ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 955/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 09 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng,
Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập,
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về
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 về hồ sơ của đồ án và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch
đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Văn bản số 19/BXD-QHKT ngày 04/3/2019 của Bộ xây dựng về Quy
hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng,
Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm 2035;
Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh
Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm
2030 tầm nhìn đến 2050;
Căn cứ Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh
Nam Định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa
phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm
2035;
Căn cứ Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh
Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Nam
Định về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên
Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm 2035;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 46/TTr-SXD ngày 04/5/2019 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên
Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm 2035, với nội
dung sau:
I. Danh mục các bản vẽ:
1 - Bản đồ vị trí và ranh giới khu vực lập quy hoạch (QH01).
2 - Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan (QH02).
3 - Bản đồ đánh giá tổng hợp đất xây dựng (QH03).
4 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (QH04).
5 - Bản đồ định hướng phát triển không gian (QH05).
6 - Bản đồ thiết kế đô thị tổng thể (QH06).
7 - Bản đồ thiết kế đô thị (QH07).
8 - Bản đồ thiết kế đô thị (QH08).
9 - Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông (QH09).
10 - Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (QH10).
11 - Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và VSMT (QH11).
12 - Bản đồ quy hoạch cấp điện (QH12).
13 - Bản đồ quy hoạch cấp nước (QH13).
14 - Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường (QH14).
15 - Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược (QH15).
II. Nội dung chính đồ án quy hoạch:
1. Phạm vi, ranh giới, quy mô, tính chất khu vực lập quy hoạch:
1.1. Vị trí, ranh giới:
Khu vực quy hoạch thuộc 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng và Yên
Tiến thuộc vùng ven sông Đáy của huyện Ý Yên, có ranh giới cụ thể như sau:
- Phía Bắc giáp xã Yên Phong và thị trấn Lâm;
- Phía Nam giáp xã Yên Khang và thành phố Ninh Bình;
- Phía Đông giáp xã Yên Thắng;
- Phía Tây giáp thành phố Ninh Bình.
1.2. Quy mô:
- Quy mô diện tích lập quy hoạch 3.397,15 ha.
- Dự báo quy mô dân số (bao gồm dân số theo nhu cầu lao động được thu hút
về khu vực quy hoạch) đến năm 2035 là 50.000 người.
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1.3. Thời hạn quy hoạch:
- Quy hoạch đến năm 2035.
- Tầm nhìn 2050.
1.4. Tính chất phát triển:
- Là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch phía Tây của tỉnh Nam Định. Trung
tâm dịch vụ thương mại, đầu mối giao lưu trung chuyển hàng hóa; đô thị đầu mối
giao thông; trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phía Tây của tỉnh Nam
Định; đô thị sinh thái phát triển dịch vụ phục vụ du lịch.
- Có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh.
2. Định hướng phát triển không gian:
2.1. Hướng phát triển không gian:
- Hướng đô thị trung tâm: Tận dụng lợi thế hai bên tuyến QL10, QL37C,
TL490B, HL57B để xây dựng các khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu cụm
công nghiệp và định hướng xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các công
