
UY BAN NHAN DAN 	CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
TINH TRA VINH 	 Dc Up - Ttr do - Hnh phüc 

S: 388 /QD-UBND 	Trà Vinh, ngày 30 tháng 10 nám 2020 

QUYET DINH 
SQ XAY DUNG IRA VINH Ye vic phê duyt do an Quy hoch xây dirng yang 

' A•./ 5 J 	huyn Càng Long, tinh Trà Vinh dn näm 2040 ..... 
ci
.. 

ii/0w..O 	., 
UY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH 

Chuybn............. ..................  
Can c& Ludt Ti ch-c ChIn/i quyn ct/a phicong ngày 19/6/2015; 

can cz Ludt Si-a di, bó sung mot so^die^u cüa Ludt Tj ch&c C7iInh phi vii 
Luqt To chi'rc chmnh quyén ct/a phirong ngày 22/11/2019; 

Can c& Lut Quy hogch dO thj ngày 17/6/2009; 

Can ctè Ludt Xây dung ngày 18/6/2014, 

Can th Ludt Quy hooch ngày 24/11/2017; 

Can th Lut Sz'ra di, bá sung mot so diu cáa 37 1ut có lien quan den quy 
hooch ngày 20/11/2018; 

Can ct'r Nghj ct/nh so1  37/2010/ND-cP ngày 07/4/2010 ve lap, thdm ct/nh, 
phê duyt và quán l} quy hogch dO thj, 

Can c& Nghj ct/nh so 44/2015/ND-CF ngày 06/5/2015 cia ChInh phii quy 
ct/nh chi tiêt mot so n3i dung ye quy hoch xáy drng; 

Can ci Nghj ct/nh so 72/2019/ND-CF ngày 301812019 cz'ia Ghinh phti szra 
ctOi, bô sung mot so ctiêu ca Nghj ctinh sO 37/2010/ND-C'P ngày 07/4/2010 ye 
lap, thdm ctinh, phê duyt va quán l quy hooch do thj và Nghj ctjnh so 
44/2015/ND-CF ngày 06/5/2015 quy ct/nh chi tiêt mot so ni dung ye quy hoQch 
xdy dng; 

Can cz-Ngh/ ct/nh s 18/2015/ND-CF ngày 14/02/2015 cüa ChInhphü quy 
djnh ye quy hogch báo v^ rnOi t1-ir&ng, dánh giá mOi trlr&ng chién luçrc, dánh giá 
tdc dóng mOi tru-àng và ké hogch bao ve^ mOi tru&ng; 

Cãn thNghj ct/nh so 40/2019/ND-CF 13/5/2019 cza Ch in h ph ti si'ra di, b 
sung mot so diêu cta ngh/ ct/nh quy hoQch chi tiêt, hie&ng dan thi hành Ludt báo 
ve mOi trzràng; 

Can c& Thông tit 12/2016/77'-BXD này 29/06/2016 cia BOirzc&ngBo 
Xáy dzrng quy ct/nh ye hO sa ctha nhiçm vy và dO an quy ho(lch xáy drng vüng, quy 
hogch dO thj và quy hooch xáy drng khu ch&c nãng dc thü; 

Can ci Thông tic so 35/2016/TT-BXD ngày 26/12/2016 cta Bç tru'öng Bô 
NOng nghip và Phát trkn nóng i/iOn hic&ng dan thtc hin lieu chi huqn dgt 
chuân nông thOn mài giai dogn 2015 - 2020; 
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Can th Quy chua2n k9 thuát qudc gia ve quy hoQch xáy dung so QCVN 
01:2019/BXD ban hành kern theo Thông ur so 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 
cza B5 trw&ng B3 Xây d-ng, 

Can ci Quyet dfnh so 192 7/QD- UBND ngày 01/4/2020 cia UBND tinh ve 
vic phê duyct nhiçrn vu quy hoQch xáy dtng ving huyn Càng Long, tinh Trà 
Vinh ctên nám 2030, tarn nhIn den nàm 2040; 

Can th Quyet djnh s 2355/QD-UBND ngày 04/6/2020 cta UBND tinh v 
vic diu chinh nal  dung Dieu 1 Quyêt djnh s6 192 7/QD- UBND ngày 01/4/2020 
cia UBND tinh; 

Theo d nghj cta Ch6 tjch L'Jy ban nhân dan huyn (2àng Long. 

QUYET IMNH: 

Diu 1: Phê duyt d an quy hoch xây &rng vüng huyn Càng Long, tinh 
Trà Vinh den näm 2040 vâi các ni dung nhu sau: 

1. Phm vi, ranh giâi vüng lp quy hoch: 

Khu v,rc 1p quy hoch xây di,mg ving gm toàn bQ^ ranh giâi hành chInh 
huyen Càng Long, tinh Trà Vinh, din tIch tr nhiên khoãng 29.390,67 ha (khoáng 
293,9067 km2), ranh gi&i xác djnh nhu sau: 

- PhIa Dông giáp huyn Châu Thành và thành pho Trà Vinh. 

- PhIa Tây giáp tinh Vinh Long. 

- PhIa Nam giáp huyn Tiu CAn và huyn CAu Kè. 

- PhIa BL giáp tinh Vinh Long vâ tinh Bn Tre. 

2. Tmnh chAt va mic tiêu: 

a) TInh chAt: 

- LA trung tam hành chInh, kinh te, van hod, xâ hi và an ninh quc phông, 

là C%tC phát trin kt ni thành phô Trà Vinh và lien vüng phIa Bäc tinh Ira Vinh. 

- Là vüng phát trin thircing mti dch vi, van hóa và vüng san xuAt nông 

nghip chAt luqng cao. 

- LA vüng phát trin san xuAt cong nghip, tiu thu cong nghip và dlch  vii. 

b) Mic tiêu: 

- Cu the hóa quy hooch tang thE phát triEn kinh tE xA hi tinh Trà Vinh, 

huyn Càng Long và các djnh huâng lien quan. 

- Dat tiêu chuAn huyn nông thOn mOi. 

- Dinh hithng to chüc không gian toàn vüng, djnh hung phát triEn dO thj 

và khu On ci.r nOng thOn, khu chirc näng dc thü, dnh hixâng phân vüng san xuAt, 

thucing mi - djch vii,... gop phAn phát triEn kinh tE xà hi dja phucing bEn vng. 
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- Lam co sâ de^ djnh huàng phát triEn, trin khai các quy hoach chuyên 

ngành, chuang trmnh, ke^ hoach, dAu tu và hoach dnh các chmnh sách phát trin. 

Lam cong ci,i quân 1' do thj, nông thOn, cac khu cong nghip và h thong các cong 
trInh chuyên ngành phát trién hài hóa va bn vUng. 

3. Các chi tiu kinh te k-Y thu.t chInh: 

a)Dâns& 
+ Hin trng: 147.694 ngithi (theo nin giám thng ké näm 2019, trong do: 

dan so^ do thj 13.610 ngu('Yi, dan s05  nOng thôn 134.084 ngtri). 

+ Dr báo dn näm 2030: Khoáng 189.589 ngtr&i (trong do: dan so dO thj 

khoáng 63.488 ngu&i, dan s 05  nông thôn 126.101 ngui). 

+ Dv báo dn näm 2040: Khoãng 290.985 ngu&i (trong do: dan s65  do thj 

khoãng 100.480 ngthi, dan s6 nông thôn 190.505 nguäi). 

+ T' le gia tang dan s6 trung bInh: khoãng 1,4%/närn. 

b) Daft dai: 

- Chi tiêu: 

+ Chi tiêu dAt dan ding bmnh quân toàn do thj: 50-80 m2/ngi.thi (do thj l°ai 
III, IV); 70-100 m2/nguYi (do thj loai V). 

+ Chi tiêu daft don vi a bInh quân toân do thj: 28-45 m2/ngu&i (do thj loai 
III, IV); 45-55 m2  /nguoi (do thi loai V). 

+ Chi tiêu scr dung daft trong khu, cum cong nghip: Giao thong t' I 210% 
din tIch toàn khu; cay xanh t' 1? 10% din tIch toàn khu; các khu kq thut t 1 
> 1% din tIch toàn khu. 

+ Chi tiêu daft nông thôn: DAt & 2 25 m2/nguäi; dat xây dijng cong trinh 

djch vift cong cong 2 5 m2/ngu6ri; daft giao thông, ha tang 	k' thut 2 5 m2/ngui; 

dAt cayxanh cong cong  22 m2lngithi.  

-Dirbáo: 

+ Dn näm 2030: DAt phát trin d65 thj khoàng 7.591,41 ha, trong do dAt 
dan ding do thj khoâng 1.777,66 ha dn 3.491,84 ha. Daft nông thôn khoãng 
2 1.799,26 ha. 

+ Dn näm 2040: DAt phát trin do thj khoáng 7.591,41 ha, trong do daft 
dan dung dO thj khoáng 2.813,44 ha dn 5.526,4 ha. Daft nOng thôn khoãng 

2 1.799,26 ha. 

c) T le dO thj hóa: 

- Hin trang: 9,21%. 
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- DV báo dn näm 2030: 33,49%. 

- Dr báo den nãm 2040: 34,53%. 

d) Chi tiêu kinh te^ k9 thut có lien quan: 

- Chi tiêu cp nuâc: Do thj: 100 - 150 lItlngithilngày dêm; nông thôn: 80 
lIt/ngithilngày dém. 

- Chi ti&i thoát ntràc: 100% cap nuâc. 

- Rae thai: 0,9 - 1,4 kg/ngithi-ngày. 

- Chi tiêu cap din: 700 - 1.500 kWhIngui.nam. 

- Thông tin lien lac:  70 thuê bao din thoai/100 dan. 

- H thong ctu&ng giao thong do thj dam bão QCVN 07-4:2016/BXD; T' 
Iq^ dat giao thông do thj (khOng bao gOm giao thông tinh) trong daft xây ding do 
thj tôi thiêu: tInh den dung lien khu v%rc: 9%; tInh den thr&ng khu vrc: 13%; tInh 
den ththng phân khu vic: 18%. 

- H thong du&ng giao thong nông thOn phãi dat  yêu cu kq thut theo quy 
djnh cüa BO Giao thông 4n tái. 

