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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ BẮC AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-UBND Bắc An, ngày         tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc trình thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng 
xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2030

Kính gửi: - Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh;

  - Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng;
Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020;

Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung Quyết 
định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020;

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020;

Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định 
điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn 
nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Quyết định 3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Quyết định 3853/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai 
đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
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Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND thị xã Chí Linh 
về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bắc An, thị xã Chí Linh, 
Hải Dương;

Các Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan.
UBND xã Bắc An đã chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây 

dựng xã đến năm 2030 do Công ty cổ phần tư vấn và thương mại FITS Việt 
Nam thực hiện, trình Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế thành phố Chí 
Linh tổ chức thẩm định với các nội dung chính sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Bắc An, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

- Địa điểm: Xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:
2.1. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô nghiên cứu đối với toàn xã:
Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã 

Bắc An với tổng diện tích là 2.783,85ha. Ranh giới cụ thể như sau:
+ Phía Bắc giáp xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
+ Phía Nam giáp phường Hoàng Tân và phường Cộng Hòa.
+ Phía Đông giáp phường Bến Tắm và xã Hoàng Hoa Thám.
+ Phía Tây giáp xã Bắc An và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang.
2.2. Quy mô quy hoạch:
- Tổng dân số toàn xã dự kiến đến năm 2025: khoảng 5.863 người.
- Tổng dân số toàn xã dự kiến đến năm 2030: Khoảng 6.101 người.
 (Dự báo quy mô dân số được tính toán theo Phương pháp toán học và sẽ 

được chính xác hóa trong quá trình lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã).
3. Mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch:
a. Mục tiêu quy hoạch:
- Quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, sử dụng đất và hạ tầng cơ sở 

góp phần đảm bảo các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
- Đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đáp ứng được yêu 

cầu hiện đại hóa nông thôn về hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa 
khu vực Ngoại thị và Nội thị của Thành phố Chí Linh.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, nâng 
cao đời sống dân sinh.

- Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, tập quán địa phương, bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng 
trong phạm vi địa bàn xã.
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b. Nhiệm vụ quy hoạch:
- Đánh giá các Tiêu chí đã hoàn thành, so sánh với Bộ Tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao và kiểu mẫu để xác định các nội dung quy hoạch nhằm làm 
cơ sở để lập dự án đầu tư nâng cấp, đảm bảo đạt mọi tiêu chí yêu cầu.

- Xác định yếu tố động lực phát triển của xã.
- Điều tra khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng xây dựng, dự báo quy 

mô dân số trên địa bàn xã và của các điểm dân cư theo từng giai đoạn quy 
hoạch; các yêu cầu về bố trí mạng lưới điểm dân cư, mạng lưới các công trình 
công cộng, công trình phục vụ sản xuất; các yêu cầu quy hoạch mạng lưới công 
trình hạ tầng kỹ thuật kết nối các điểm dân cư với nhau; yêu cầu về đảm bảo vệ 
sinh môi trường trong điểm dân cư.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về sử dụng đất và hạ tầng kỹ 
thuật đảm bảo phù hợp các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành về Quy hoạch xây 
dựng nông thôn, có định hướng áp dụng một số nội dung thiết kế hạ tầng kỹ 
thuật theo Quy chuẩn xây dựng đô thị nhằm đảm bảo phù hợp xu hướng đô thị 
hóa trong tương lai của khu vực.

4. Xác định tính chất, chức năng:
- Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo theo các tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao và kiểu mẫu theo quy định của tỉnh Hải Dương và các Quy 
chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành về Quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật của xã được cải tạo, mở rộng và 
quy hoạch mới thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội với các vùng 
xung quanh. Cải tạo hệ thống giao thông nội đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại sản 
xuất của nhân dân.

- Các điểm dân cư tập trung hiện có được chỉnh trang, nâng cấp và bổ 
sung hoàn thiện về quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh 
quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và 
kiểu mẫu.

5. Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản:
- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14: 2009/BXD về Quy 

hoạch xây dựng nông thôn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD 
về quy hoạch xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD về 
quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Định hướng quy hoạch chung xây dựng 
Thành phố Chí Linh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và các điều kiện thực tế về 
nhu cầu phát triển của xã, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được lựa chọn như sau:

TT Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu đề xuất Quy 

hoạch chung xây dựng 
xã

Đơn vị

I Dân số quy hoạch 6.101 người
II Diện tích tự nhiên 2.783,85 ha

III Các chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng 
đất điểm dân cư nông thôn
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TT Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu đề xuất Quy 

hoạch chung xây dựng 
xã

Đơn vị

1 Đất ở (các lô đất ở gia đình) ≥ 25 m2/người
2 Đất xây dựng công trình dịch vụ ≥ 5 m2/người
3 Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật ≥ 5 m2/người
4 Cây xanh công cộng ≥ 2 m2/ người