trình công cộng cấp đô thị và khu vực (Đây là quỹ đất có giá trị mọi mặt về kinh
tế, địa lý). Hướng này sẽ được khai thác xây dựng các khu dân cư đô thị tập trung
và hệ thống hạ tầng xã hội đô thị.
- Hướng cảnh quan thiên nhiên hiện hữu: Tận dụng lợi thế sẵn có của cảnh
quan sông nước khu vực quy hoạch để phát triển nông nghiệp sinh thái và đô thị
sinh thái, du lịch...
2.2. Cấu trúc phát triển không gian:
Cấu trúc đô thị được lựa chọn nhằm giải quyết các mối quan hệ và tác động
giữa đô thị với các trung tâm kinh tế - kỹ thuật - đô thị, gắn kết với các hướng phát
triển đô thị. Cấu trúc phát triển không gian đô thị là cấu trúc theo tuyến và điểm
trung tâm. Các trung tâm đô thị nhỏ liên hệ với nhau thông qua tuyến giao thông
và hướng về trung tâm chính đô thị.
3. Tổ chức không gian chức năng đô thị:
3.1. Hệ thống trung tâm:
- Trung tâm hành chính, công cộng toàn đô thị:
Bố trí xây dựng khu trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội toàn đô thị, đảm
bảo đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2035.
- Trung tâm hành chính, công cộng cấp khu vực:
Xây dựng mới hệ thống các trung tâm hành chính, công trình công cộng cấp
khu vực đảm bảo sự liên hệ giữa các khu vực được thuận tiện, liên kết bằng hệ
thống giao thông đô thị. Riêng trung tâm hành chính, công cộng khu vực III sẽ xây
dựng trên cơ sở trung tâm xã Yên Tiến hiện có (trong đó có quy hoạch thêm các
chức năng sử dụng đất đáp ứng là khu trung tâm hành chính, công cộng cấp khu
vực).
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3.2. Các khu hạ tầng kinh tế và các khu chuyên dụng:
- Khu vực phát triển CN-TTCN: Khu công nghiệp Hồng Tiến quy mô 180 ha
tại xã Yên Hồng và xã Yên Tiến, giáp QL10; Cụm công nghiệp Yên Bằng quy mô
75 ha tại xã Yên Bằng, giáp đường cao tốc Bắc Nam và QL10; Cụm công nghiệp
Yên Tiến quy mô 75 ha, tại xã Yên Tiến, giáp TL490B.
- Khu trung tâm dịch vụ, thương mại tổng hợp: Các khu thương mại dịch vụ
tổng hợp được tập trung tại các khu vực dọc theo các trục QL và đường chính đô
thị. Khu dịch vụ tổng hợp hệ thống logistic gắn với nút giao Cao Bồ. Khu vực phát
triển dịch vụ, thương mại gắn với sự hình thành và phát triển khu du lịch sinh thái
ven sông Đáy. Phát triển quỹ đất dịch vụ thương mại gắn với trung tâm đô thị, là
cơ sở cho việc đô thị hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.
- Đất các khu ở đô thị mới: Định hướng xây dựng các khu ở tập trung, mật độ
cao với nhiều loại hình nhà ở theo thứ tự ưu tiên: Nhà liền kề, nhà ở sinh thái, biệt
thự.
- Đất cây xanh công cộng đô thị:
+ Tại khu vực 1: Bố trí khu công viên cây xanh xung quanh và dọc hai bên
trục đường chính đô thị vào khu trung tâm hành chính mới toàn đô thị, tạo cảnh
quan cho khu vực trung tâm hành chính mới. Khu công viên cây xanh phía Tây
khu vực nút giao Cao Bồ, phục vụ cho toàn đô thị.
+ Tại khu vực 2: Bố trí khu công viên cây xanh tại phía Nam thôn Trung
Thôn và phía Bắc xóm Bắc Sơn. Khu cây xanh tập trung phía Tây khu vực CCN
Yên Bằng.
+ Tại khu vực 3: Bố trí khu công viên cây xanh tạo cảnh quan bên trục đường
chính đô thị vào khu trung tâm hành chính mới cấp khu vực.
+ Tại khu vực 4: Bố trí khu công viên cây xanh tập trung tại phía Bắc khu
công nghiệp Hồng Tiến, định hướng là khu cây xanh công cộng cấp khu vực.
- Đất du lịch:
+ Xây dựng khu du lịch tại vị trí phía Đông xã Yên Quang, giáp sông Đáy,
khai thác lợi thế cảnh quan sông nước để xây dựng mô hình du lịch sinh thái tại
khu vực.
+ Xây dựng khu du lịch sinh thái tại phía Bắc thôn Ninh Mật - xã Yên Bằng,
khai thác đặc trưng vùng cảnh quan đồng ruộng, sinh hoạt văn hoá đặc trưng vùng
đồng bằng Bắc bộ.
- Đất sử dụng hỗn hợp: Quy hoạch khu đất sử dụng hỗn hợp dọc hai bên trục
TL490B kết nối cao tốc Bắc - Nam với vùng kinh tế biển phía Nam của tỉnh, là
quỹ đất có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như sản xuất, kinh doanh...
