước, khoảng cách giữa các trụ không lớn hơn 150 m. 
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4.3.4. Thoát nước thải, chất thải rắn  

a. Thoát nước thải 

- Tổng nhu cầu xử lý nước thải: khoảng 1.949 m3/ngđ. 

- Địa hình khu vực có chênh cao lớn, khó xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. Do đó , sử dụng giải pháp thu gom phân tán, nước thải phát sinh 

sẽ được xử lý trong modul theo từng công trình hoặc cụm công trình. Nước thải 

được xử lý đạt tiêu chuẩn cột A ngay tại chân công trình trước khi thải ra môi 

trường. 

- Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn tại cột A-QCVN14:2008-

BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ được thải ra 

môi trường.  

b. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh trong khu vực quy hoạch phải được phân loại, thu 

gom đưa về khu xử lý tập trung của huyện Tam Đường để xử lý. 

- Bố trí các thùng rác công cộng trên vỉa hè các trục đường, trong khuôn 

viên công trình với khoảng cách hợp lý. 

- Chất thải rắn phải được thu gom định kỳ hàng ngày, đúng thời điểm theo 

quy định. 

4.3.5. Cấp điện: 

- Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 11.444 Kva 

- Nguồn cấp: từ trạm biến áp 110/35(22) KV của huyện Tam Đường đến 

thông qua tuyến cáp điện kéo dọc Quốc lộ 4D. 

- Tuyến trung thế: 

+ Điện áp chuẩn: 35(22)kV, 3 pha 4 dây, trung tính nối đất . 

+ Kết cấu sơ đồ lưới: Mạng mạch vòng vận hành hở đối  

+ Phương thức đặt cáp: Cáp được chôn trực tiếp trong đất, đi trong ống 

chịu lực, đi dọc theo lề đường, độ chôn sâu cáp trung bình là 1 mét dưới đất, các 

lắp đặt cáp, đi cáp ngầm phải tuân theo quy phạm của ngành điện 

- Trạm hạ thế: 

+ Cấp điện áp của trạm hạ thế phân phối được lựa chọn là 35/0,4KV . 

- Lưới hạ thế: 

+ Cấp điện áp chuẩn: 380/220V, 3 pha 4 dây, trung tính nối đất. 

+ Dây dẫn là loại cáp ngầm XLPE/DSTA 0,6-1kV ruột đồng. 

+ Bán kính cấp điện của trạm hạ thế không lớn hơn 300 mét ở các khu dân 

cư tập trung. 

4.3.6. Thông tin liên lạc:  

- Tổng nhu cầu khu quy hoạch: 3.943 thuê bao; 
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- Nguồn cấp: Từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp 

quang dọc QL4D cấp cho khu vực, tổng đài bưu điện và mạng lưới truyền dẫn;  

- Mạng lưới: 

+ Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: Xây dựng các 

điểm phục vụ wifi miễn phí phục các khu dịch vụ, thương mại- cộng cộng, các 

điểm tập trung  khu công viên dân cư đô thị phụ trợ. 

+ Quy hoạch viễn thông hạ tầng thụ động: xây dựng các tuyến cáp chính, 

từ các hộp cáp này sẽ phân phối đến các khu đất dự án riêng. Xây dựng hệ thống 

cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho nâng cấp, cải 

tạo một cách thuận lợi cho nhu cầu phát triển trong tương lai. 

4.3.7. Đánh giá môi trường chiến lược 

a) Dự báo diễn biến môi trường: Trong quá trình thực hiện đồ án quy 

hoạch phân khu sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến môi trường khi 

triển khai dự án. Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quá trình thi công 

xây dựng có thể hủy hoại môi trường tự nhiên; gây ô nhiễm môi trường không 

khí, đất, nước, tạo nên tiếng ồn và độ chấn động cho khu vực. 

b) Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu cải thiện môi trường: 

- Ưu tiên phát triển mô hình kiến trúc xanh, duy trì, mở rộng và bảo vệ 

diện tích mặt nước; Khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện môi trường 

trong các lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt, các phương tiện giao thông công cộng, 

sử dụng năng lượng sạch; Khai thác hợp lý nguồn nước, đảm bảo các quy định 

về môi trường.  

- Xử lý hiện trạng ô nhiễm môi trường; đảm bảo an toàn cho nguồn cấp 

nước sinh hoạt, tưới tiêu, bảo vệ môi trường đất, môi trường không khí; bảo vệ 

quỹ rừng, các hệ sinh thái đặc trưng; 

- Giám sát, xử lý các vi phạm gây ô nhiễm; đánh giá tác động môi trường 

và cam kết bảo vệ môi trường đối với từng dự án; tuyên truyền vận động, nâng 

cao nhận thức về bảo vệ môi trường; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ thích hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng với biến đổi 

khí hậu; lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch; Xây dựng 

kiên cố hóa nhà ở, công trình chịu gió bão, ngập lụt; đồng bộ và kiên cố hóa 

đường ven hồ. 

- Xây dựng Quy chế quản lý bảo vệ môi trường và có biện pháp kiểm soát 

chặt chẽ ô nhiễm môi trường đối với các vùng bảo tồn, hạn chế phát triển; khu 

vực mặt nước; vành đai xanh, hành lang xanh và hệ thống cây xanh công cộng. 
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