Ngoài ra, các chi tiêu ha tng khác nhu: chi tiêu ve^ cay xanh, giao thông,... 
dM vâi dO thj và nông thOn dam bào dung theo Quy chuAn Vit Nam QCVN 
01:201 9/BXD; chi tiêu ha tang k9 thut: dam báo dung theo Quy chun Vit Nam 
QCVN 07:20 16/BXD và các quy chuAn, tiêu chun, quy dnh hin hành. 

4. Dinh hudng to^ chrc không gian vüng: 

a) Dinh huàng khOng gian vüng: 

- Dinh hithng và phát trin h thng dim dan Cu dO thi và dim dan cu 
nông thôn tao  sij can dôi ye mt ha tang xA h0i, ha tang k thut và quy mô dan 
so theo timg giai doan quy hooch. 

- D% kin phát trin khôrig gian do thj viing huyn Càng Long nhu sau: 

+ DO thj: Dinh hi.róng phát triên do thj Càng Long và do thj Tan An. 

• Do thi Càng Long: Hin là do thj loai V, djnh huóng mô rOng  dO thj CA ng 
Long (thj tran Càng Long hin hüu, xA Binh Phii, xä Nhj Long) giai doan  den näm 
2030 nâng len do thi ioai IV Va nâng cap len thj xã thuOc  tinh sau 2030 là trung 
tam dOng lirc phát triên kinh tê cho toàn huyn. 

• Do thj Tan An: Xâ Tan An hiên tai  dinh htr&ng giai doan den nm 2030 
phát triên là do thj loai V và giai doan sau näm 2030 nâng cap len thj trân thuOc 
huyn Càng Long. 

+ Nông thôn phát trin theo djnh huóng quy hoach chung xây drng cüa 
tirng xa, phát triên dc theo các tuyên 10 chInh và h8 thông kênh rach  &An lien vi 
diéu kin san xuât nông nghip theo huàng ben vUng; trong do hq^ thông ciim xä 

• • 	 • 	 A 	 I 	 A 	 A 

dam bao canA  doi hai hoa va bo sung hçA  thong cac congA  trinh cong cong  va d1ch v 
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cho tfrng khu vrc huyn, dam bão nhu cu scr drng và bin kinh phic vi, gm 04 
cum: 

• Cum phIaTây (xA My Cam, xã An Tru&ng A, xä An Tnthng): Xà An 
Tru&ng A phát triên la' trung tam cum xA. 

• Cum phIa Nam (xA Huyn Hi, xä Tan Binh): XA Tan Binh phát triEn là 
trung tam cum xi 

• Cum phIa Dông Bc (x Phizcmg Thanh, xA Dai  Mc, xA Dai  Phuâc): Xã 
Dai Phtràc phát tnên là trung tam cim xã. 

• Cum phIa B&c (xa DCr 149, xä Nhj Long Phü): Xä Nhj Long Phü phát 
triên là trung tam cum xâ. 

- Các khu chirc nang: 

+ Khu cong nghip C6 Chién thuc xa Dai  Phtr&c, din tIch 200 ha. 

+ Cum cong nghip Tan Binh thuc Ap Ninh Binh, xä Tan Binh, din tIch 
40 ha cüng vi djnh htràng khu san xuât tp trung thuc xâ Huyn Hii, Due Mg... 

b) H th6ng ha tang k9 thut, ha tang xA hi cAp vüng: 

- Dinh hithng k& ni h th6ng giao thông chInh: 

+ Vânh dai 1: Du&ng trinh thj trAn Càng Long - Ducing huyn 37 - Duông 

huyn 4 - QuOc 10 60 - Quôc 10 53 tao  thành vành dai 1. 

+ Vành dai 2: Du&ng huyn 31 - Dithng huyn 37 - Di.thng huyn 1 - Drng 

huyn 3 - Dir&ng huyn 8 - Dtrng huyn 7 - DLI&ng tinh 911 tao  thành vành dai 

2. 

+ Triic Bc Nam: Quc to 53 ni vâi Dithng huyn 2. PhIa Bc ni v&i 

Vinh Long, di qua do thj Càng Long, do thj Tan An ni vó'i trung tam huyn CAu 

Kè. 

+ Trc Dông Tây: Quc LO 53 nôi vâi Du&ng huyn 39. PhIa Dông nôi vài 
thành phô Trà Vinh, di qua do thj Càng Long. PhIa Tây nôi vvi tinh VTnh Long. 

- Dinh huóng ha tang xA h0i: 

+ Cong trinh giáo dic: Dinh huóng bO^ trI them 04 truâng Trung h9c ph 
thong tai  04 c%lrn trung tam xA dam bâo phic vii cho 290.985 ngui vào nãm 2040. 
Kt hqp nâng cap mô rOng  05 truàng Trung hQc phô thông hin hthi và xây drng 
mâi 01 trti&ng day  ngh  tai  dO thj Càng Long dam báo quy mô, ban kInh phiic vii. 

. 	. + Các cong-  trinh thwing mal  dich vi, y te, van hoa, the dic the thao ngoai 
các cong trinh hin hu và djnh hithng phát triên trén dja bàn thjtrân Càng Long 
con djnh huóng b trI a trung tam ciim xA dé dam bão tInh chat ye nhu câu và bàn 
kmnh phuc vi cho nhân din trong huyn. 

5. Dinh hurng vüng san xuAt 

D\NocSonCNXD2Q20\0D\8 I TTr3S 1 (UBNDCngLcng)PheduyctdoanQuyhoachxaydungvuiighuycnCangLong.d'c 
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- Dam bão phü hcip quy hoach nganh, dáp irng nhu cu san xut phát trin 
cüa dja phixong. 

- Không gian san xut cüa huyn ducic phân vüng nhi.r sau: 

+ Wing A: Htràng Tây Quc i 53, gm các xä M dm, An Trtthng, An 
Tnxong A, Phuang Thanh, Huyen Hçi, Tan An, Tan Binh, mot phan xa Binh Phu: 
Phát trin san xuât ha và hoa màu, cay nông nghip ngän ngày và cay an trái. 

+ Vüng B: Hu&ng Dông Quc IQ^ 53, g6m thj trn Cang Long (hin hthi) và 
các xA Due M, Nhj Long Phi, Nhj Lon, Dai Phüc, Dai Phuóc, mt phân xà 
Binh Phü: Phát triên nuôi trông thus' san kêt hçxp vâi cay an trái, du ljch sinh thai. 

6. Dinh htr&ng quy hoach hqA th6ng ha tang k' thut: 

6.1. Quy hoach giao thông: 

a) Giao thông du&ng b: 
Dam báo nhu câu vn tâi, 4n chuyên, két nôi lien vüng tao dQng l%rc phát 

triên do thj và nông thôn, kinh té xà hQi cho vUng; co ban phii hp Quyét djnh 
144 1/QD-UBND ngày 08/07/2016 cüa UBND tinh ye vic phé duyt Quy hoach 
tong the phát triên giao thong vn tãi tinh Trà Vinh den närn 2020 và djnh huóng 
den näm 2030. 

- Quc 19^ 53: K& ni huyn Câng Long vOi các huyn lan cn và là tnic k& 
ni cüa tinh Trà Vinh vâi tinh VTnh Long,... djnh hu&ng nâng cp dam bào 10 gi&i 

tr 27- 62,5m (chia lam 2 doan, qua do thj và ngoài do thj). 

- Quc IQ^ 60: Cüng là triic k& n6i huyn Càng Long vói các huyn Ian cn 
va là true kt ni cUa tinh Trà Vinh vói tinh Bn Tre,... djnh hu&ng nâng cap dam 
báo 10 giài 42m. 

- Hq^ thong Du&ng tinh bao gm DT.911, DT.91513 ktni nhu cu giao 
thong gifla huyn Càng Long và trung tam hành chInh, kinh tê, van hóa, xã hi 
cap tinh va các huyn khác trén dja bàn tinh, kêt nôi v&i các tuyên di.rông Quoc 
l, tao nén h thông giao thong xuyén suOt trén toãn tinh, dnh hurng 16 giâi 29m. 

- H thng Du&ng huyn kt ni giao thong giUa các xa trên dja bàn huyn 
Càng Long vói trung tam hành chInh cap huyn và các huyn lan  cn. Các tuyên 
du&ng nay kêt noi vâi he thong duông tinh, tao nên he^ thông giao thông xuyén 
suôt trén vüng huyn Càng Long, djnh htràng lô giói 29m. 

Các triic duàng dng lirc phát trin dO th, các tuyên duing vành dai, tuyn 
dumg tránh có vai trô quan trQn trong vic phát trién kinh tê xA hOi cüa huyn 
Câng Long, thong qua vic két nôi giao thong giva các do thj vâi nhau, cüng nhu 
két nôi khu virc vâi các huyn lan can, giãm tãi áp lrc giao thong trén các tuyén 
ththng qu6c l, di.r&ng tinh, xây dimg tôi thiéu dat tiêu chuân &thng cap IV, l 
giài 27,5~62,5m. 
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VA 

BANG THÔNG ICE HE THÔNG GIAO THONG 
GItflHiN 
DIIONG 

I 	- 
DAI 	BE RQNG (m) 

STT 
TEN MAT L 0 PHAN  

L trãi 	L phã DU1NG CAT 
Tr Den 

GI€fl CACH, 	Lông 
'(dat dy 	(d At dy (m) 	 d ixô'ng 	

trü) 
Quc 10 Al- cu May c.0 Ba 

62,5 0 	23,75 15 23,75 
53 Al Trc Si  

QL53 

Qu6c 1 A3- CAu Cr, 
don 

2 
60 A3 Chiên 

qua xA 42 0 	17,5 
- 

7 17,5 
Binh 
Phü  

Du&ng 
Dung B2- lien xä QL 60 

29 0 	11 7 Ii 
tinh 911 B2 (Xã Tan mOi 

An)  
cira 
song 

doan 
Duing 

Lang 
The 

giap 
27,5 0 	11 5,5 11 

huyn I ranh xA 
giap voi 

Dixc M 
sOng CO 
Chiên  

QL53 
don giáp 

Duàng ranh xà 

Du&ng 
huyn 1 Binh Phü, 

huyn37 
C-C doan - An 27,5 0 11 5,5 11 

qua xa Throng 
DircM vàTT 

Càng 
Long  

DuOng Diiäng 

Du&ng 
huyn37 huyn3 

6 
huyn 

C-C don qua don qua 27,5 0 11 5,5 11 
xA Nhj xà Nh 

Longhü Long  
5iáp ranh - 

DtrOng Cl- huyn Quoc lv 7 5,5 16 5,5 
huyn3 Cl Châu 60 

Thành  

Duong 
C2- Quc 19 

4,75 
8 huyn 3 

C2 
QL 60 

53 
16 5 0 4,75 cap 

noi dâi  

QL 53 
Di.r&ng 

don 
huyn 6 

Du&ng c-c qua xä 
don 

27,5 0 11 5,5 11 
huyn 

Phuang 
qua xà 

Thnh 
Huyên 
Hi  
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GHflHiN 
DUNG DAI BE RQNG (m) 