- Đất dự trữ phát triển đô thị: Quy hoạch các khu đất dự trữ phát triển tại phía
Bắc thôn Đông Duy, phía Đông thôn 1, thôn 2; phía Nam thôn An Lộc Hạ - xã
Yên Quang. Khu vực phía Nam các thôn Đoài Cầu Cổ, thôn Tam, thôn Nhất, thôn
Đông Biểu, thôn Lục, thôn Phận - xã Yên Bằng. Khu vực phía Nam xóm Cộng
Hoà, xóm Hoa Lư, thôn Đông Hưng. Khu vực phía Tây xóm Quyết Tiến và khu
vực phía Đông thôn Tân Lập - xã Yên Tiến. Khu vực xung quanh thôn Đằng Động
- xã Yên Hồng.
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- Đất hạ tầng kỹ thuật: Bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật chung như bãi
đỗ xe, trạm cấp nước sạch trạm trung chuyển, bãi dừng đỗ, khu xử lý nước thải,...
được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng và tạo thuận lợi cho quản lý.
3.3. Định hướng phát triển không gian các khu dân cư nông thôn:
Tiếp tục phát triển các khu dân cư nông thôn theo cấu trúc mạng như hiện
nay, định hướng xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục
vụ sinh hoạt và sản xuất theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện nâng
cấp, cải tạo phát triển theo mô hình đô thị “làng trong phố”. Trong đó đặc biệt
quan tâm đến hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước và chống úng ngập.
4. Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội:
4.1. Công trình hành chính:
Quy hoạch xây dựng mới các khu trung tâm hành chính toàn đô thị và cấp
khu vực (riêng trung tâm hành chính khu vực III sẽ nâng cấp, cải tạo trên cơ sở
trung tâm hành chính xã Yên Tiến hiện trạng). Các khu trung tâm hành chính cấp
xã hiện trạng còn lại sẽ chuyển đổi mục đích hoặc cấp độ phục vụ.
4.2. Mạng lưới công trình y tế:
Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa cấp đô thị tại khu vực phía Tây Nam xã
Yên Quang, quy mô 3 ha.
4.3. Mạng lưới công trình giáo dục:
Tại mỗi khu vực, bố trí một khu chức năng công cộng đô thị gồm hệ thống
cụm trường mầm non, tiểu học, THCS do quy hoạch chi tiết xác định.
Quy hoạch trung tâm đào tạo tại phía Đông thôn Đông Duy - xã Yên Quang,
thực hiện đào tạo, dạy nghề vừa đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao, vừa
hướng nghiệp đảm bảo sinh kế người dân khu vực khi chuyển đổi mục đích sử
dụng đất phục vụ xây dựng đô thị.
4.4. Mạng lưới công trình văn hoá - thể dục thể thao:
- Trung tâm văn hoá - thể thao chung cho toàn đô thị:
+ Quy hoạch khu trung tâm văn hoá cho toàn đô thị tại khu trung tâm hành
chính, công cộng toàn đô thị.
+ Quy hoạch khu trung tâm thể dục - thể thao cho toàn đô thị tại khu vực phía
Đông thôn Đông Duy xã Yên Quang, quy mô 17 ha.
- Trung tâm văn hoá - thể thao cho các khu vực:
+ Khu trung tâm văn hoá cho các khu vực được bố trí tại khu vực xây dựng
trung tâm hành chính, công cộng cấp khu vực.
+ Khu thể thao cấp khu vực bố trí kết hợp tại khu vực cây xanh cấp khu vực.
4.5. Mạng lưới công trình du lịch, dịch vụ, giải trí:
Quy hoạch xây dựng khu du lịch, dịch vụ giải trí gắn với khu du lịch sinh thái
tại phía Tây xã Yên Quang và phía Bắc thôn Ninh Mật - xã Yên Bằng gắn liền với
cảnh quan thiên nhiên khu vực sông Đáy.
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5. Quy hoạch sử dụng đất:
5.1. Quy hoạch sử dụng đất các phân khu:
Đô thị mới quy hoạch được chia làm 4 khu vực phát triển gắn với 4 cực phát
triển. Trong mỗi khu vực có tương ứng 1 đơn vị ở, bao gồm:
- Khu vực 1 - khu vực phía Tây Bắc: Khu vực phía Tây đường cao tốc Bắc
Nam và phía Bắc trục Quốc lộ 10.
- Khu vực 2 - khu vực phía Tây Nam: Khu vực phía Tây đường cao tốc Bắc
Nam và phía Nam trục Quốc lộ 10.
- Khu vực 3 - khu vực phía Đông Nam: Khu vực phía Đông đường cao tốc
Bắc Nam và phía Nam trục Quốc lộ 10.
- Khu vực 4 - khu vực phía Đông Bắc: Khu vực phía Đông đường cao tốc
Bắc Nam và phía Bắc trục Quốc lộ 10.
Bảng quy hoạch phân khu vực
Diện
tích
(ha)

