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THUYẾT MINH 

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ 
ÁN XÂY DỰNG SÂN VẬN ĐỘNG TỈNH VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ 

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 28, 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, dự án xây 
dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ là dự án “khu chức năng”; do 
đó, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 1/500 dự án xây dựng sân 
vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ được lập căn cứ theo các quy định hiện 
hành về lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng “khu chức năng”. 

Thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được căn cứ theo Điều 17, 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. Cụ thể: 

- Bản vẽ bao gồm: 

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy 
hoạch chung xây dựng theo tỷ lệ thích hợp. 

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây 
dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch. 

- Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch được lập căn cứ theo nội dung 
của Điều 17, Mục 3 (quy hoạch xây dựng khu chức năng) của 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; và bổ sung thêm một số nội dung để phù hợp với đặc thù 
dự án đầu tư xây dựng sân vận động và trung tâm thể dục, thể thao. Nội dung của 
thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch được cụ thể như sau: 

I. LUẬN CHỨNG VỀ SỰ CẦN THIẾT, CÁC CĂN CỨ LẬP QUY 
HOẠCH; XÁC ĐỊNH PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH, CHỨC NĂNG 
KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 

1.1. Luận chứng về sự cần thiết 

- Tỉnh Bắc Kạn được tái lập năm 1997, sau hơn 22 năm tái lập tỉnh, bộ mặt 
đô thị được quy hoạch tập trung, nên khang trang, hiện đại hơn. 

- Thành phố Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh tại 
Quyết định số 713/QĐ-BXD ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hiện 
thành phố Bắc Kạn có 06 phường nội thị và 02 xã có diện tích khoảng 8.910 ha. 

- Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và định hướng theo đề án phát triển 
thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2045, hiện nay 
thành phố đang tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng 
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thành phố, thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển và ổn định đời sống tinh thần cho 
người dân. 

- Hiện nay toàn tỉnh mới có thành phố Bắc Kạn có 01 nhà thi đấu đa năng 
với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi và chưa có sân vận động nên lĩnh vực thể 
dục thể thao cũng gặp phải những khó khăn nhất định, như: Cơ sở vật chất, sân 
bãi tập luyện, thi đấu thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu nhiều, chất lượng không 
cao. Việc bố trí đất dành cho các công trình thể thao còn hạn chế do điều kiện địa 
hình đồi núi khó khăn cũng như hạn chế về kinh phí san ủi, giải phóng mặt bằng. 
Nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thể dục thể thao không nhiều trong 
khi khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa thấp do nguồn lực của các tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. 

- Theo thống kê, tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục 
thể thao là 30% và có 13,4% số hộ gia đình tham gia tập luyện thường xuyên. Với 
việc được Tổng cục thể dục thể thao tin tưởng và ủy nhiệm, tỉnh đã đăng cai tổ 
chức rất thành công Giải vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc và Giải Bóng bàn 
các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Duy trì tốt việc tổ chức 
tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao. Tại Đại 
hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 tổ chức tại Hà Nội, đoàn vận động viên 
tỉnh Bắc Kạn đã giành được 01 Huy chương đồng, xếp hạng 62 trong bảng tổng 
sắp huy chương đại hội, ... 

- Hiện tại, toàn tỉnh chưa có địa điểm nào có đủ không gian thích hợp để tổ 
chức các sự kiện lớn của tỉnh như: Diễu hành, mít tinh, giao lưu văn hóa giữa các 
tỉnh, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như ngày 30/4 - 1/5, ngày 2/9, 
các sự kiện trọng đại của tỉnh, ... có số lượng người tham gia lớn. Thực hiện Quyết 
định số 1036/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
907/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm 
vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; do 
đó, để đáp ứng các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội của đô thị loại III theo quy định 
tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội và hướng tới đô thị loại II theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc 
Kạn Khóa XII, đồng thời chỉnh trang lại cảnh quan đô thị theo hướng xanh sạch 
đẹp, làm nền tảng cho việc thúc đẩy thu hút đầu tư. 

- Trên cơ sở đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 22/6/2021; ngày 14/7/2021 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về 
việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ 
trợ tại phường Huyền Tụng và phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc 
Kạn. 