SIT 
TEN MAT LQ PHAN 

L 	trái L phã DUNG CAT 
Tir Den 

GI CACH 
(dat dç Lông 

(d at di (m) 
trü) 

throng 
 trfr) 

don 

QL53 
giáp 

don 
ranh xA 

I 

10 
Du&ng B2- 

qua xA Huyn  29 0 	11 7 11 
huyn 6 B2 

Binh 
Hi di 

Phü 
huyn 
Tiêu 
Ctn  

CAu M9 
Du&ng B2- Hue, 

11 huyn2 
B2  

QL.53, DT.911 29 0 11 7 11 
(doan 1) H.Câng 

Long  
QL.60, 

Du&ng Hiu 
12 huyn 2 c-c DT.91 I Trung, 27,5 0 11 5,5 11 

(don 2) Tiu  
Can  

Quc 1 
Dtrcing 

53 don 
huyn 2 

13 '°' C-C qua TT 
don  

27,5 0 11 5,5 11 
huyn 31 Cang 

qua xA 

Long 
Tan 
Binh  

Duôiig 
huyn 

31 doan 
14 

huyn 39 
C-C 

qua xA 
qua xä 27,5 0 11 5,5 11 

An 
AP 

Tru&ng 
TrucYflg 

A 
Drning 

15 lien xA D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Due M9  
Du&ng 

16 lien xA D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Di Phithc  

Duô'ng 

17 hjejj xA 
Nhj Long 

D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 

Phi  
Duông 

18 lien xA D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Nhj_Long  

Du&ng 
19 lien xä D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 

Di_Phüc  
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GIàIH3N 
DAI BE RQNG (m) 

S'IT TEN MAT 
CAT 

DUYNG 
LQ PHAN 

CACH Le' trái L 	phã. DUUNG 
Tir Den 

GIOl 
(dAt dy 

Lông  (dAt d (m) 
trfr ) dtrng  trü) 

Du&ng 

20 
lien XA D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Phtrong 
Thnh  

Du&ng lien 
21 xATT D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 

Càng Long  
Duing lien 

22 xà M5 D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Cam 

Duing 
23 lien xà An D-D - 12,5 0 3 6,5 3 

Truäng A  
Du&ng 

24 lien xAAn D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Truó'ng 
Dung 

25 lien xA D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Huyn Hii  

Duông 
26 lien xà D-D - - 12,5 0 3 6,5 3  

Tin Binh  

27 D1•f6ng lien D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 xã Tan An _______ _____ ______ 

DUONG QUY HOACH MOI - MO RONG  CAC TUYEN DIJONG 

QL53 QL6O 
Du&ng don doan 

28 tránh QL A2  qua TT qua xà 62,5 0 20 22,5 20 
53 Càng Binh 

Long Phü  
Duing 

29 
Dtring B 1- Quc i huyn 3 

doandi 32 0 12,5 7 12,5 
tinh9lSB BI 60 TP Trà 

Vinh  
Dtr&ng lien Dtthng 
xA Due M5' huyn 4 duing 

30 vói Nhj D-D don qua lien xA 12,5 0 3 6,5 3 
Long Phü xà Nhj Drc M 
lam m6i  Long  
Duông QU A Duông 
nha huyn 2 

31 ig D-D quaxà dOafl 12,5 0 3 6,5 3 
huyn6, Phmg 

qua xä 
xâ An Thnh An 

Tnr&ng A)  Trtthng  

D\NgocSonCNXO2020\QD\8 I T1'r38 I (UBNDCangLong)PhcduyetdonQ.yhoachxaydwigvwgbuyenCangLong.doc 
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GI1 HJN 
DU(JNG DAI BE RQNG (m) 

STT AN MAT LO PH AN 
L 	trái L 	phãi DUYNG CAT 

Tr Dn 
GIUI CACH (dht dç Lông  (dat dtr  (m) 

trw) thrô'ng  tr) 
Duông Du&ng 
lien xà huyn Lien Xà 

32 
M5' Cm D-D  51 don 

An 12,5 0 	3 6,5 3 
vâixâAn quaxa Tru&ng 
Trr&ngA M9 A 
lam mâi  Cam  
Dtr&ng 

Dung Dueing 
lien xà An 

huyn 2 huyn 6 
Tru&ng, 

doan doan 33 TânBinh 
Va Huy en 

D-D quaxà quaxA 12,5 0 3 6,5 3 

An Huyn 
Hi lam Trtr&ng H.i 

mâi  
Du&ng 

34 lien XA D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Tan An 
lam_mó'i  
Duäng 
lien xA 

35 1 
Tan An vi 

D-D - - 12,5 0 3 6,5 3 
Huyén 

HOi lam 
m&i___________  

- Nâng cp và xay d%rng mâi các tuyn du&ng do thj, tüng bi.râc hoàn chinh, 
dông b9^ hóa các tuyên tric giao thông, nut giao thông do thj, hin dai hóa mng 
luOi thrông nOi thj gän vOi chinh trang do thj, 19̂  gi('i các tuyên dithng cap khu virc 
tOi thiêu 16m, cap du&ng phân khu vrc tôi thiéu 13m. 

- Quy hoch h thng giao thông nông thôn phic vi san xu& vâi 4 cAp 
thr&ng A, B, C, Dtuân thU TCVN 10380-2014: Du&ng giao thông nông thôn - 
Tiêu chuân thiêt kê vâ quy djnh khác có lien quan. 

- Cái to và xây d%rng mói hp̂  thong bn bãi trén phm vi toãn huyn, lam 
dâu mOi phát triên hq̂  thông giao thông khu vrc. 

b) Giao thông du&ng thUy: 

- Song C05  Chiên là tuyn giao thong thUy cAp dc bit do Trung hang quán 
1', là tuyên dung thUy trpng diem cUa huyn Càng Long nói riêng vâ tinh Trà 
Vinh nói chung. 

- Ben cnh do huyn Càng Long cOn có các lu6ng giao thông thUy do tinh 
quãn 1 mang '  nghia kin dôi vOi vic vn chuyên hang hóa khu virc: Song Càng 
Long - song An TruYng; sOng Trà Ngoa - Trà Ech - song Ba Si - song Lang The; 
Kênh Long Hi; song Dira DO - Rach Rô - Kênh Dung Dinh; Kênh Là Co, Kênh 
May Tirc; song An Ttrirng; Rch Dira. Các tuyn du&ng thciy nay can có ké hoch 
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nao vet, dam bão tao dông chay t%I nhin vra ph%lc vi thüy 1i thoit nuâc vra 
phic vii giao thông di lai bang thrng thUy cho các phumig tin dung thüy có 
cong suat nho, giao thong no  thuy vung. 

6.2. Quy hoach cao dO nn và thoát nuâc mat: 

- Cao dO nên: 

+ Chçn cao dO xay d%rng (Vxd) ~! +2,30m, theo djnh htróng quy hoach vling 
tinh Trà Vinh. 

+ San 1p toàn bO din tIch di vôi nhctng khu vrc xây d%mg mâi, các khu 
dan cu tap trung den cao dQ khong che. 

+ Khu vrc nông thôn, nhctng vüng không cóh thng thoát nuâc mat, can 
tao h thong thuS' lçii tot dê có the tuài, tiêu nis&c day du', khong bj ngp üng. 

- Thoát nuc mixa: 

+ Huàng thoát: Theo hu&ng dc cic bo M ra song kênh rach gAn nhAt nhu 
song Càng Long, song May Tüc..., trithc khi dn ra song Co Chiên. 

+ Khu virc thj trAn Càng Long và các ci,im cOng nghip bo^ trI hq^ thng thoát 
ntrc riéng. 

+ Các trung tam xA b o^ tri hq^ thng thoát nuâc chung. 

+ Khu vrc các Ap sr d%ing hq^ thong thoát mrâc phân tan theo cim dan cu tp 
trung. 

- H thong thUy lcii: 

± H thong thUy 1ci co bàn dip frng ducc nhu cAu nuâc tirâi tiêu phi,ic vi,i 
sin xuât va két hqp giao thông thüy ph%lc vi,i vn chuyên hang hóa trên dja bin. 

+ Tnric tinh hInh bin di khI hu lam cho hq^ thong kênh nOi dng mau bj 
bôi lang, gay thiêu nuâc ngQt, can xem xét no vet thu&ng xuyên dé dam báo 
nguôn ntric phic vi san xuât. 

6.3. Quy hoach cAp nu&c: 

- Chi tiêu cAp nuâc: 

+ Giai doan 2030: 

• Tiéu chuAn dung ntróc sinh hoot khu viic nông thôn: 80 lItlnguôi/ngày 
Um. 

• Tiêu chuAn dung nu&c sinh hoat khu vrc do thj: 100 lIt/nguii/ngày dém. 

• Nuâc cap cong trinh cong cOng, djch vii vâ sin xutt: 20% Qsh. 

• Nuàc cap san xuAt cong nghip: 40 M3 /ha. 

+ Giai doan 2040: 

+ Tiêu chuAn dung nuOc sinh hoat khu vrc nông thôn: 100 lItInguii/ngày 
dém. 

D:'.NgocSoaCNXD2O2O\QD\8IUr38 1 (UBNDCangLng)PhoduycIdoanQuyhoachxaydungvuzgiuyenCaiglong.dO 
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+ Tiu chun dung mrâc sinh hoat khu viic do thj: 120 lItInguriIngày dém. 

+ Nix&c cAp cOng trmnh cong cong, djch vi và san xuAt: 20% Qsh. 