Dân số
năm
2035
(người)

1

Trung tâm hành
chính, kinh tế - xã hội
Khu vực 1 - khu vực phía
toàn đô thị và cấp
Tây Bắc: Khu vực phía Tây
khu vực, khu vực
đường cao tốc Bắc Nam và
phát triển về dịch vụ,
phía Bắc trục QL10
du lịch, nông nghiệp
sinh thái

1.198,5

19.940

2

Khu vực 2 - khu vực phía
Dịch
vụ,
công
Tây Nam: Khu vực phía Tây
nghiệp, du lịch, nông
đường cao tốc Bắc Nam và
nghiệp sinh thái
phía Nam trục QL10

956,2

11.950

3

Khu vực 3 - khu vực phía
Dịch vụ, logistic,
Đông Nam: Khu vực phía
công nghiệp, nông
Đông đường cao tốc Bắc
nghiệp sinh thái
Nam và phía Nam trục QL10

718,15

12.760

4

Khu vực 4 - khu vực phía
Đông Bắc: Khu vực phía
Công nghiệp, dịch vụ
Đông đường cao tốc Bắc
Nam và phía Bắc trục QL10

524,3

5.350

3.397,15

50.000

STT

Tên phân khu

Tổng

Tính chất

5.2. Tổng hợp, cân bằng sử dụng đất:
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Bảng tổng hợp sử dụng đất
STT
Loại đất
Diện tích (ha)
1 Đất cơ quan
4,0
2 Đất công trình công cộng
53,2
3 Đất thương mại dịch vụ tổng hợp
135,90
4 Đất y tế
3,70
5 Đất trường học
19,43
6 Đất trung tâm đào tạo
15,20
7 Đất quốc phòng
4,5
8 Đất tôn giáo, di tích
11,62
9 Đất làng xóm đô thị hoá
563,80
10 Đất ở mới
256,5
11 Đất cây xanh - TDTT
114,50
12 Đất du lịch
74,80
13 Đất hạ tầng kỹ thuật
4,90
14 Đất sử dụng hỗn hợp
136,60
15 Đất nghĩa địa
48,80
16 Đất công nghiệp
403,10
17 Đất nông nghiệp
390,55
18 Đất dự trữ phát triển (đất nông nghiệp)
440,30
19 Đất mặt nước, sông hồ
289,96
20 Đất giao thông
425,79
Tổng
3.397,15

Tỷ lệ (%)
0,12
1,57
4,00
0,11
0,57
0,45
0,13
0,34
16,60
7,55
3,37
2,20
0,14
4,02
1,44
11,87
11,50
12,96
8,54
12,53
100