- Để có cơ sở pháp lý cho bước lập dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp 
theo đúng theo quy định hiện hành, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ tại phường 
Huyền Tụng và phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn là cần thiết 
và cấp bách. 
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1.2. Các căn cứ lập quy hoạch 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2014/QH14 
ngày 16/7/2020; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng “QCXDVN 
01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về công trình thể thao TCVN 4205:2012 - Sân thể 
thao - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân vận động tỉnh và các 
hạng mục phụ trợ; 

- Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng 
thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành 
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Văn bản số 1043/UBND-XDCB ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng sân vận động 
tỉnh và các hạng mục phụ trợ; 

- Và các văn bản khác có liên quan. 

1.3. Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch 

- Vị trí: Khu vực lập quy hoạch nằm tại phường Huyền Tụng và phường 
Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. 
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(có sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch trích từ quy hoạch chung xây dựng 
gửi kèm theo) 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc giáp với đường quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng; 

+ Phía Nam giáp với đất lâm nghiệp, đất ruộng và khu dân cư hiện hữu; 

+ Phía Đông giáp đường tránh phía Tây phường Nguyễn Thị Minh Khai, 
đất lâm nghiệp, đất Trung tâm Phòng chống HIV-AIDS và đất Công an thành phố 
Bắc Kạn; 

+ Phía Tây giáp với đất lâm nghiệp và đất ruộng. 

- Diện tích khu vực lập quy hoạch: Khoảng 20,0 ha. 

- Diện tích khu vực nghiên cứu, khảo sát: Khoảng 30,0 ha. 

- Giới hạn, phạm vi khu vực lập quy hoạch và ranh giới khu vực nghiên 
cứu, khảo sát:  

+ Khu vực lập quy hoạch được giới hạn và khép góc bởi các điểm 1, 2, 3, 
..., 13, 14. 

+ Khu vực lập nghiên cứu, khảo sát được giới hạn và khép góc bởi các điểm 
15, 16, 17, ..., 20, 21. 

(có bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết 
xây dựng gửi kèm theo) 

1.4. Chức năng khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

Chức năng của khu vực lập quy hoạch là sân vận động và các hạng mục 
phụ trợ, là nơi diễn ra việc thi đấu các môn thể thao đồng thời cũng là chỗ luyện 
tập của các vận động viên, tổ chức các buổi hòa nhạc hay những sự kiện lớn; 
ngoài ra khu vực lập quy hoạch còn có sân tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời 
và các hạng mục phụ trợ khác. Với mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất 
phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân; đẩy mạnh công tác 
giáo dục thể chất và thể thao; đào tạo tài năng thể thao, làm nền tảng phát triển 
thể thao thành tích cao và tổ chức các giải đấu thể thao của tỉnh, khu vực và toàn 
quốc, tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh và thành phố, góp phần đưa thành phố Bắc 
Kạn trở thành đô thị loại II trong tương lai. 

II. XÁC ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT 
TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 

Những nội dung, vấn đề cần giải quyết gồm: 

- Xác định khả năng sử dụng quỹ đất hiện có. 

- Khả năng khớp nối các quy hoạch liên quan. 

- Đảm bảo đồng bộ về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật. 

- Đảm bảo vệ sinh và môi trường. 
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III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ÁP DỤNG VỀ QUY MÔ, SỬ DỤNG 
ĐẤT, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  TRÊN CƠ SỞ QUY 
HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG HOẶC QUY HOẠCH CHUNG XÂY 
DỰNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VÀ 
CÁC QUY HOẠCH KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010 
- 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt; tham khảo Tiêu chuẩn 
TCVN 4205:2012 “Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế”; Quy 
chuẩn về Quy hoạch xây dựng “QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các 
hạng mục phụ trợ thuộc hệ thống công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị, do vậy trong 
quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, không áp dụng các chỉ tiêu 
về hạ tầng xã hội; các chỉ tiêu cơ bản được áp dụng bao gồm về quy mô, về sử 
dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau: 

3.1. Quy mô dự kiến về sân vận động và các hạng mục phụ trợ 

- Quy hoạch sân vận động với quy mô: Tối đa 15.000 chỗ ngồi. 

- Quy mô sân tập luyện ngoài trời, quảng trường, nơi sinh hoạt công cộng 
và các hạng mục phợ trợ cần thiết khác: Trên cơ sở quy mô của sân vận động, quỹ 
đất hiện có tại khu vực lập quy hoạch, áp dụng quy mô cho từng hạng mục phù 
với các quy định hiện hành. 