5
Đất nông, lâm ngư nghiệp; đất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ 
sản xuất

Tuỳ thuộc vào quy 
hoạch phát triển của 

từng địa phương
m2/ người

IV Các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội
1 Trụ sở UBND xã 0,1 - 0,5 ha/C.trình
2 Bưu điện 0,02-0,05 ha/C.trình
3 Các cơ sở giáo dục

3.1 Nhà trẻ mẫu giáo Đạt chuẩn Quốc gia cấp 
độ 1 trở lên

3.2 Trường tiểu học Đạt chuẩn Quốc gia cấp 
độ 2 trở lên 

3.3 Trường THCS (Cấp 2) Đạt chuẩn Quốc gia trở 
lên

4 Các cơ sở TDTT 1 đến 3 ha/sân
5 Cơ sởY tế > 0,1 ha/công trình
6 Chợ > 0,2 ha/công trình
7 Các công trình văn hoá > 0,1 ha/công trình
8 Các công trình phục vụ SXNN 0,02-0,05 ha/công trình
V Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

1 Đất giao thông (đường và bãi đỗ xe 
tập trung) >15 %

2 Cấp nước sinh hoạt 120-150 lít/ng.nđ
3 Cấp điện sinh hoạt 1500 KWh/ng.năm
4 Thoát nước + VSMT lít/ng.nđ

+ Thoát nước bẩn 100 l/ng.nđ
+ Rác thải rắn 1,0 kg/ng.nđ

(Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn lập 
đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã).

6. Các yêu cầu nội dung quy hoạch kiến trúc:
6.1. Nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch cụ thể:
Căn cứ vào thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu 

phát triển mở rộng mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn toàn xã trong đó nhu cầu 
đất ở mới được tính toán cho dân số phát triển đến năm 2030. Các nhu cầu phát 
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuât, xã hội được thiết kế cho tổng dân số toàn xã đến năm 
2030.

6.2. Các yêu cầu chung về quy hoạch và kiến trúc:
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- Cơ cấu tổ chức quy hoạch Lập các phương án cơ cấu tổ chức quy hoạch 
và lựa chọn phương án tối ưu với các chỉ tiêu sau: Đảm bảo sự kết hợp các khu 
chức năng một cách hợp lý trong cơ cấu thống nhất của quy hoạch và sự ổn định 
tương đối của những mối quan hệ khu vực; Đưa ra được giải pháp về cơ cấu phù 
hợp với tính chất của điểm dân cư nông thôn văn minh hiện đại và một môi 
trường sinh thái bền vững; Đáp ứng thuận lợi cho các hoạt động giao thông, 
thương mại, làm việc, nghỉ ngơi của nhân dân; Đáp ứng được các nhu cầu về hạ 
tầng kỹ thuật và dịch vụ của xã. Nêu ý đồ về phân khu chức năng của phương án 
chọn; Đảm bảo các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

- Quy hoạch sử dụng đất: Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo các chức 
năng, đề xuất các chỉ tiêu khống chế như mật độ xây dựng tối đa, tầng cao tối đa, 
hệ số sử dụng đất…cho phù hợp theo yêu cầu phát triển và Quy chuẩn, Tiêu 
chuẩn hiện hành, có tính đến việc phù hợp khi đô thị hóa Nông thôn (Đặc biệt khu 
vực trung tâm xã); Tổ chức không gian cần đưa ra các giải pháp về phân bố quỹ 
đất thành các thửa, các lô phù hợp phù hợp với từng chức năng sử dụng cụ thể. 
Nêu yêu cầu về kiến trúc và các chỉ tiêu sử dụng đất cho từng thửa từng lô; Nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu thiết kế. Triệt để khai thác 
quỹ đất hiện có, nhất là quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

- Dự kiến tổ chức không gian kiến trúc - cơ cấu công trình trong khu quy 
hoạch: Đất xây dựng công trình nhà ở: Xây dựng theo hướng văn minh, mang 
đậm bản sắc dân tộc. Trung bình 25m2/người. Tầng cao tối đa 3 tầng, mật độ xây 
dựng tối đa 70%; Công trình công cộng: Tổ chức các trung tâm khu vực và bố trí 
các công trình công cộng còn thiếu và cải tạo nâng cấp các công trình hiện có. Hệ 
thống các công trình công cộng được phân cấp theo các cấp phục vụ: Đơn vị làng, 
xóm và ven các đường giao thông. Các công trình cấp xã, cấp huyện được bố trí 
dọc theo các đường giao thông trục chính liên huyện, liên xã, liên thôn và các đầu 
mối giao thông quan trọng của xã; Cây xanh TDTT: Tổ chức tập trung thành một 
quần thể thống nhất về mỹ quan và môi trường; Công trình hạ tầng kỹ thuật: Cải 
tạo hệ thống giao thông đối ngoại; Cải tạo các tuyến đường chính nối từ thôn xóm 
hiện có với điểm dân cư và trung tâm xã; Cải tạo các đoạn kênh mương đi qua 
khu vực điểm dân cư.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
- Giao thông: Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông 

thôn, hệ thống đường giao thông chính nội đồng đảm bảo phù hợp Tiêu chí xã 
nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