6. Định hướng không gian chiều cao:
- Chiều cao các công trình xây dựng trong đô thị được quy hoạch để khai thác
yếu tố cảnh quan tự nhiên đồng thời tạo nên một số điểm nhấn, khu vực có chiều
cao tầm nhìn nổi bật cho đô thị, mang dáng dấp hiện đại.
- Các khu vực đô thị được xây dựng với nhiều loại mô hình nhà ở khác nhau
cần bố trí bố cục hợp lý để tạo diện mạo cho đô thị và đặc trưng cho từng khu vực.
Bố trí công trình theo hướng mở, tránh tình trạng manh mún và bố trí cản tầm
nhìn. Xác định chiều cao xây dựng hệ thống các công trình dựa trên nguyên tắc
kết hợp theo diện, tuyến, điểm, hiện trạng khu vực và quy hoạch sử dụng đất.
7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
7.1. Định hướng phát triển hệ thống giao thông:
* Đường bộ:
Giao thông đối ngoại:
- Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chạy dọc theo hướng Bắc - Nam của khu vực
quy hoạch đi qua 2 xã Yên Hồng và Yên Bằng. Quy hoạch mặt cắt đường 6 làn xe,
bao gồm hệ thống đường gom hai bên.
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- QL10: Gồm 2 đoạn. Đoạn từ nút giao Cao Bồ đến cầu Non Nước quy hoạch
trở thành đường đô thị, quy mô mặt cắt đường 29m (7m+21m+1m). Đoạn còn lại
tuân thủ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh, quy mô nền đường
17m, mặt đường 11m.
- QL37C chạy theo hướng Bắc Nam khu vực phía Tây của khu vực nghiên
cứu, quy hoạch nền đường 16m, mặt đường 9m.
- TL490B kết nối cao tốc Bắc - Nam với khu kinh tế biển tỉnh Nam Định,
quy hoạch nền đường 34m, mặt đường mỗi bên 11m, dải phân cách 2m.
Giao thông đối nội:
Đường giao thông đối nội được tổ chức thành hệ thống liên hoàn với cấu trúc
dạng ô cờ kết hợp với mạng tam giác gồm đường trục chính và đường khu vực:
- Đường trục chính đô thị: Gồm các tuyến xuyên tâm, liên kết các trung tâm
đô thị, liên hệ trực tiếp với các trục đối ngoại, mặt cắt rộng từ 25-60m, vận tốc
thiết kế 60-80km/h.
- Đường khu vực đô thị: Gồm các tuyến có vai trò kết nối các khu chức năng
với các trục chính đô thị, được thiết kế với các mặt cắt từ 15,5-24,5m, vận tốc thiết
kế từ 40-60km/h.
Các công trình đầu mối giao thông:
- Cầu vượt giao thông: Để đảm bảo tại các khu vực giao cắt, liên kết các khu
vực không làm ảnh hưởng đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, QL10 và tuyến
đường sắt Bắc - Nam, định hướng tại khu vực sẽ quy hoạch các cầu vượt qua các
trục đường trên như sau:
+ Quy hoạch 02 cầu vượt qua tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: 01 cầu kết
nối khu vực I và khu vực IV (đoạn từ thôn Hoàng Nê sang thôn Hoàng Nghị - xã
Yên Hồng) và 01 cầu kết nối khu vực II và khu vực III (đoạn từ thôn Đông - xã
Yên Bằng sang xã Yên Tiến)
+ Quy hoạch 01 cầu vượt qua trục QL10 và tuyến đường sắt Bắc - Nam kết
nối trung tâm hành chính của toàn đô thị tại khu vực I với trung tâm hành chính
của khu vực II.
Còn các mạng đường khác sẽ sử dụng đường gom (đường gom hai bên trục
cao tốc, đường gom cạnh đường sắt và đường gom phía bắc trục QL10) để đảm
bảo an toàn giao thông và tính kết nối giữa các khu chức năng.
- Nút giao thông: Quy hoạch nút giao lập thể tại khu vực phía Đông nút giao
Cao Bồ kết nối QL10 và tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh
Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Quy hoạch 04 nút giao thông vòng đảo và các nút giao thông cùng mức khác
đảm bảo tạo sự liên thông trong đô thị và tạo điểm nhấn cho khu vực.
- Bãi đỗ xe tĩnh: Quy hoạch các bãi đỗ xe tĩnh nằm xen kẽ trong các khu cây
xanh trong từng đơn vị ở.
- Tổ chức giao thông công cộng, mạng lưới kho vận và trạm đầu mối hạ tầng
kỹ thuật.
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* Đường sắt:
- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo và nâng cấp tuyến
đường sắt Bắc - Nam qua khu vực quy hoạch, nâng cao năng lực vận chuyển hàng
hoá và hành khách. Phối hợp xây dựng và hiện đại hoá ga Cát Đằng.
- Xây dựng tuyến đường gom cạnh đường sắt, quy hoạch lại tuyến đường dân
sinh cắt ngang đường sắt. Tại khu vực cắt ngang đường sắt, bố trí trạm gác, biển
báo.
* Đường thuỷ:
- Tuyến sông Đáy quy hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch đường thuỷ
nội địa Việt Nam.