+ Nuâc cAp san xuAt cOng nghip: 45 m3/ha. 

- Tang nhu cAu dung nuâc: 

+ Giai doan  2030: 28.910 m3/ ngày dêm. 

+ Giai doan 2040: 47.460 m3/ngày dém. 

- Dinh huàng quy ho.ch mng li.rài cAp nuôc: 

± Ngun cAp: Sü d%lng các tram cap nithc tai  thj trAn Cân Long và cac xA, 
nâng cap cong suât các tram cap nuâc nay dam báo nhu câu cap nuâc theo quy 
hoach tüng xà và do thj theo djnh hi.râng näm 2030 và närn 2040. Ni.róc si dung 
Cho xfz l rnrâc cap là nguOn ntrâc mat. Xây d,mg mâi tram xir 1' nu&c cap Cho 
do thj Cang Long quy mô 2000 m3lngày dêm. 

+ Mang hrâi cAp nithc: Diu chinh, cãi tao  cong suAt  các tram  cAp nuàc tai 
thj trân Càng Long và mi xâ theo hu&ng dip üng dü nhu câu Cho quy mO dan so 
quy hoach tai môi xà vã thj trân. Riêng dO thj Càng Long và do thj Tan An can có 
ke hoach nâng cap nhà may cap nuóc theo djnh huàng phát triên quy hoach dO 
thj. 

S 	 A 	 A 	u 	A 	 I 

Quyhoch moi va cai tao  hçA  thongA  throng ong cap noc hien htr
-u cua moi 

xà và thj trân Càng Long. Phát triên các tuyên cap nurc Cho khu virc chua Co nu6c 
sach vâi dung kInh Ong truyn tãi tir D100-D200. Dam bão t)' Ie^ cap mr&c 100% 
Cho khu viic trung tam xà và hai do thj Càng Long và Tan An. 

6.4. Quy hoch thoát ni.râc thai và xt'r l' chAt thai ran: 

- Chi tiêu: 

+ Thoát nuâc thai sinh hoat bang 100% chi tiêu cap ntrâc; thoát rnthc thai 
san xuât, cong cong  bang 100% chi tiêu cap nithc san xuât, Ong cong. 

+ ChAt thai ran: Khu v%rc dO thj: 0,9 kg'ngu&i-ngày, khu virc nông thOn: 0,8 
kg/ngu&i-ngày. 

+ Chi tiêu sir d%mg dAt nghTa trang: 4 m2/m; nba tang 16 2 1 cOng trinh/ do thj. 

- Ltrcing ntrâc thai: 

+ Sinh hoat: 12.870 m3/ngày dém (dn 2030) - 24.440 m3/ ngày dm (dn 2040). 

+ San xuAt: 12.230 m3/ ngày dém (dan 2030) - 15.750 m3/ ngày dém (dn 2040). 

- Dinh hithng quy hoach  mng luâi thoát nuâc: 

+ Khu vrc do thj: Sir dung he^ thng thoát nuâc riëng gita nurc thai Va 
nuâc mi.ra. Nuâc thai sau khi xir l' phãi dat  giá trj C, cOt  B. QCVN 
14:2008IBTNMT tnrâc khi xã ra song. 

+ Khu vrc nông thOn: Sir ding h thng thoát rnxâc Chung Cho tAt cã các trung 
tam xA và diem dan cu. 
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+ Các khu cong nghip, ci,irn cong nghip: Sü dmg he thng thoát nuâc rieng 
gita nuâc thai và ni.râc mtra. My dimg tram xir 1' ntrâc thai riêng cho mi khu cong 
nghip, cong sut 1 .600-9.000m3/ngày dém. Nu&c thai sau khi xü 1' phái dat  giá lij 
C, cot B, QCVN 40:201 1/BTNMT tnthc khi xâ ra song. 

6.5. Quy hoach cap din: 

- Nhu cAu phi,i tãi dn näm 2030: Khoãng 116.820 KVA. 

- Nhu cu pht tài dn näm 2040: Khoáng 194.940 KVA. 

- Ngun din cung cap cho huyn Càng Long chü yu tü ngun din luâi 
quôc gia tram  bin áp 110/22kV 2x63MVA Trà Vinh 

- Trong khu quy hoach Co tuyn cao 	220kV và 500kV di qua cung cap 
nguôn din cho TBA 11 0/22k\' 2x63MV Trà Vinh. 

6.6. Quy hoach h thong thong tin lien lac: 

-Drbáo nhu. cAu den 2O3O: 

+ Thuê bao din thoai bang thông rng: khoãng 132.712 thuê bao. 

+ Thuê bao internet (co^ djnh + di dng) khoâng: 50% hO gia dInh có thuê 
bao internet tôc do cao. 

- Dr báo nhu cAu ctn 2040: 

+ Thuê bao din thoai bang thông rng: khoang 203.689 thuê bao. 

+ Thuê bao internet (co^ dnh + di dOng)  khoáng: 50% ho gia dInh cO thuê 
bao internet tôc do cao. 

- Ngun cap: Hv^ thong thông tin lien lac  chInh cUa huyn ducic cap tr btru 
din Càng Long và các btru din xã thông qua tuyên thong tin lien lac  chInh dc 
du&ng giao thông hin hU'u trong khu quy hoach. 

- Xây d%rng và phát trin co sâ ha tang vin thông hin dai  dáp ing nhu cAu 
trên dja bàn huyn. 

- Ha tang chuyn mach,  truyn dan, ngoi vi, di dOng,  btru chInh thrqc quan 
tam, dâu tu phát triên, dam bão ph%ic vi tot nhât nhu câu thong tin lien lac  cüa 
ngtthi dan trong huyn. 

6.7. Dánh giá môi tru&ng chik luac: 

Thc hin các giai pháp de kim soát o nhim, phOng tránh, giám nhe tác 
dng cüa môi trithng: Kiêm soát chat luçmg môi trithng nu&c, môi trtthng không 
khi, tiêng on, quàn l' chat thai... 

7. Các dir an tru tiên dAu tu và ngun 1rc th%rc hin: 

Tp trung ngu6n 1rc vào các du an phát trin dOthl nhm phAn dAu hoàn 
thành chi tiêu huyn nông thôn m&i, thüc day phát triên bàn din huyn Câng 
Long: 

- Cong viên cay xanh: 

D\N2ocSonCNXD2020\OD\8!Trr38 I(UBNDCngLong)Phed 	 dm 
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+ Xây d%rng cong viên cay xanh thj trn Cang Long: Quy mô khoáng 1 2ha. 

+ My dirng khu du ljch sinh thai CEn Ho, xä M Dirc khoâng 30 ha. 

- Van hóa, thucing mai - djch vii: 

+ Xây drng khu hành chinh tp trung cüa huyn và thj trAn Càng Long. 

+ Xây d%rng khu trung tam thtrmg mai  djch vi ti trung tam xà Binh Phü. 

+ Xây drng chçi du mM tai  dO thj Tan An. 

- Y t& Xây di,rng trung tam y t6 do thj Tan An. 

- Giáo d%lc: Xây di,rng tnr&ng dy nghe^ tai  trung tam xã Binh Phü. 

- Cong nghip: 

+ Xây drng khu cOng nghip C05  Chiën quy mO 200ha. 

+ My drng cim cong nghip Tan Binh quy mO 40ha. 

- Giao thông: 

+ Cp dO tru tiên I: Bao 	các tri,ic dir&ng chInh hin hü'u, chU yu mang 
tInh két nOi các trung tam thj trân, trung tam xã vii nhau và các tuyên throng giao 
thông chInh thj trân. 

+ Cap dO uu tiên II: Bao gm các tri,ic throng khu vçrc hin hthi d9c các khu 
dan cu tap trung cüa các xA và các tuyên throng ma môi. 

+ X. drng h thong thoát nuâc mua dcc theo các tuyn du&ng huyn, truc 
QuOc 1, 53, Quôc 10 60 và Dithng tinh 911, trong giai dotn dâu có the sir ding 
muong ha, nhäm giãm chi phi dâu tu, thay the bang cOng trOn a giai doan hoàn 
thin. 

- Cap nithc: 

+ Nâng cap các tram cap nuâc hin hru dam bão dü nhu cu cap nuOc sinh 
hoat và san xuât giai doan den näm 2030. 

+ Xây mâi tram  cap nuâc cho thj trn Càng Long, cOng sut: 2.000m3/ ngày 
dém. 

+ Xây dgn& mang  luâi thr&ngng cp nuâc trên các triic thr&ng chInh, chii 
cac diem dâu noi de phát then mng luOi cap ni.rOc trong giai doan tiep theo. 

- Thoát nuâc thai: 

+ Xây mâi tram xü 1' nuâc thai thj trn Càng Long, cong sut 
2.000+4.000m3/ngày dém. 

+ My mâi tram  xcr 1' nuâc thai, cong sut 1.000 *. 2 .00OM3  ngày dêm tai 
khu cong nghip an Binh. 

- Xây drng 1 nghia trang nhân dan tai  thj trn Càng Long phn giáp vâi xA 
M5' Cam. 
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(Kern theo quy a'jnh quán 1,3 theo & an Quy hoach xáy dyng viing huyn 
Gang Long, tinh Trà Vinh den nãrn 2040) 

'A Dieu 2. ToA  chuc thrc htçn. 

1. Uy ban nhân dan huyn Càng Long: 

- T6 chüc cong b& cong khai do an Quy hoach xây drng vilng huyn Càng 
Long, tinh Trà Vinh den näm 2040 d6 các to chüc, co quan, &m vi, cá nhân có 
lien quan bi&, thc hin và giám sat vic thrc hin. 

- Ph6i hçip vcii các sà, ban, ngành tinh vi các ccv quan, thin vi có lien quan 
to chüc trién khai thc hin dung quy hoach duqc phé duyt và quy dnh hin 
hành. 

- To chüc rà soát, diu chinh, bo5  sung các nOi  dung quy hoach trong các d 
an quy hoach và quy djnh quán 1' lien quan dA ban hành phü hçvp vôi do an Quy 
hoach xây drng vüng huyn dtrçvc phé duyt. 

2. Các sâ, ban, ngành tinh Co lien quan cn cü quy hoch ducic duyt, phi 
hçvp vOi Uy ban than dan huyn CAng Long to chüc, triên khai thi,rc hin quy 
hoach dam báo tinh dông bO,  thông nhât. 