3.2. Chỉ tiêu về sử dụng đất 

- Chỉ tiêu sử dụng đất sân vận động: 0,8 - 1,0 m2/người (chỗ ngồi); 3,0 - 5,0 
ha/công trình. Theo Mục 5.2, Tiêu chuẩn TCVN 4205:2012. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất bãi đỗ xe, theo Mục 5.10, Tiêu chuẩn TCVN 
4205:2012; cụ thể: 

+ Xe ô tô: 25 m2/xe. 

+ Xe mô tô, xe máy: 3,0 m2/xe. 

+ Xe đạp: 0,9 m2/xe. 

+ Đề xuất: Khu vực bãi đỗ xe nên được sử dụng linh hoạt giữa các loại hình 
đỗ xe và đáp ứng được tối thiểu 20 % trên tổng số chỗ ngồi của sân vận động. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất sân tập luyện ngoài trời, quảng trường, nơi sinh hoạt 
công cộng và các hạng mục phợ trợ cần thiết khác: 

+ Sân tập luyện ngoài trời: ≥ 0,6 ha/01 sân tập luyện; đề xuất ≥ 02 sân tập 
luyện trong khu vực lập quy hoạch. Theo Mục 4.6, Tiêu chuẩn TCVN 4205:2012. 

+ Quảng trường trước lối vào chính của sân vận động (nằm trong khu đất 
xây dựng sân vận động): ≥ 0,5 m2/người (chỗ ngồi). Theo Mục 5.9, Tiêu chuẩn 
TCVN 4205:2012. 

+ Nơi sinh hoạt công cộng: ≥ 0,5 ha/công trình; đề xuất ≥ 02 công trình 
trong khu vực lập quy hoạch. 
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- Chỉ tiêu đất cây xanh: ≥ 30 % trên tổng diện tích khu vực lập quy hoạch. 
Theo Mục 5.6, Tiêu chuẩn TCVN 4205:2012. 

3.3. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật 

3.3.1 Giao thông 

- Tỷ lệ đất giao thông trên tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: ≥ 18 %. 

- Xác định các tiêu chuẩn, mạng lưới đường phù hợp và đáp ứng với các 
yêu cầu về quy hoạch khu chức năng. 

3.3.2. Cấp điện 

- Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng: 0,03 kW/m2 sàn. 

- Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng công cộng: 

+ Chiếu sáng giao thông: 0,001 kW/m2. 

+ Chiếu sáng vườn hoa, cây xanh: 0,0005 kW/m2. 

3.3.3. Cấp nước 

- Chỉ tiêu cấp nước công trình công cộng: 2 lít/m2 sàn/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước tưới vườn hoa, cây xanh: 3 lít/m2/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước rửa đường: 0,4 lít/m2/ngày đêm. 

3.3.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

- Chỉ tiêu thoát nước thải: Tính bằng 100 % lượng cấp nước. 

- Chỉ tiêu phát sinh khối lượng chất thải rắn: 1,0 kg/người/ngày theo chỉ 
tiêu đô thị loại II. Đề xuất tính toán trung bình ≥ 20 % trên tổng số chỗ ngồi của 
sân vận động. 

IV. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT HIỆN 
TRẠNG VÀ THU THẬP TÀI LIỆU, TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN 
TRÚC CẢNH QUAN, KẾT NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT, ĐÁNH GIÁ MÔI 
TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ NHỮNG YÊU CẦU NGHIÊN CỨU KHÁC 

4.1. Yêu cầu về công tác điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài 
liệu 

- Khảo sát, phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất đai xây 
dựng, tình hình dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội; các dự án đầu 
tư xây dựng trong khu vực, ... và các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch 
phân khu có liên quan đến khu vực nghiên cứu quy hoạch. 

- Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch để 
nghiên cứu thiết kế và đấu nối hạ tầng phù hợp. 

- Khảo sát, thu thập số liệu về mốc cao độ Quốc gia. 

4.2. Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 
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- Căn cứ số liệu khảo sát địa hình và các số liệu dự báo, tổng hợp; từ đó, 
đưa ra các giải pháp quy hoạch, bố cục các khu chức năng phù hợp với điều kiện 
thực tế và các yêu cầu về công năng sử dụng và vận hành của dự án. 

- Đề xuất giải pháp khớp nối không gian cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật khu 
vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận. 

4.3. Yêu cầu về kết nối hạ tầng kỹ thuật 

4.3.1. Giao thông 

- Giao thông đối ngoại: Hướng kết nối giao thông đối ngoại chính đến khu 
vực lập quy hoạch tại đường tránh phía Tây phường Nguyễn Thị Minh Khai. 
Ngoài ra, bố trí các đường kết nối phụ theo tuyến đường quy hoạch. 