- Đầu tư phát triển khu vực cảng xã Yên Quang, đáp ứng nhu cầu đóng mới,
sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ.
- Quy hoạch xây dựng cảng nội địa tại khu vực Nghĩa Hiệp - xã Yên Bằng
gắn kết với sông Đáy.
7.2. Cao độ nền xây dựng:
Cao độ nền xây dựng được xác định đảm bảo cao độ khống chế phù hợp với
điều kiện hiện trạng, đảm bảo độ dốc tự nhiên trung bình là 0,4%. Theo đó lựa
chọn cao độ nền thiết kế dựa trên cao độ nền hiện trạng QL10 là ≥ +2,5m.
7.3. Thoát nước mưa:
Khu vực quy hoạch phân chia thành 4 lưu vực thoát nước:
- Lưu vực 1: Thoát nước cho khu vực 1 theo kênh tiêu S48 ra sông Đáy.
- Lưu vực 2: Thoát nước cho khu vực 2 theo kênh tiêu S52 và kênh Biểu
Thượng ra sông Đáy.
- Lưu vực 3: Thoát nước cho khu vực 3 theo kênh S48 ra sông Sắt.
- Lưu vực 4: Thoát nước cho khu vực 4 theo kênh S48, S40, kênh Chính Tây
ra sông Sắt và sông Đáy.
7.4. Quy hoạch cấp nước:
- Nâng công suất nhà máy nước Yên Quang từ 3.700 m3/ng.đ lên 10.000
m3/ng.đ để cung cấp cho 3 xã Yên Quang, Yên Hồng, Yên Bằng.
- Nhà máy nước thị trấn Lâm đến năm 2035 sẽ cung cấp nước với công suất
4.500 m3/ng.đ cho khu vực xã Yên Tiến.
7.5. Hệ thống cấp điện:
- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch được đấu nối từ lưới điện quốc gia
thông qua lưới điện 110kV trong khu vực.
- Đối với các đoạn tuyến đường dây  110kV: Quy hoạch đảm bảo hành lang
an toàn lưới điện và đối với các khoảng cột chưa đảm bảo khoảng cách tĩnh không
cần được nâng cao khoảng cách tĩnh không đảm bảo theo quy định của Nhà nước
và ngành điện.
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- Lưới điện trung thế 35kV và 22kV: Được quy hoạch dọc theo hè đường các
tuyến đường giao thông để cấp điện cho các trạm biến áp phân phối trong khu vực.
Khi quy hoạch mới phải đảm bảo hành lang an toàn cho lưới điện trung thế hiện
hữu cũng như lưới điện trung thế quy hoạch xây dựng mới.
7.6. Thông tin liên lạc:
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, độ
phủ rộng khắp với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao. Phát triển viễn thông
phải chú trọng đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin.
Ứng dụng các phương thức truy nhập băng thông rộng đến tận hộ gia đình,
làm nền tảng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thương mại điện tử
và các lĩnh vực khác.
Phát triển mạng lưới bưu chính rộng khắp, tạo điều kiện cho mọi thành phần
kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngoài việc phát triển hệ thống các bưu điện văn hoá xã, xây dựng thêm các
điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng tín hiệu đường truyền và
phạm vi phục vụ.
7.7. Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
* Thoát nước thải:
- Lưu vực 1: Thoát nước cho khu vực 1, nước thải của lưu vực này được thu
gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 1.
- Lưu vực 2: Thoát nước cho khu vực 2, nước thải của lưu vực này được thu
gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 2.
- Lưu vực 3: Thoát nước cho khu vực 3, nước thải của lưu vực này được thu
gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 3.
- Lưu vực 4: Thoát nước thải cho khu 4, nước thải của lưu vực này được thu
gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 4.
* Vệ sinh môi trường:
- Chất thải rắn (CTR): CTR sinh hoạt được thu gom về các trạm trung chuyển
CTR, sau đó được vận chuyển về khu xử lý CTR tập trung quy hoạch tại phía Tây
Bắc của đô thị trên địa bàn xã Yên Quang, quy mô diện tích 2 ha. Các trạm trung
chuyển CTR sẽ được bố trí kết hợp trong các khu công viên cây xanh. Quy hoạch
9 trạm trung chuyển CTR tập trung.
- Nghĩa trang:
Toàn bộ các nghĩa trang nhân dân trong khu vực được quy hoạch các hành
lang cây xanh cách ly hoặc được công viên hóa.
- Quy hoạch mở rộng khu nghĩa trang nhân dân tập trung tại khu vực phía
Tây Bắc xã Yên Hồng (khu vực 1): Diện tích hiện trạng là 1,6 ha, mở rộng thêm
6,2 ha.
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- Quy hoạch mở rộng khu nghĩa trang nhân dân tập trung tại khu vực phía
Tây Nam xã Yên Tiến (khu vực 3): Diện tích hiện trạng là 1,5 ha, mở rộng thêm
về phía Nam 3,2 ha.
- Các nghĩa trang có nguy cơ ô nhiễm môi trường, từng bước hạn chế chôn
