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UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH VĨNH PHÚC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             
    

Số: 2702/QĐ-UBND                    Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Cienco 5  

tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị; 

 Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2011 của Chính Phủ “Về  

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch”; Thông tư số 10/2010/TT-BXD 

ngày 11/8/2010 V/v quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị của Bộ Xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ v/v phê duyệt quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050; 

  Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 V/v Phê duyệt 

QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc; Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc V/v phê duyệt địa điểm lập QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại xã 

Tiền Châu, thị xã Phúc Yên cho Công ty TNHH MTV xây dựng công trình giao 

thông 507 (trước đây là Công ty xây dựng công trình giao thông 507 – TCT xây 

dựng công trình giao thông 5) làm chủ đầu tư lập quy hoạch; Quyết định số 

2052/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng (QHCTXD) TL1/500 Khu đô thị mới 

xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1954/TTr-SXD ngày 

11/10/2012,     

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỉ lệ 1/500 gồm những 

nội dung chủ yếu sau:  

1. Tên đồ án: QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Cienco 5 – Tiền Châu, 

thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Công ty TNHH MTV xây dựng công trình 

507. 

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty CP tư vấn, đầu tư A.L.A xác lập. 
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4. Địa điểm: Tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nằm 

trong phạm vi ranh giới của đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới tại xã 

Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phía Tây Nam đường 100m Mê 

Linh).  

5. Nội dung QHCTXD: 

5.1. Tính chất, quy mô: 

- Tính chất: Là khu nhà ở đô thị được đầu tư xây dựng mới, văn minh, hiện 

đại và đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có đầy đủ các chức 

năng đô thị như dịch vụ, thương mại, nhà ở, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; kiến 

trúc cảnh quan hài hoà với không gian đô thị mới và các khu dân cư hiện hữu cải 

tạo, phù hợp QHCXD đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, nhu cầu 

nhà ở, dịch vụ thương mại cho khu vực. 

- Quy mô: 

+ Quy mô diện tích của phạm vi nghiên cứu quy hoạch SDĐ tỷ lệ 1/500 

khu vực phía Tây Nam đường 100m Mê Linh (nằm trong đồ án QHPK tỷ lệ 

1/2000 Khu đô thị mới tại xã Tiền Châu đã được UBND tỉnh Phê duyệt) là 

34,2623ha, trong đó diện tích đất phát triển đô thị là 32,0675ha; quy mô dân số 

dự tính khoảng 5.925 người. 

+ Quy mô diện tích khu đô thị mới Cienco5 – Tiền Châu, thị xã Phúc Yên 

là: 27,2306 ha, trong đó diện tích đất phát trển đô thị là 25,0358ha, diện tích đất 

nghĩa địa là 2,1948ha; quy mô dân số dự tính khoảng 5.070 người. 

5.2 Quy hoạch sử dụng đất và định hướng kiến trúc cảnh quan: 

5.2.1. QH sử dụng đất: (Bản vẽ QH-03+QH-06) 

a. Tổng hợp sử dụng đất khu vực phía Tây Nam đường 100m Mê Linh: 

TT Loại đất Ký hiệu Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

XD 

Tầng 

cao 

TĐ 

I Đất phát triển đô thị  320.675 100,00   

1 Đất công trình công cộng  26.100 8,14   

1.1 Đất nhà văn hoá CC-VH 3.123 0,97 40 3 

1.2 Đất trường học CC-TH 16.041 5,00 40 3 

1.3 Đất y tế CC-YT 984 0,31 40 3 

1.4 Đất thương mại, dịch vụ TMDV 5.952 1,86 50 3 

2 Đất ở  148.673 46,36   



 3 

2.1 Đất nhà ở có sân vườn SV 28.980 9,04 60 4 

2.1 Đất nhà ở liên kế LK 38.926 12,14 80 5 

2.3 Đất nhà ở hỗn hợp thấp tầng HH 43.929 13,61 80 5 

2.4 Đất nhà ở hỗn hợp cao tầng CT 6.372 1,99 60 21 

2.5 Đất nhà ở xã hội  30.766 9,59   

 - Đất nhà ở xã hội dạng 

chung cư 

XHCH 20.314 6,33 60 9 

 - Đất nhà ở xã hội dạng liên 

kế 

XHLK 10.452 3,26 80 5 

3 Đất cây xanh CX 34.045 10,62 - - 

4 Đất giao thông, đầu mối 

HTKT 

 111.857 34,88   

4.1 Đất giao thông nội bộ, bãi 

đỗ xe 

 108.365 33,79   

4.2 Đất công trình đấu mối 

HTKT 

HT 995 0,31   

4.3 Đất hành lang HTKT HLKT 2.497 0,78   

II Đất nghĩa trang  21.948    

 Cộng  342.623    

b. Tổng hợp sử dụng đất khu đô thị mới Cienco5 – Tiền Châu: 