- Giao thông đối nội: Hệ thống giao thông nội bộ quy hoạch phải phù 
hợp với các khu chức năng tương ứng theo tính chất và nhu cầu sử dụng, đảm bảo 
đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật. 

4.3.2. San nền, thoát nước mặt 

- Xác định cao độ xây dựng trong khu vực quy hoạch theo nguyên tắc tận 
dụng điều kiện địa hình tự nhiên, thuận lợi cho việc thoát nước mặt. 

- Xác định sơ bộ khối lượng đào, đắp. 

- Thoát nước mặt theo địa hình tự nhiên, xác định các hướng thoát nước; 
các điểm đấu nối phù hợp. 

4.3.3. Cấp điện 

- Tính toán, xác định nhu cầu sử dụng điện. 

- Trên cơ sở tính toán, cần quy hoạch xây dựng trạm biến áp riêng cho khu 
vực lập quy hoạch, nguồn điện được cấp từ nguồn dây trung thế hiện có gần nhất. 

4.3.4. Cấp nước 

- Tính toán, xác định nhu cầu sử dụng nước. 

- Trên cơ sở tính toán, cần đấu nối cấp nước cho khu vực quy hoạch tại 
tuyến đường ống cấp nước chung của đô thị hiện có tại vị trí gần nhất. 

4.3.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

- Tính toán, xác định nhu cầu thoát nước thải. 

- Tính toán, xác định khối lượng chất thải rắn phát sinh. 

- Trên cơ sở tính toán: 

+ Cần đấu nối thoát nước thải cho khu vực lập quy hoạch tại tuyến đường 
ống thoát nước thải chung của đô thị hiện có tại vị trí gần nhất. 

+ Đối với chất thải rắn phát sinh, cần quy hoạch xây dựng trạm trung 
chuyển chất thải rắn, đảm bảo được thu gom đầy đủ và vận chuyển đến nơi xử lý 
theo quy định. 

4.3.6. Thông tin liên lạc 
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- Tính toán, xác định nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc. 

- Đấu nối đường dây thông tin liên lạc tại đường dây thông tin liên lạc hiện 
có gần nhất (nếu có) hoặc đề xuất các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đấu nối 
thông tin liên lạc đến khu vực lập quy hoạch đảm bảo đúng theo quy định. 

4.4. Yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược 

Đánh môi trường chiến lược sẽ được thực hiện theo quy định tại bước lập 
dự án đầu tư. 

V. ĐỀ XUẤT SƠ BỘ VỀ CẤU TRÚC, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC 
KHÔNG GIAN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TRÊN CƠ SỞ 
DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
TRONG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 

5.1. Danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu 
vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

- Hệ thống các hạng mục công trình chính: 

+ Sân vận động với quy mô dưới 15.000 chỗ ngồi. 

+ Quảng trường trước sân vận động; 

+ Bãi đỗ xe; 

+ Sân tập luyện; 

+ Nơi sinh hoạt công cộng; 

+ Vườn hoa, cây xanh cảnh quan. 

- Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ: 

+ San nền và thoát nước mặt; 

+ Giao thông; 

+ Cấp điện; 

+ Cấp nước; 

+ Thoát nước thải và vệ sinh môi trường; 

+ Hệ thống kè, mái ta luy do điều kiện địa hình tự nhiên phải san ủi tạo mặt 
bằng; 

+ Cổng vào, nhà thường trực và tường rào xung quanh khu vực lập quy 
hoạch. 

+ Và các hạng mục công trình phụ trợ khác. 

5.2. Đề xuất sơ bộ về cấu trúc, nguyên tắc tổ chức về không gian khu 
vực lập quy hoạch chi tiết 

- Đề xuất sơ bộ về cấu trúc: Không gian, kiến trúc cảnh quan trong khu vực 
quy hoạch mang tính chất sẽ là một khu chức năng hiện đại dựa trên ý tưởng thiết 
kế các khoảng không gian đóng, mở kết hợp; tạo điểm nhấn về không gian cho 
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hạng mục công trình trọng tâm là sân vận động, không gian đệm là quảng trường 
phía trước lối vào chính của sân vận động và trục giao thông đối ngoại kết nối từ 
đường tránh phía Tây phường Nguyễn Thị Minh Khai; các khu chức năng khác 
được bố trí xen kẽ và hài hòa với khu vườn hoa, cây xanh cảnh quan, được kết nối 
đến quảng trường trung tâm và sân vận động bởi các tuyến giao thông nội bộ. 