Diu 3: Quyt dnh nay có hiu 1%rc kE tr ngày ks'; 

Diu 4: Chánh van phOn Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ: Xây 
drng, Tài chInh, Kê hoch và Dâu tu, Tài nguyen vâ MOM tru&ng, Giao thông van 
tãi, Nong nghip và Phát triên nông thôn, COng Thucmg, Thông tin và Truyên 
thông; ChU tjch Uy ban nhân dan huyn Cãng Long và Thu tn.râng các ca quan 
lien quan cAn cr Quyêt djnh thi hành./. ' 

No'inhn: 
- CT, các PCT.UBND tinh; 
- Nhu Dieu 4; 
- BLDVP. UBND tinh; 
- Các Phông: KT, TH, NN; 
- Ltru: VT, CNXD. 04  
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lip - Tiy do - 11nh phic 

QUY DNH 
Quin 1y theo do" an quy hoch xây dyng vüng huyn Càng Long, 

tinh Trà Vinh den näm 2040 

(Kern theo Quylt a'jnh s 35.38/QD-UBND ngày 30 /10/2020 

ca (Jy ban nhán dan tinh) 

Diu 1. Ph3m vi diu chinh và dói ttrqng áp dyng 

1. Quy djnh nay quy djnh quán 1 theo do^ an Quy hoach xây drng vüng 
huyn Càng Long, tinh Trà Vinh den nAm 2040 dA dizcic phê duyt. 

2. Quy djnh nay áp ding d 05 vâi các Ca quan, to^ chüc, cá nhân tham gia vào 
hot dng quán 1', du tu xay dimg trong ranh giâi do^ an Quy hoch xây dmg 

vüng huyn Càng Long, tinh Trà Vinh den näm 2040. 

Diu 2. Phm vi, ranh giói, quy mô dan so", 	dai vüng quãn 1: 

1. Pham vi, ranh giâi: 

Khu vrc lp quy hoch xây d%mg vüng gôm toân bô ranh gi&i hânh chInh 

huyn Càng Long, tinh Trà Vinh, Co din tIch khoãng 29.390,67 ha, ranh giri xác 

djnhnhusau: 

- PhIa Dông giáp huyn Châu Thành và thành ph6 Trà Vinh. 

- PhIa Tây giáp tinh VTnh Long. 

- PhIa Nam giáp huyn Tiu Cn và huyn Câu Kè. 

- PhIa Bic giáp tinh Vinh Long và tinh Bn Tre. 

2. Quy mô dan s6: 

- Quy mô din s6 hin trang khoáng 147.694 ngtrYi. 

- D%r báo dan s6 dn näm 2030 khoãng 189.589 ngithi; dn näm 2040 

khoáng 290.985 ngithi. 

3. Phm vi dt dai vüng quãn 1': 
A P 	 S 	 S  

Gom toan b(̂? ranh gioi huycn Cang Long, tinh Tr 	vai dien tich 

khoáng 29.390,67 ha (khoáng 293,9067 km2). 

Diu 3. Quy djnh ve các vüng phát trin, các không gian phát trin 

kinh t 
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1. Vüng phát trin. 

a) VUng dtng 1rc phát trin phIa B&c 

Day là tiu vüng dng lrc quan trQng là huâng phát trin bn vflng cüa ca 

vrng, là trung tam phát trin mnh trong tuo'ng lai. Xác djnh bao gm do thj Càng 
h 	, 	 - 	. 	 - 

Long (bao gom th; tran Cang Long hiçn hl
-u, xà Binh Phu va xa Nh; Long), xa 

Nhi Long Phü, xd DCrc M5', xA D.i Phu6e, xà Dai  Phu', Xä Phucrng Thanh và xã 

M$'Cm. 

Day là vüng có tim nang phát trin nhu Khu cOng nghip CO5  Chin, dO 

thj Càng Long, có các tric hành lang kinh te Quc 19̂ 60, Quc 10 53, kEt n6i vâi 

cac khu virc lan can. Day cüng là viing Co tim nang phát trin nuôi trng thus' 

san kt hqp vâi cay an trái. Trong tlxcmg lai hu&ng dn phát trin du ljch sinh thai. 

Vth the mnh cüa dO thj trung tam Càng Long và m05  quan h^ giao thông 

toàn tinh và khu vrc. Day không nhng là vüng tp trung do th, cong nghip, 

djch vii, khoa hQc k5 thut cho Ca huyn ma cOn là dAu mi giao th.rcxng v&i cac 

vüng trong tinh Ian khu vrc d6ng bang song Ciru Long. 

b) Vüng phát trin phIa Nam 

Bao gm dO thj Tan An, xã An Tnrmg A, xA An Trucing, xã Huyn HOi, 

xà Tan Binh. Wing rng lan có tim näng phát trin san xukt hia và hoa màu, phát 

trin cay nông nghip ngn ngày và cay an trái. 

Co khá näng hInh thành các ciim cong nghip tp trung don nh.n các ngành 

cOng nghip, djch vi,i tr vilng dng lrc phát triEn. Kt hp vi do thj Tan An hInh  

thành dO thj di trQng vâi do thj trung tam Càng Long. 

2. Dinh huang không gian phát triEn cong nghip 

Các khu chüc näng dc thit gm các khu san xuAt, khu djch vi,i du ljch, cac 

vüng san xut cong nghq^ cao,... cn duçc xác djnh ph?m vi, quy mô, có hInh thüc 

to chüc khong gian phü hqp, k& ni thun tin vâi các khu chi'rc nang xung quanh. 

HInh thành khu san xuAt dO thj tip giáp vâi khu, cim cOng nghip và djnh huàng 

nhu: 

- Khu Cong nghip C05  Chiên: Dinh huâng quy ho?ch phát trién khu cong 

nghip C Chiên tai  vi trI 	 1i p Trung, p Tri Lun vâ mt ph Ap Rach  Dra  thuOc 
xä Di Phtrãc, vói din tIch khoãng 200 ha, day là khu vrc tao  dông 1rc phát trin 

kinh t - xä hOi  cho huyn Càng Long nói riéng, tinh Trà Vinh nói chung. 

- Ci,im cOng nghip Tan Binh: Dinh hu&ng quy hoach phát triEn cim cong 

nghip Tan Binh tai  khu vrc a^p Ninh Binh, xà Tan Binh tü kênh Hai My dn 
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Duing huyn 31 vâi din tfch 40 ha. Day là khu virc to dong lirc phát trin kinh 

t - xã hi cho xä Tan Binh noi riêng và toàn huyn Càng Long nói chung. 

3. Dinh huàng không gian phát trin nông nghip, lam nghip. 

- Giai don 2020 - 2030: 

+ Vüng A: G6m các xA My Cam, An Tnx&ng, An Trtrting A, Binh Phil, 
Phuing Thanh, Huyn HOi,  Tan An, Tan Binh: Phát triên san xuAt lüa, hoa màu 
Va cay an trái. 

+ Wing B: G6m các xA Due M, Nhj Long Phu', Nhj Long, Di Phüc, Dal 
Phuâc: Phát trin nuôi tr6ng thu' san két hcrp vài cay an trái. 

- Giai don 2030 - 2040: 

+ Vüng A: Huóng Tây Quc l 53, gm các xA M5 Cam, An Tniing, An 
Trithng A, Phucing Thanh, Huyn Hi, Tan An, Tan Binh, mt ph&n Binh Phü: 
Phát triên san xut hia và hoa màu, cay nông nghip ngAn ngày va cay an trái. 

+ Vüng B: Hurng Dông Quc 10 53, gm thj trn Câng Long (hin hU'u) và 

các xA Due Ms', Nhj Long Phil, Nhj Long, Dai  Phüc, Di Phithc, mot phn xA 

Binh Phü: Phát trin nuôi trng thus' san k& hcip vài cay an trái, du ljch sinh thai. 

+ Ranh giài chia vüng A và yang B là Quc 10 53. 

4. Dinh hu&ng phát trin không gian ng 

Không gian vilng huyn Càng Long ly do thj Cang Long (bao gm thj trn 
Câng Long hin hthi, xä Binh Phit và xä Nhj Long) và do thj Tan An (phát trin 

xA Tan An) lam trung tam phát trin chInh các khu virc dch vi thuong mai  lam 

dOng lrc phát trin cho huyn. H thong dim dan cu nông thôn phát trin theo 
djnh htràng quy hoach chung xây dung cüa tüng xA, phát trin dQc theo các tuyêfl 
10 chInh và h thông kênh rach  gàn lien v&i diêu kiin  san xuât nông nghip theo 

hungbnvUng. 

Dinh hithng và phát trin h thng do thj và dan cu nông thôn tao  sir can 
di ve^ mt ha thng xA hOi, ha tang k' thuat và quy mô dan s6. DV kin phãt trién 
vüng huyn Cang Long thành 02 do thj vâi quy mô 01 dO thj loai IV, 01 dO thj 

loai V và 04 cm xL 

- Do thi: Dinh huàng phát trin 2 do thj Càng Long và Tan An. 

+ Do thj Cang Long: 
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• Hin là do thj loai V &rçic djnh htring phát trin thành do thj loai IV vào 

näm 2030 là trung tam dtng l%rc phát trin kinh t cho toàn huyn, bao gôm thj 

trn Càng Long hin hU:u, xà Binh Phü và xà Nhj Long. ThC6  rnanh cüa vüng là vai 

trô vi the^ cüa dO thj Cang Long trong huyn Cang Long, tinh Trà Vinh và khu virc 

Ding bang song Ciru Long. LA dAu mi giao thung trong tinh và khu vrc. 

• Phát triEn do thj Càng Long trâ thành do thj nông nghip hin dai  van 

minh, ha tang k thuat  dng b, phát trin các ngành khoa hçc k thut cao, giá 

trj gia tang lan; phát trin các djch vi có ch.t lucing cao; phát trin dào tao  ngun 

nhân 1zc cho huyn Càng Long và tinh Trà Vinh. 

• Phát trin theo quan dim gin gifr và ton tao  không gian van hóa truyn 

thong g&n vói xây drng do thj hin dai, tao các hInh thai không gian phong phü 

tai các khu vijc xây dmg mâi, dam bão môi truô'ng sng bEn vi-mg, dng th&i khai 

thác ti da thE manh  cüa tfrng khu và phân chia giai doan dAu tir hçip l'. 