TT Loại đất Ký hiệu Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ 

XD 

Tầng 

cao 

TĐ 

I Đất phát triển đô thị  250.358 100,00   

1 Đất công trình công cộng  19.173 7,66   

1.1 Đất nhà văn hoá CC-VH 2.148 0,86 40 3 

1.2 Đất trường học CC-TH 16.041 6,41 40 3 

1.3 Đất y tế CC-YT 984 0,39 40 3 

2 Đất ở  120.996 48,33   

2.1 Đất nhà ở có sân vườn SV 28.980 11,58 60 4 

2.1 Đất nhà ở liên kế LK 28.094 11,22 80 5 
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2.3 Đất nhà ở hỗn hợp thấp tầng HH 32.823 13,11 80 5 

2.4 Đất nhà ở hỗn hợp cao tầng CT 6.372 2,55 60 21 

2.5 Đất nhà ở xã hội  24.727 9,88   

 - Đất nhà ở xã hội dạng 

chung cư 

XHCH 16.224 6,48 60 9 

 - Đất nhà ở xã hội dạng liên 

kế 

XHLK 8.503 3,40 80 5 

3 Đất cây xanh CX 24.396 9,74 - - 

4 Đất giao thông, đầu mối 

HTKT 

 85.793 34,27   

4.1 Đất giao thông nội bộ, bãi 

đỗ xe 

 82.954 33,09   

4.2 Đất công trình đấu mối 

HTKT 

HT 995 0,37   

4.3 Đất hành lang HTKT HLKT 1.944 0,71   

II Đất nghĩa trang  21.948    

 Cộng  272.306    

5.2.2. Quy hoạch chia lô và định hướng không gian kiến trúc cảnh quan: 

- Đất ở: 

+ Đất nhà ở có sân vườn: Có tổng diện tích là 28.980,0m2; được bố trí tại 

các lô đất có ký hiệu từ SV01 đến SV08, được chia thanh 118 ô đất có diện tích 

từ 234,0m2 đến 271,0m2; mật độ XD tối đa là 60%; tầng cao tối đa là 04 tầng. 

+ Đất nhà ở liên kế: Có tổng diện tích là 28.094,0m2; được bố trí tại các lô 

đất có ký hiệu từ LK01 đến LK11, được chia thành 287 ô đất có diện tích từ 

83,0m2 đến 176,0m2; mật độ XD tối đa là 80%; tầng cao tối đa là 05 tầng. 

+ Đất nhà ở hỗn hợp thấp tầng (đất nhà ở kết hợp với thương mại, dịch vụ): 

Có tổng diện tích là 32.823,0m2; được bố trí tại các lô đất có ký hiệu từ HH01 

đến HH15; được chia thành 322 ô đất có diện tích từ 92,5m2 đến 165,0m2; mật 

độ XD tối đa là 80%; tầng cao tối đa là 05 tầng. 

+ Đất nhà ở hỗn hợp cao tầng: Có tổng diện tích là 6.372,0m2; được bố trí 

tại 02 lô đất có ký hiệu CT1 và CT2 với diện tích mỗ lô là 3.186m2; mật độ XD 

tối đa là 60%; tầng cao tối đa là 21 tầng. Dự kiến xây dựng 02 toà nhà cao 15 

tầng và 01 tầng hầm để xe, trong đó 3 tầng đế bố trí các dịch vụ công cộng và 12 

tầng bố tri các căn hộ chung cư; cơ cấu gồm 120 căn hộ trên 1 công trình với 

diện tích các căn hộ từ 70,0m2 đến 90,0m2. 
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+ Đất nhà ở xã hội dạng chung cư: Có tổng diện tích là 16.224,0m2; được 

bố trí tại lô đất có ký hiệu XHCH01; mật độ XD tối đa là 60%; tầng cao tối đa là 

09 tầng. Dự kiến xây dựng các khối nhà chung cư 5 tầng dạng hành lang trước 

với diện tích các căn hộ từ 40,0m2 đến 50,0m2, tầng một có bố trí không gian 

nhà văn hoá và nhà trẻ. 