cất, khoanh vùng và có biện pháp cải tạo để bảo vệ môi trường.
8. Đánh giá môi trường chiến lược:
8.1. Mục tiêu:
- Bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo
thực hiện tốt nhất các mục tiêu kinh tế xã hội của khu vực đô thị mới, của các
ngành, nâng cao hiệu quả các quá trình quản lý môi trường.
- Kiểm soát ô nhiễm các khu vực phát triển; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, xử
lý triệt để chất thải rắn, lỏng, khí. Đảm bảo chất lượng không khí trong lành; phục
hồi môi trường nước các dòng sông ô nhiễm, cải thiện chất lượng nguồn nước.
- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và giải
quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, khu dân
cư. Nâng cao khả năng phòng tránh và giảm thiểu tai biến môi trường, hạn chế
thiên tai, ngập lụt.
8.2. Giải pháp bảo vệ môi trường:
Giải pháp kỹ thuật:
- Điều tra, đánh giá các nguồn nước bị ô nhiễm và có giải pháp xử lý thích
hợp.
- Áp dụng các biện pháp xử lý cuối đường ống và công nghệ xử lý nước thải
tiên tiến nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất ô nhiễm trước khi xả ra nguồn tiếp
nhận.
Giải pháp quản lý:
- Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý tổng hợp môi trường toàn đô thị. Xây
dựng cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các cấp (cấp KCN/CCN, cấp cơ sở sản
xuất, cấp phường/xã).
- Tăng cường quản lý việc sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật
trong nông, lâm nghiệp.
- Quản lý và kiểm soát các làng nghề, các hoạt động khai thác khoáng sản
như cát, sỏi trên sông và vùng cát ven biển.
- Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo
vệ môi trường đối với các dự án phát triển trên địa bàn.
- Khuyến khích áp dụng các sáng kiến về công nghệ mới, sản xuất sạch.
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- Lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong vùng, bảo vệ
chất lượng nguồn nước ngầm trong cồn cát, đảm bảo nước sạch vệ sinh môi
trường khu vực nông thôn.
- Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh.
9. Phân kỳ đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư:
9.1. Phân kỳ đầu tư:
- Giai đoạn đầu đến năm 2025: Xây dựng cấu trúc khung hình thành và phát
triển đô thị.
- Giai đoạn sau năm 2025 đến năm 2035: Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ
thuật và hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan.
9.2. Các dự án ưu tiên đầu tư:
- Giai đoạn đến năm 2020:
+ Tiếp tục đầu tư, xây dựng tuyến TL490B (đường trục phát triển nối vùng
kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình).
+ Xây dựng tuyến đường đô thị thuộc tuyến Huyện lộ Phương Khang chạy
song song với đê sông Đáy và tuyến đường gom dọc theo tuyến đường sắt Bắc –
Nam.
+ Cứng hoá các đoạn đê sông Đáy.
- Giai đoạn đến năm 2025:
+ Xây dựng tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
+ Xây dựng các trục đường chính đô thị để có cơ sở phát triển lan tỏa ra các
khu vực xung quanh. Đặc biệt ưu tiên xây dựng các tuyến đường xung quanh khu
vực trung tâm hành chính toàn đô thị.
+ Cải tạo các trục đường hiện có để đáp ứng tiêu chuẩn đường đô thị.
+ Xây dựng hạ tầng KCN Hồng Tiến, CCN Yên Bằng, CCN Yên Tiến.
+ Xây dựng hệ thống logistic tại khu vực nút giao Cao Bồ.
+ Xây dựng hệ thống thương mại dịch vụ tại khu vực nút giao Cao Bồ và khu
vực đầu cầu Non Nước.
+ Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại khu vực đình Thượng
Đồng, khu du lịch sinh thái tại xã Yên Quang.
+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
10. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch:
Việc quản lý thực hiện quy hoạch được quy định cụ thể trong “Quy định
quản lý Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang,
Yên Hồng, Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm 2035” kèm theo Đồ án này.
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Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan:
Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Ý Yên và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Vp1, Vp5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Ngô Gia Tự
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