- Nguyên tắc tổ chức về không gian: Không gian quảng trường, nơi sinh 
hoạt công cộng, vườn hoa, cây xanh, giao thông nội bộ, đường dạo cần được tổ 
chức hợp lý, tránh gây cản trở giao thông và đáp ứng tốt nhu cầu đỗ xe cho khu 
vực, có thể kết hợp các công trình phục vụ kỹ thuật hạ tầng. 

VI. XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC 
KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẦM HỒ SƠ ĐỒ ÁN; 
KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH 

6.1. Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số 
lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án 

6.1.1. Danh mục của sản phẩm hồ sơ đồ án; danh mục bản vẽ, nội dung 
thuyết minh và phụ lục kèm theo 

- Sản phẩm hồ sơ đồ án gồm: 

+ Bản vẽ gồm các bản đồ và sơ đồ; 

+ Thuyết minh, phụ lục kèm theo và các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3; 

+ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. 

+ Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án. 

+ 02 USB ghi toàn bộ nội dung bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu liên 
quan. 

- Danh mục bản vẽ: 

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, được trích từ quy hoạch phân khu hoặc 
quy hoạch chung xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ từ 1/5.000 đến 
1/2.000. 

+ Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể 
hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

+ Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định ranh giới từng 
khu đất và lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các công 
trình dân dụng, công cộng, hệ thống đường giao thông, khu cây xanh, công trình 
đầu mối hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về quản lý sử dụng đất (tầng cao xây dựng, 
mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, ...). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/500. 
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+ Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình 
công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Tỷ lệ 
thích hợp. 

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các 
tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: Giao 
thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và 
thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang. Thể hiện trên 
nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

+ Các bản vẽ quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu 
vực lập quy hoạch: Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch 
theo các hướng, tầm nhìn; xác định tầng cao xây dựng công trình, khoảng lùi cho 
từng lô đất, trên từng tuyến phố và ngả giao nhau đường phố; xác định hình khối, 
màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; hệ thống cây 
xanh, mặt nước, quảng trường. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp. 

- Nội dung thuyết minh: 

+ Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất lập quy 
hoạch chi tiết xây dựng; xác định các vấn đề liên quan cần được giải quyết trong 
đồ án quy hoạch chi tiết. 

+ Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu 
tổ chức không gian, kiến trúc cho khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu 
cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất. 

+ Xác định vị trí, quy mô và quy định các khu đặc trưng cần kiểm soát. 

+ Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể. 

+ Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ 
chức thực hiện. 

- Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Phải có bảng biểu thống 
kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ 
A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần 
của thuyết minh liên quan. 

- Phụ lục kèm theo thuyết minh: Gồm các giải trình, giải thích, luận cứ bổ 
sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp 
lý liên quan. 

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Nội dung theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ 
kèm theo. 

6.1.2. Số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án 
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- Quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án: 

+ Bản vẽ gồm các bản đồ và sơ đồ: In màu theo đúng tỉ lệ được quy định 
tại phần danh mục bản vẽ. 

+ Thuyết minh, phụ lục kèm theo và các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3: 
Đóng quyển khổ giấy A4. 

+ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Đóng quyển 
khổ giấy A4. 

- Số lượng sản phẩm hồ sơ đồ án: 

+ Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt: 03 bộ. 

+ Hồ sơ để cơ quan thẩm định trình xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và cộng đồng dân cư có liên quan: Theo đề nghị của cơ quan thẩm định. 

+ Hồ sơ hoàn thành theo phê duyệt: 12 bộ. 

6.2. Kế hoạch và tiến độ tổ chức thực hiện lập quy hoạch 

- Kế hoạch, thời gian thực hiện: Thực hiện lập đồ án quy hoạch ngay sau 
khi nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thời gian hoàn thành hồ sơ đồ án: 120 ngày kể từ ngày 15/11/2021 (không 
kể thời gian xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên 
quan và thời gian trình phê duyệt). 

- Tổ chức thực hiện: 

+ Cơ quan phê duyệt quy hoạch: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn. 

+ Cơ quan thẩm định quy hoạch: Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn. 

+ Cơ quan thỏa thuận quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. 

+ Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 
phố Bắc Kạn. 

+ Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc TAC. 
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