+ Đất nhà ở xã hội dạng liên kế: Có tổng diện tích là 8.503,0m2; được bố trí 

tại các lô đất có ký hiệu từ XHLK01 đến XHLK05, được chia thành 100 ô đất có 

diện tích từ 80,0m2 đến 153,0m2; mật độ XD tối đa là 80%; tầng cao tối đa là 05 

tầng. 

- Đất công trình công cộng: Có tổng diện tích là 19.173,0m2; bô trí tại các 

lô đất có ký hiệu CC-VH1, CC-VH2, CC-MN01, CC-MN02, CC-TH, CC-YT; 

bao gồm các công trình văn hoá, y tế và trường học. 

- Đất cây xanh: Có tổng diện tích là 24.396,0m2; bố trí tại các lô đất có ký 

hiệu từ CX01 đến CX16. 

- Đất công trình đầu mối hạ tâng kỹ thuật, đất hành lang HTKT: Có tổng 

diện tích là 995,0m2; bố trí tại lô đất có ký hiệu HT1. 

Chi tiết chia lô được thể hiện tại bản vẽ Bản đồ quy hoạch chia lô số hiệu 

QH-06. 

- Hình thái kiến trúc hiện đại, sơn màu sáng, phù hợp với không gian xung 

quanh khu vực lập quy hoạch. Tạo ra các không gian mở như không gian cây 

xanh, sân vườn kết hợp với thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu giao lưu, giao tiếp 

cộng đồng và vui chơi giải trí cho người dân.  

5.3 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 

5.3.1. Quy hoạch giao thông, san nền: (Bản vẽ QH-09 + QH-10) 

- Các tuyến giao thông trong khu vực lập quy hoạch được bố trí với các loại 

mặt cắt sau: 

+ Mặt cắt 1-1 chiều rộng 36,5m = 3,0m + 7,5m + 2,0m + 11,5m + 2,0m + 

7,5m + 3,0m. 

+ Mặt cắt 2-2 chiều rộng 21,5m = 4,5m + 5,25m + 2,0m + 5,25m + 4,5m. 

+ Mặt cắt 3-3 chiều rộng 12,0m = 4,5m + 7,5m (đường gom đường 100m 

Mê Linh). 

+ Mặt cắt 4-4 chiều rộng 13,5m = 3,0m + 7,5m + 3,0m. 

+ Mặt cắt 5-5 chiều rộng 19,5m = 4,5m + 10,5m + 4,5m. 

- Khoảng lùi đối với các trục đường chính từ 5,0m đến 8,0m; khoảng lùi đối 

với các trục đường nội bộ là 3,0m. 

- San nền theo cốt khống chế tại các vị trí nút giao thông: 

+ Cao độ san nền thấp nhất Hmin : + 8,50m;  
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+ Cao độ san nền cao nhất Hmax : + 9,50m. 

5.3.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường: (Bản vẽ QH-

10 + QH-12) 

- Hệ thống thoát nước: Sử dụng hai hệ thống thoát nước riêng biệt, bao gồm 

hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. 

- Mạng lưới thoát nước: 

+ Mạng lưới thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống cống tròn BTCT D400, 

D600, D800, D1500 kết hợp với mương xây gạch có nắp tấm đan BxH = 

400x600 và 2000x2000 thể thoát nước mưa, thông qua hệ thống hố ga, hàm ếch 

thu nước mặt. 

+ Mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt: Sử dụng hệ thống cống BTCT D300 

và D100 để thu gom nước thải sinh hoạt. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ 

bằng hệ thống bể tự hoại của các công trình sẽ được chuyển về trạm xử lý nước 

thải tập trung của khu vực theo chế độ tự chảy (khu vực phía Tây Bắc) và thông 

qua trạm bơm tăng áp (khu vực phía Đông Nam). 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom tại chỗ bằng xe đẩy về nơi tập chung về 

khu đất hạ tầng kỹ thuật, sau đó phân loại và đưa đến khu xử lý chung của toàn 

đô thị. 

- Nghĩa địa hiện hữu được đóng cửa và trồng cây xanh cách ly xung quanh 

để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

5.3.3. Quy hoạch cấp nước và PCCC: (Bản vẽ QH-11) 

- Nguồn cấp nước: Từ trạm cấp nước Phúc Yên thông qua hệ thống đường 

ống cấp nước quy hoạch. 