- San nền, thoát nước mưa: Hoàn thiện tính toán cốt nền xây dựng toàn xã.
- Quy hoạch cấp nước: Hoàn thiện bố trí hệ thống xử lý và cấp nước sạch 

toàn xã.
- Quy hoạch cấp điện: Hoàn thiện bố trí hệ thống cấp điện, chiếu sáng công 

cộng toàn xã.
Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt nâng cấp hệ thống truyền 

thanh và xây mới hệ thống truyền thanh đến cấp thôn.
- Quy hoạch thoát nước thải  & vệ sinh môi trường: Hoàn thiện bố trí hệ 

thống thoát nước thải và các điểm tập kết, thu gom chất thải rắn toàn xã.
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8. Thành phần, nội dung hồ sơ và kinh phí thực hiện:
8.1. Thành phần và nội dung hồ sơ: Tuân thủ Thông tư số 02/2017/TT-

BXD ngày 01/3/20217 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng 
nông thôn.

TT Tên sản phẩm Ký hiệu
bản vẽ

Tỷ lệ 
bản vẽ

I Phần bản vẽ

1 Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng QH - 01 Theo tỷ lệ 
thích hợp

2 Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng QH - 02 1/5.000
3 Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã QH - 03 1/5.000
4 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất QH - 04 1/5.000
5 Bản đồ quy hoạch hệ thống HTKT và môi trường QH - 05 1/5.000
II Thuyết minh và văn bản liên quan

1
Thuyết minh tổng hợp kèm theo các bản vẽ thu nhỏ khổ 
A3, các phụ lục tính toán, hướng dẫn thiết kế và minh 
họa

2

- Dự thảo tờ trình xin phê duyệt đồ án quy  hoạch chung 
xây dựng xã;
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung 
xây dựng xã
- Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

3 Đĩa CD lưu trữ toàn bộ bản vẽ, thuyết minh, văn bản 
liên quan
8.2. Kinh phí thực hiện: 

TT Nội dung Tổng cộng
A Chi phí khảo sát hiện trạng (Sau thuế) 141.149.000

1

Khảo sát hiện trạng phục vụ lập quy hoạch chung xây dựng 
xã Bắc An, thành phố Chí Linh với diện tích tự nhiên toàn 
xã là 2.783,85 ha. Diện tích tính kinh phí khảo sát (đất phi 
nông nghiệp) là: 355,52 ha, địa hình cấp III; tỷ lệ bản vẽ 
1/5.000 đường đồng mức 2m

141.149.000

B Chi phí lập đồ án quy hoạch (Sau thuế) 188.337.442
1 Chi phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn (I) 171.215.856
2 Thuế VAT 10%*(I) 17.121.586
C Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch 26.385.335

1 Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (II) 23.986.668

2 Thuế VAT  10%*(II) 2.398.667
D Chi phí khác liên quan đến việc quy hoạch 54.005.765
1 Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 20%*(II) 4.797.334
2 Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch 12,30%*(I) 21.059.550
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3 Chi phí quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch 10,60%*(I) 18.148.881
4 Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư 5.000.000
5 Chi phí công bố đồ án quy hoạch 5.000.000
 Tổng cộng A+B+C+D 409.877.541

 Tổng dự toán (Làm tròn)  409.878.000

Bằng chữ: Bốn trăm linh chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn./.

Tổng dự toán kinh phí (làm tròn): 409.878.000 đồng.
Bằng chữ: Bốn trăm linh chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn./.

9. Tổ chức thực hiện:
9.1. Tiến độ thực hiện:
Sau 06 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt (không bao 

gồm thời gian thẩm định và phê duyệt).
9.2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố Chí Linh
- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế 
- Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch: UBND xã Bắc An
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn và thương mại FITS Việt Nam.
10. Đề xuất và kiến nghị: 
Đề nghị Phòng Quản lý đô thị và Phòng  Kinh tế xem xét thẩm định hồ sơ 

trình UBND thành phố phê duyệt.
Trên đây là những nội dung cơ bản của nhiệm vụ Quy hoạch chung xây 

dựng xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2030. UBND xã 
Bắc An trình Phòng Quản lý đô thị và Phòng  Kinh tế tổ chức thẩm định và trình 
UBND thành phố Chí Linh phê duyệt, làm cơ sở để nghiên cứu lập đồ án quy 
hoạch theo quy định, phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và đầu 
tư xây dựng trên địa bàn./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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