• Giao thong di ni và giao thong di ngoai dam bão lien h gifla dO thj 

vài cac vüng ph%t cn va các do thj ben ngoài. Mang luói dung dun giãn, phân 

cp duông chInh - thr&ng ph%1 rö rang nham tao  cho cong tác t chüc giao thong 

do thj an toân, thông sut. 

+ DO thj Tan An: 

• Do thj Tan An - quy mô do thj loai V là do thj phát triEn mâi vOi chirc 

näng chInh la trung tam thucing mai  djch vi, hu cn cong nghip, nông nghip 

cüa vüng huyn Cang Long. DO thj Tan An thrçic djnh huóng tr xà Tan An: Dày 
, 	s 	 A 

la vung phat trien dch viii- thtrong ma!, hau
A  can nongA  nghtep

A
, cong* 

 nghiep. 

• Tp trung các lTnh vi,rc kinh tE nông nghip, là do thj di tr9ng phIa Nam 

cüa dO thj Càng Long, giüp giãm áp lc do thj hod cho dO thj trung tam và thüc 

dy kinh tE dja phuong; phát triEn dcc theo Di.ring tinh 911 và Dung huyn 2. 

- Cum x: Nh&m can d6i hài hóa và b sung h thng các cong trInh cong 

cong và djch vi cho trng khu virc huyn, dam bão nhu cu sr ding và ban kinh 

phic vi. Theo do, huyn duoc djnh hurng bi trI he^ thong trung tam cum xä phát 

triEn theo 4 cum. 

+ Cim phIa Tây (Xâ My Cm, xA An Tru&ng A, xA An Tmng), trung tam 

cong cong ciim xA thuc xà. An Trumg A; Vdi tuyEn Ctu&ng ma rng Dithng 
S 	 A 	, 	 A 

huycnA  2 noA i QuocA 1 A 
 53 vui duong vanh dai phia Dong

A  cua huyçnA  Cau Ke va tuyen 

duO'ng ma rng Du&ng huyn 39 ni Quc lo^ 53 di tinh Vinh Long, cum phIa Thy 

huyn Cang Long v&i lqi thE yE vi trI và thr&ng giao thông kEt nEi khu vrc thun 

lçii phát triEn nông nghip hInh thành vüng chuyên trng lüa. 
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+ Cim phIa Nam (XA Huyn Hi, xA Tan Binh), trung tam cong cong  ciim 

xA thuOc  xã Tan Binh; Vii Du?yng tinh 911 di ngang qua dja bàn, ciim phIa Nam 

la' ciza ngO cUa huyn Càng Long k& nM vâi tinh Vinh Long. Ciim dan cu phIa 

Nam tip giáp vâi dO thj Tan An - dO thj 1oi V theo dnh hu&ng, thun lçii phát 

trin nông nghip, cong nghip và chän nuOi cüng vài dng 1ic phát trin là c,im 

cong nghip Tan Binh vài quy mO 40 ha, có vai trO quan trQng trong phát triên 

kinh te cüa huyn Càng Long. 

+ Cim phIa Dông Bc (xã Phixng Thanh, xA Dai  Phüc, xA Di Phithc), 

trung tam cim xA thuc xã Dai  Phuâc vôi tuyn duing Quc lg^ 60 và Qu6c 10 53 

là 02 tuyn giao thông d6i ngoi chInh cUa huyn và tinh. Qu& 10 60 ni vâi cu 

C
A 0 Chin di Bn Tre và thành pho^ H05  Chi Minh. Ding thii cim DOng Bc có các 

tuyn dumg kt n6i vài nhUng v; trI quan tr9ng cüa tinh Trà Vinh nhu trung tam 

thành ph6 Trà Vinh qua tuyn Dumg huyn 3 và 02 tuyn thrng di,r kiEn phát 

trin trong tlxcmg lai cUng nhu Khu cong nghip C6 Chiên tao dOng  lrc phát trin 

cong nghip, djch vi, nông nghip lien yang. 

+ Cim phIa Bc (xA Due M, xA Nhj Long Ph), trung tam ciim xA thuOc 

xA Nhj Long Phu', tip trung phát trin các linh vrc kinh tê nông nghip, cong 

nghip che^ bin, du ljch; có si,r gn k& không gian lang nghe truyn thong vi san 

xuât nông nghip cong ngh cao. 

Diu 4. Quy dlnh  v quãn 1 hv^ thong do thi Va nOng thôn 

- Dtr báo dn näm 2030: EMt phát trin dO thj khoáng 7.591,41 ha, trong do 

dAt din diving dO thj khoàng 1.777,66 ha dn 3.491,84 ha. Daft nông thOn khcâng 

2 1.799,26 ha. 

- Dr báo dn näm 2040: DAt phát trin do thj khoãng 7.591,41 ha, trong do 

dAt din d%rng do thj khoáng 2.813,44 ha dn 5.526,4 ha. DAR nông thôn khoâng 
2 1.799,26 ha. 

- Dinh hithng phát trin khOng gian dO thj và nông thôn cüa huyn Cang 

Long gm 2 do thj và các xA nông thôn, trong do: 

* Do' thj: 

+ Thj trAn Cang Long - quy mO do thj lOai V, là thj trAn huyn ly vâi chüc 

näng chInh là trung tam chInh trj, kinh t, van hóa, an ninh, quc phong v1ng 
huyn Càng Long. Dinh huàng dn 2030 trâ thành do thj loai IV, ma rng dn 

các xA: Binh Phil, Nhj Long, dir báo quy mô din s0^ dn nm 2030 khoâng 50.110 

ngix&i, din tIch dAt dai phát trin dO thj khoáng 5.329,79 ha; djnh huàng phát 
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trin va quán l trén ca sâ quy hoch xây drng vang huyn và quy hoch chung 

xây di,rng do thj. 

+ Do thj Tan An - quy mô dO thj loai V, là do thi môi vâi chirc näng chinh 

là trung tam thuang mi djch vii, h,u cAn cOng nghip, nOng nghip cüa vüng 

huyn Càng Long. Dan s6 dn näm 2030 khoãng 13.378 ngi.rii; din tIch dAt phát 

trin do thj khoáng 2.26 1,62 ha; djnh hix&ng phát trin và quân I' trén co sâ quy 

hoach xay dirng vüng huyn và quy hoach chung xây drng dO th 

* Nông thôn: bao gm các xã M9 CAm, An Trtr&ng A, An Tru&ng, Huyn 

Hi, Tan Binh, Phucxng Thanh, Dai Phic, Dai Phuãc, Dirc Ms', Nhj Long Phü 

ducic quãn l' theo d65  an quy hoch xây dmg xA 

Bang thdng kê dfrih  hw&ng hv^ thong ctó thj, nông thón, khu chz'rc náng trong 

vüng huyn Gang Long 
S TONG DAN sO HIN TONG D1N TiCH DtNH HUONG 
T TRNG NAM 2019:147.694 TOAN HUYN: khoãng PHAT TRIEN 
T ngtrài 29.39 	67 ha  

Den näm Dn nám Di,r báo D7 báo Giai Giai 
2030: 2040: Khoãng näm 2030 näm 2040 don don 

Khoãng 290.985 ngirô'i (ha) (ha) 2030 2040 
189.589 
ngtrôi  

I DO THJ 63.488 ngirôi 100.480 ngu*i 7.591,41 1 	7.591,41  
1. Do 	thj 50.110ngu6i 81.932ngu&i 5.329,79 5.329,79 Nangtr Dinh 
Càng Long dO thj hung 
(th.j 	trn Ioai V len thj 
Cang Long len loai xã 
hin 	hUu, IV 
xã 	Birth 
Phü, 	xà 
Nhj Long)  
2. DO 	thj 13.378 18.548 2.261,62 2.261,62 Nâng Dinh 
Tan An (xA ngu&i nguYi loai ti hu&ng 
Tan 	An xA 1n len thj 
hin hthi) dO thj trn 

1oi V  
H NONG 126.101 190.505 ngirôi 21.799,26 21.799,26 

THON ngtrOi  
1.CVM PHIA 38.996 ngtr&i 60.130 ngu*i 7.014,91 7.014,91 
TAY goA m:  

-XAMy 12.600 19.364 2.297,68 2.297,68 
Cam  
- Xà An Trung 
TruOng A 8.528 15.750 1.884,39 1.884,39 tam cim 

xa 
-XAAn 17.868 25.016 2.832,84 2.832,84 
Trucin 

2.CVM PHIA 32.131 ngirri 48.357 ngu'ôi 6,008.89 6,008.89 
NAM 

xA 18.550 27.627 3.464,87 3.464,87 
Huyen_Hçi  
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- Xâ Tan 
Thing 

Binh 
13.581 20.730 2.544,02 2.544,02 tam ci,im 

XA 
3. CQM PHIA 35.427 ngtrôrl 
DONG BAC  49.051 ngirôi 5.206901 5.206,01 

-XA 
Phucmg 15.798 22.117 2.219,15 2.219,15 
Thnh  

- 	Doi 
Thing 

Pht'ic 
7.050 11.249 980,28 980,28 tam c,,im 

xA 

-
X5 Di 

12.579 15.685 2.006,58 2.006,58 
Phtthc  

4CVM PHIA 
BAC 

19.547 ngirôl 32.967 ngirôi 3.569,45 3.569945 

-XANhI 
Trung 

Long Phü 
8.547 14.985 1.206,98 1.206,98 tâmcin1 

xA 
 -XàDüc 11.000 17.982 2.362.47 2.362,47 

M 
IlL KHU 

CHUC 
NANG  

1.  KHU CONG NGHIEP CO CHIEN: 
- Vi tri Ap Trung, filp Tr-4i Lun và mot phAn Ap Rach  Dira thuc xã Di Phuóc. 
- Din tich khoâng 200 ha. 

2.  CVM  CONG NGHIP TAN BINH: 
- Vi tri thuc ap Ninh Binh xA Tan Binh. 
- Din tich khoãng 40ha. 

Diu 5. Quy djnh v vj trI, vai trô, chtrc näng, quy mô các cong trInh 
ha tng xA hi và ha thing k thut mang tInh chat vüng, lien yang 

1. Các cong tr'mnh ha thng xA hi cp viing: 

1.1. H thông cong trmnh hânh chInh: 

- Các cci quan hành chInh cüa huyn và các xA, thj trn tip ti,ic duy tri hoat 

dng tai  các khu vic hin tai. 