- Tiêu chuẩn dùng nước: Cơ sở tính toán theo QCXDVN hiện hành. 

- Mạng lưới cấp nước: Được tổ chức theo sơ đồ mạng vòng kết hợp các 

tuyến nhánh. 

- Vật liệu: Sử dụng ống PVC hoặc ống nhựa mềm HDPE có tiết diện từ 

D50, D80, D100 và D150. 

- Hệ thống cứu hoả: Các họng cứu hoả được thiết kế kiểu nổi, được bố trí 

tại các ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến ống với khoảng cách đảm bảo theo 

quy phạm.  

5.3.4. Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng: (Bản vẽ QH-13) 

- Nguồn điện: Được lấy từ Trạm 110KV Phúc Yên, điểm đấu nối cụ thể sẽ 

được Điện lực Vĩnh Phúc quyết định. 

- Chỉ tiêu tính toán: Áp dụng theo QCXDVN hiện hành. 
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- Trạm biến áp: Bố trí 08 trạm biến áp có tổng công suất là 5.120KVA, kết 

cấu Trạm sử dụng Tram kios, Trạm treo với gam máy từ 250KVA và 750KVA 

tại các khu vực đất cây xanh, công trình công cộng. 

- Hệ thống mạng lưới điện trung thế và hạ thế: Được đi ngầm trong hào kỹ 

thuật với tiết diện dây dẫn đảm bảo theo quy phạm để cung cấp điện cho các 

trạm hạ áp trong khu vực lập quy hoạch cũng như cấp điện cho các đối tượng sử 

dụng. 

- Tuyến điện 10KV cắt ngang qua khu vực lập quy hoạch (phía Tây Bắc) 

được cải tạo đi ngầm để đảm bảo mỹ quan. 

- Hệ thống cấp điện chiếu sáng: Sử dụng đèn chiếu sáng 1 bên cho các 

tuyến đường có mặt cắt ≤ 10,5m và chiếu sáng 2 bên cho các tuyến đường có 

mặt cắt > 10,5m. Sử dụng đèn Natri cao áp công suất 250W-220V. Sử dụng hệ 

thống chiếu sáng cảnh quan, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

5.3.5. Quy hoạch hệ thống TTLL: (Bản vẽ QH-14) 

- Nguồn cấp thuộc tổng đài điều khiển của các nhà dịch vụ mạng, nhu cầu 

sử dụng được tính toán phù hợp với quy mô phát triển của dự án. 

- Mạng lưới cáp thông tin, truyền hình được đi ngầm trong ống kỹ thuật đặt 

dưới hè phố để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Hình thức đầu tư đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

6. Đánh giá môi trường chiến lược. 

Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải, nước mưa; 

thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng, thu gom triệt để lượng chất thải 

phát sinh hàng ngày. Xây dựng quy chế, quy định về vệ sinh môi trường khu 

vực; giáo dục dân cư trong khu nhà ở có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn 

chế gây ô nhiễm, thực hiện tốt các chương trình vệ sinh cộng đồng. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng phối hợp UBND thị xã Phúc Yên, UBND xã Tiền Châu 

tổ chức công bố công khai quy hoạch phân khu TL1/500 tại khu vực quy hoạch 

theo quy định làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị và triển 

khai việc và chọn chủ đầu tư dự án đô thị theo quy định của Pháp luật. 

2. Chủ đầu tư quy hoạch phát triển đô thị trong khu vực quy hoạch có 

trách nhiệm hoàn tất các thủ tục tiếp theo để đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị 

theo quy định hiện hành. Trong quá trình lập QHCTXD và dự án đầu tư xây 

dựng phải tuân thủ theo QHPK TL1/500 được phê duyệt tại quyết định này, chịu 

trách nhiệm toàn bộ về những thiệt hại do không thực hiện đúng quy hoạch được 

duyệt. 

3. Thủ trưởng các ngành: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Phúc Yên, UBND xã Tiền Châu có trách 
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nhiệm giúp đỡ Chủ đầu tư dự án  trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện 

quy hoạch và ĐTXD phát triển đô thị tại khu vực QHCT TL1/500.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Tài 

nguyên - Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, 

Tài chính, UBND thị xã Phúc Yên, UBND xã Tiền Châu; Công ty TNHH MTV 

xây dựng công trình 507 và Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn 

cứ quyết định thi hành./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                               (Đã ký)                                    

        Hà Hòa Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


