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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG PHỤC

Số:           /TTr-UBND

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

Quang Phục, ngày        tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng

Trường Tiểu học Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

              
               Kính gửi:

                                         - Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ;
                                 - Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tứ Kỳ.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ 
Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 
năm 2001.

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và 
quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

UBND xã Quang Phục kính trình UBND huyện Tứ Kỳ, phòng Kinh tế & Hạ 
tầng xem xét và thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch với nội dung chính sau:

1. Tên đồ án:

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Tiểu học Quang Phục, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

2. Địa điểm:
Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
3. Chủ đầu tư:

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx


                                                                                                                                 2

UBND xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
4. Tư vấn lập quy hoạch:
Công ty Cổ phần Quản lý dự án & xây dựng H-D.
Địa chỉ: số 19 phố Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
5. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

Khu đất thực hiện quy hoạch nằm tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, là đất 
đã quy hoạch làm đất trường tiểu học, phù hợp với quy hoạch chung của đồ án quy 
hoạch nông thôn mới xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ theo Quyệt định số 3167/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

+ Phía Bắc: giáp đất giao thông; giáp Trường THCS Quang Phục;
+ Phía Nam: giáp mương tiêu nước;
+ Phía Đông: giáp khu dân cư;
+ Phía Tây: giáp khu dân cư, sân vận động xã.

* Diện tích nghiên cứu quy hoạch là: 7048,7m2.
Trong đó: 

- Diện tích đất trường học: 6577,5 m2

- Diện tích đất mở rộng:
+, Đất ở: 118,6 m2;
+, Đất thủy lợi: 86,8 m2;
+, Đất giao thông: 265,8 m2;

6. Mục tiêu:

- Xác định quy mô diện tích từng khu chức năng và các công trình hạ tầng 
trong khu vực phù hợp với quy chuẩn quy hoạch; 

- Xác định mốc ranh giới đất quy hoạch, mốc tuyến đường chính các khu vực;

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, nêu các biện pháp xây dựng 
hệ thống kỹ thuật hạ tầng, các biện pháp bảo vệ cảnh quan môi trường;  

- Làm cơ sở để lập Hồ sơ thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; làm 
cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng.

7. Nhiệm vụ:
- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, 

xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, 
quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật cho khu vực quy hoạch;
- Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; 
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- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định mạng lưới đường ống cấp 
nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; đường dây hạ thế 
và chiếu sáng;

- Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;
- Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước.
8. Dự kiến chỉ tiêu về sử dụng đất và hạ tầng  kỹ thuật:

a) Công trình xây dựng thiết kế theo tiêu chuẩn đáp ứng cho trường tiểu 
học.

- Tầng cao xây dựng: 1÷3 tầng.
- Mật độ xây dựng: ≤ 60%
- Tỷ lệ cây xanh ≥20%
b) Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: thoát nước, cấp nước, cấp điện, giao thông, 

phòng cháy chữa cháy ... theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam về quy 
hoạch xây dựng. 

9. Hồ sơ sản phẩm
Căn cứ theo 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 bao gồm:

a) Phần bản vẽ:
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ hiện trạng tổng hợp và  đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;
- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/500;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;
b) Phần văn bản: 
- Thuyết minh tổng hợp, các văn bản pháp lý có liên quan.
10. Tổ chức thực hiện
a) Chủ đầu tư:  UBND xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
b) Cơ quan lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Quản lý dự án & xây dựng H-D. 
c) Cơ quan thẩm định:  Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tứ Kỳ.
d) Cơ quan phê duyệt:  Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
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UBND xã Quang Phục kính trình phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tứ Kỳ 
thẩm định, UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng với các nội dung như trên để làm cơ sở thực hiện các bước 
tiếp theo./.

     
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:VP

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thước
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