- Tin hành nâng cAp mt so^ tr%i s& Uy ban nhân dan cAp xä theo ke^ hoach 

ducic phân b 6 hang näm. 

- Trong giai doan phát trin trâ thành do thj l°ai  IV can m& rOng,  nâng cap 

tni,i sâ hành chInh huyn. 

1.2. H thong cong trinh giáo dic: 

- Dinh hixó'ng nâng cAp xây dirng mài các trurng de^ dam bão qua trInh phát 

trin vüng huyn dn 2030 và näm 2040. 

D?4wcSonCNXD2020\QD\8 



23 

- Các truing trung h9c pho^ thông dam bào ban kInh phic vi. &rcic tInh toán 

theo 4 cim xA và 2 do thj dam báo phi,ic vi cho quy mô thin so^ 20.000 - 30.000 

ngithi (2-3 dm vi xä /thj trtn). 

- Bo trI 01 trix?ng Cao ding dy ngh tai  do thj Càng Long. 

- Bo trI them 04 tnxông trung h9c pho^ thong (truông cap 3), tai  04 ciim 

trung tam xä dam bão phic vi cho 290.985 ngtri vào näm 2040. 

- DAu tu xay ch,rng cor sâ 4t chAt dam bão dat  chuAn ve^ giáo dic qu6c gia 

ve phông h9c, các phàng chrc näng, Cong trinh ph%1 trçv, dAu tu trang thi& bi phic 

v%1dyvàhQc. 

1.3. H thong cong trinh y t& 

- DAu Pr duy trI hoat dng Trung tam y tE huyn Cang Long phic vi cho 

toàn huyn. 

- Trong giai doan phát trin trâ thành huyn nông thôn mâi và djnh hi.ràng 

phát trin huyn Câng Long den näm 2040, Co the xây d%mg các trung tam y tê 

theo huâng xA hi hóa thuQc khu cong trinh trung tam cim xâ d gOp phAn hoàn 

thin ca sâ ha tAng y te^ cho nhân dan toàn huyn. 

1.4. He thong cong trinh van hóa - the dic the thao: 

- Dinh hiràng phát trin các khu vrc b 05  trI cOng trinh van hóa k& hqp vài 

the diic the thao dam bâo theo quy chuAn xây drng Vit Nam, dáprng huyn 

nOng thôn mâi vâi do thj Càng Long dt do thj loai  IV Va do thj Tan An dat  do thj 

loai V giai doan 2020-2030, tip tic phát trin bn vcrng giai doan 2030-2040 

- Các cong trinh van hóa, the dtc the thao cAp khu vrc b6 trI a trung tam 

c'1m xA, cO the két hçxp gAn vi tri tnr&ng trung h9c pho^ thong. 

- Các Cong trinh cong viên cay xanh duqc djnh htrdng kt hçip vâi các cOng 

trinh the dic the thao, các cong trinh vui chcxi giãi trI... 

1.5. Hq^ thong cong trinh thixcrng mai  djch v%1: 

- Nang cap các chci: Phuang Thanh, Huyn Hi, An TruOng, Dra Do. 

- My mãi chc Tan An, M Hue, Rach  Bang, Binh Phü, Lo Co. 

- Xây drng mâi siêu thi tai  thj trAn Càng Long. 
A 	- 	 A 

2. Cac cong trinh ha tang ky thuat cap vung: 



2. 1. Chi giâi thi&ng dO, chi giâi xây d%rng: Chi giói thrOng dO, chi gii xây 

d%rng: Theo h6 so IQ^ giâi cüa quy hoach giao thông và Quy chun xây drng Vit 

Nam v8 quy hoch xây drng QC\TN 01:2019IBXD. 

2.2. T chüc giao thông: 

- Giao thông lien vüng: Các tuyn Quc l, DuOng tinh, Di.r&ng huyn phái 

CO tInh kt ni lien vüng, chü yu barn theo hoc n6i tip các tric thrOng hin hu. 

- Giao thông do thj: Các triic chInh do thj có tinh chit lam dirn nhk do 

thj, lien két các khu chüc näng. Vic li,ra ch9n vi trI xây drng phãi gin két v('n khu 

virc uu tiên phát trin hoc phát trin có tinh dng li,rc. 

- Giao thông nông thôn: Dam báo 19̂ giói và k' thut theo quy djnh v 

duOng giao thông nông thôn. 

2.3. Ben bAi: 

- Cong trInh du mi giao thông thüy: 

+ Trong huyn có 2 ben phà la' bn phà Co Chien trén song Co Chiên và 

ben dO Tat Vinh ngA ba song Ba Si, song Lang The và song Ba Trtthng. 

+ Bn hânh khách Càng Long: Nm bO trái song Càng Long, thj trn Càng 

Long, tip nhn tàu chuyên chO ti 30±50 khách. 

+ Ben hang boa: Theo djnh huOng quy hoach xây drng vüng tinh Trà Vinh, 
quy hoch cãng song Càng Long ti thj trAn Càng Long, quy rnô 1.000 m2; cong 

sut 100.000 tnInAm; loai tàu tãi trQng 200 tan. 

- Ben Xe: Trong giai doan 2030 - 2040, xây drng rnài ti khu My Hue, 

khórn 6, thj trn Càng Long, huyn Càng Long, dat  tiêu chun loai 4. Quy mô 2,0 

ha lam du mi phát triEn h thng giao thông toàn huyn. 

2.4. Chun bj k-Y thut daft xây dirng: 

- Chçn cao dq^ xây drng (Vxd) 2 +2,30m theo dinh hithng quy hoach  vüng 

tinh Trà Vinh. 

- Can xây drng vi bão v6 hq^ th6ng dê kè, dôi vài nhUng vüng xung yéu, 

can có bin pháp xây kè, dip dp, báo v dé U. 

- Xây dipngändnghocxydgnngcongtrInhhtrçchocng tácm 	O  
diEu tiEt dOng chãy cüa song, kênh dE han  chE nhng tác hai  cüa dong chây. 

- NhU'ng bin pháp mang tinh ben v'thig nhu trng cay to thành thng và 

bão vq^ bO song rach,  các loai cay sng t6t và gifr dAt t6t nhix: dira mrac, xii, vet, 
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can, duâc... vira bào v bi sOng, vira tao  môi trtr1ng song cho rat nhiêu sinh vQtt 

sang d%ra vào no, mang iai  ngun lcii to iOn cho ngi.thi dan. 

2.5. Cong trInh Vi 1 ntrâc ca ̂p: 

 Dánh giá ch.t lircing ngun nuOc thô truác khi di.ra vào xü l. 

- Các quy djnh v vmg bâo h v sinh khu vrc My nuOc sinh hoat: thirc 

hin theo quy ctjnh tai  Diu 5, Diu 6, Thông ttr s6 24/2016/TT-BTNMT ngày 

09/9/2016 cüa B0 Tài nguyen và MOM tnxông quy djnh vic xác djnh và cong b 

vi'ing báo h v sinh khu vrc My nuOc m.t sinh hoat. 

2.6. Cong trmnh xir 1 nuOc thai: 

- Khu vrc do thj: Xây dirng h thông thu gom xr l nuOc thai rieng dc lap 

vth h thng tho' nuOc mua. NuOc thai sinh hoat tü các b tier hoai cüa các h dan 

ducic thu gom bang các tuyn cng thoát nuOc thai dn ve^ tram  xir 1'. Xir i' dat 

chuAn QCVN14:2008/BTNMT mâi dtrçc xã ra ngu6n tip nhn là kênh rach  tr 

nhien. 

- Nu6c thai cong nghip: Sr diing h th6ng thoát nuc riêng giüa nuOc thai 

va nuOc mua. NuOc thai duçic dn v tram  xir 1', mi khu cong nghip du xây 

dirng tram xr 1 riêng. tiêu chuAn xü 1' và chAt luqng phãi dat  tiêu chuAn nuOc 

thai cong nghip truâc khi x ra ngun tip nhn. 

- Khu viic nông thôn: Giai doan dn 2030 he^ thong thoát nuOc chung vái 

nithc mua. Ni.râc thai sinh hoat duçic xcr i' so bQ^ dung tiêu chu.n truOc khi thoát 

ra ngoài mOi trithng hoc dAu n& chung v&i tuyn cng thoát nuOc mi.ra sau do 

xã ra kênh, rach  nithc mt gAn nht. Dinh huOng tOt 2040 khu virc trung tam các 

xà xây d%rng tram xi 1' nuOc thai tp trung và h th6ng thu gom nirOc thai dc ip 

de dam báo chAt luqng nuOc mt và bão v môi tnthng. 

- Ntr&c thai san xuAt che^ bin nông, thüy hãi san quy mô nhô tai các khu 

wc trung tam xA, vUng nông thôn cAn duçic thu gom xir l so b6^ dat  chuAn tnr6c 

khi xá ra ngoài nguin tip nhn. 

- DAu ttr các dir an thoát nuóc tai  các do thj, xây d%rng tram  xir l' ntr6c thai 

hçip v sinh... dam bão nhu cAu thoát nithc cüng nhu báo vq^ môi tnrng tinh Trà 

Vinh. 

- Quy hoach thoát nuOc thai và v sinh môi tnrng hi co sâ d thüc dAy phát 

trMn dng b9^ h thong co s& ha tAng kq thut và gop phAn bão ve^ môi trtthng sinh 

thai trên dja bàn huyn Càng Long. 
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- Thüng thu rae trn các tuyn phO^ phãi dtrçic bO^ tri hqp 1', ding b, dam 

bâo m5' quan, có kIch thtióc, kiu dáng thIch hçip, sir dtng thun tin và de^ nhn 

bi&. 

- Betij hoai: My drng dung quy each và phâi dii dung tIch de^ xCr 1' cht 

thai cho trng ho gia dmnh, phái CO ch.t chng thAm dam bão không d cht ô nhim 

ánh htrâng dn môi tnthng. 

- Di vài tram  xü 1' nuâc thai phái cO dái each ly an toàn và ththng xuyên 

quan trc chAt hrcing môi trueing rnx&c và không khI. 

- Nghiêm cam các hành vi dAu n6i vào h thng cAp thoát nithc ma không 

có sr cho php ciia các Co quan chiic näng. 

- Nghiêm cAm mi tru&ng hqp cho nithc thai sinh hoat thoát trije tip xung 

h thng kênh rach,  nu phát hin Se bj xü 1' theo quy djnh hin hânh. 

Diu 6. Quy djnh ve phm vi bão v, hành lang an toàn di vói các 

cong trInh du m6i, các Ong trInh ha tAng k5 thut chInh theo tuyn mang 

tInh chAt vüng, Hen vüng và các bin pháp bão v môi trirôrng 

1. Giao thông: 

- D6i vâi du&ng ngoài do th: Dam bão hành lang báo vq^ các tuyên duOng 

theo quy djnh ciia Lut Giao thông thrOng bQ^ và các van bàn pháp 1ut hin hành. 

- H thng giao thông nông thôn phái ducic kim soát cht che trong qua 

trInh dAu Pi xây d%rng theo QCVN 14:2009/BXD - Quy chuAn kq thut quc gia 

ve quy hoach nông thôn, các chtrong tnInh, d8 an xây d%rng nông thôn mâi. 

- Không dtrcic xay dirng trén dAt hành lang bâo v các cong trinh ha tAng k 

thut. 

2. H thng din: 

- Tram bin áp 110kV: 

+ Chiu cao hành lang thrc tInh tO day móng sãu nhAt (day c9c ciia móng 

ccc) cUa cOng tnInh tram  din dn dim cao nhAt ciia tram  din  cong  them khoãng 

each an toàn 3m. 

+ Nhà vi cOng trInh xay d%rng gAn hành lang bão ye an toàn ciia tram  din 
phãi bào dam không lam hu hông bAt k' bq^ phn nào ciia tram din; không xâm 
phm thrOng ra vào tram din; dithng cAp thoát nuóc ciia tram din, hãnh lang bâo 

v an toàn duOng cap din ngAm vâ thrOng day din trên không (DDK); không 
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lam can trey hq^ thong thong gió cüa tram din; không de^ cho nuâc thai xâm nhp 

lam hu hông cong trInh din. 

+ D6i vth các tram  có din áp 22kV không co tisông, rào bao quanh, hành 

lang bão v tram  din 2m. Di vâi tram din có tu&ng hoc hang rào cdjnh bao 

quanh, chiu rng hành lang bão v duqc giâi han  dn m.t ngoài tiiông hoc hang 

rào; khoáng cách an toàn theo chiu thâng dung là 2m. 

- Dtr&ng day cao the^ 110kV, trung the^ 22kV: 

+ ChiEu dài hành lang thrc tInh ttr vi trI dung day ra khôi ranh giâi bão 

v cüa tram  nay dn vi trI dung day di vào ranh giôi bão v^ cüa tram  ke^ tip. 

+ Chiu rng hành lang dtrçic giài han  bâi hai mt thng dung ve^ hai phIa 

cUa duông day, song song vài duing day, Co khoang cách tr day ngoâi cüng v 

mi phIa khi day a trang  thai tTnh: 

Din áp 22kV 110kV 

Day bçc Day trn 

Khoãng cách 
1,0 2,0 4,0 

(m) 

+ Chiu cao hành lang duc tInh tir day móng ct (day ccc cüa móng cc) 

dn dim cao nht cüa cong trmnh cong  them khoang cách an toàn theo chiu thing 

dirng: 

Din áp 22kV 110kV 

Khoâng each (m) 2,0 3,0 

+ Khoàng each nhô nht tü day dn dn cay: 

MO tã chi tit khoãng cách 
Din áp Loi day Khoãng each  

(kV) dn nhó nht (m) 

Di vói DDK có din áp dn 35kV trong Day bc 0,7 
thành ph, thj xA thj trAn thi khoâng each tr 
dim bAt kS'  cüa cay dn day dn din a trang 

22 
Day tr&n 1,5 

thai Ong crc di  

D6i vài DDK Co din áp tr 110kV trong 
thành phi, thj xà thj trAn thI không ducic d 
cay cao horn day dn thAp thAt tth truô'ng hgp 

110 Dãytrãn 
dc bit phãi có bin pháp k thut bio dam 2,0 
an toàn vã ducic UBND tinh, thành ph 05  trrc 
thuc trung uong cho phép. Khoáng each tr 
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dim bat k' cüa cay dn day dn khi day a 
trng thai vöng crc clai  

Khoâng cách an toàn tr day dn a trng thai Day b9c 0,7 
Ong crc di dn phAn bit k' cüa các cay 22 
ngoài thành ph, thj xã, thj trAn; Day tran 2 

D65 vói DDK vuqt qua thng dc drng, rrng 
phông h, i*ng sin xuAt, yuan tr6ng cay thI 
khoáng cách theo phung thing dung tr day 110 Day trân 3 
dn din thAp nhAt khi day ô trang  thai vOng 
cvc di dn cay khi dt tâi chiu cao Ian nhAt 

+ Khoãng cách an toàn nhô nht ciia các phuong tin hoat  dng trong hành 

lang an toàn: 

Din áp 22kV 110kV 

Khoãng cách (m) 4,0 6,0 

+ Khoàng each hành Lang an toàn ciia dumg cap ngm trong dAt ho.c trong 

nixóc: 

Dt trong dAt Dt trong ntrfrc 

Loi cap din 
DAt On djnh 

DAt không Ncii khong có tâu Nai Co tàu 
on djnh thuyEn qua 1i thuyn qua lai 

Khoâng each 
1,0 1,5 20,0 100,0 

nm ngang (m) 

De, sau(m) 1,5 

- Dumg day h4 th, dung day chiu sang, thrOng day thông tin lien lac: 

khoáng cách gita các cot din trung bInh tir 40 - 50 m, khoàng each tir chân cot 

dn cong trinh xây d%rng khác là Sm, khoàng each tit durng day dn ttrang nhà 

ciiahOdânlà5m. 

- B trI các ththng day dthng O^ng ha tAng k thut ngAm phãi cách chi giói 

dithng dO 0,5m và khoang each các cong trmnh ngAm phâi tuân theo QCVN 

01 :2019/BXD. 

3. Cap thoát nirâc: 

- Tramlnhà may xü 1' nixâc thai phái có thit bj thu gom và khir miii hoc 

phái Co CC giái pháp ngän ngira miii, khi thai phát tan ra môi tnthng xung quanh, 

tuân thu QCVN 05:20 13/BTNMT. 
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- Tram trung chuyn chAt thai ran phãi dam bào các yêu CAU ve^ phông chng 

cháy, n; thu gom và xu l' ntrâc thai; khü müi. 

- Xây drng các cong trInh nghia trang phái phü hap vâi quy hoach xây 

d%rng, quy hoach do thj dä ducic cap có thAm quyn phê duyt và bn vng trong 

diu kin bin di khI hu. Khoãng cách an toàn ve^ môi trtthng phái tuân thu quy 

djnh tai  QCVN 01:2019/BXD. 

4. Dung day ththng ng: 

- Bo tri các dithng 6ng cng ngAm phãi dam báo chiu sâu và có khoãng 

cách theo chiu ngang không ãnh hu&ng 1n nhau và an toãn trong qua trInh quân 

l, khai thác và sir dtng các cong trInh ha tAng k thut ngAm và các cong trInh 

trén mt dAt có lien quan; 

- Vic dAu n6i các du&ng 6ng c6ng ngAm vâi nhau vâ các cOng trInh ngAm 

khác phái dam bão thun tin, an toàn và dáp img các yêu cAu ky thut; 

- Khoáng cách gifla các duing 	cAp ntróc có throng kInh 1&n han 3 00mm 

vâ vth cap thông tin khOng ducic nhó horn im; 

- Pham vi bão vq^ hành lang an toàn di vói cong trinh ngAm cAn thijc hin 

phü hqp vài quy chuAn, tiêu chuAn xây drng và các quy djnh hin hành Co lien 

quan. 

5. Ve^ dánh giá môi truOng chin 1ucc: 

- Can dam bão các tiêu chi và tiêu chuAn báo vq^ môi tru&ng. 

- CAn có các giái pháp giám thiu, kh&c ph%ic tác dng dn dan cu, cãnh 

quan thiên nhiên, không khI, tingn. 

- Thành phAn nuâc thai sau khi xr 1 ducic kh6ng ché tai  dAu ra cüa h 

thng xr 1' nuàc thai dat  QCVN 14:2008/BTNMT và QCVN 40: 2011 /BTNMT 

 -CtB. 

- Co quan chüc näng cüng các ban nganh lien quan tham gia thAm djnh 
S 	S 	 • 	 A 	A 	A 	•F 	 P. 	A 	 O• 	I 

thiet ke co so cua dcm vi thiet ke de giam sat cac hç thong thu gom nuac thai, xix 

1 ntr&c thai, thu gom chAt thai rn theo yeu cAu chung bao vp^ môi trithng khu 

we. 

- Co quan quan 1' mOi tru&ng sê thAm djnh nhng hoat  dng có lien quan 

tài môi tri.thng nhu hq^ thông ha tang phic vu, he^ thông thông thoang vâ các h 

thng xr 1 môi tru&ng, phOng chng sr 
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- Chü dAu tu ph 05 i hcip cIng vâi các Ca quan chüc nãng xây drng phucmg 

an phàng chOng sr cô cháy no, djch bnh. 

- Thurng xuyên kiêm tra Va bao tri các thiêt bi san xuât, h thông không 

che o nhiem moi truong va hç thong ngan ngua SV co de co biçn phap khac phic 
kip thii. 

6. Bin pháp báo vq^ môi trithng: 

- Khuyn khIch ngu&i dan xây dmg hm ti hoai, gop phn báo v môi 
tnràng. 

- Trên nhUng tuyn ph6 chInh cn du tu xây drng nhà v sinh Cong cong, 

khoãng cách t6i da giia 2 nhà v sinh cong cong là 1,5 km. Day là dOng 1irc gop 
phn bão v m5 quan dtr&ng phO5  tránh tInh trng xã thai ra tr nhiên. 

Diu 7. Quy d jnh v bão tn các di san thiên nhiên, các Ong trinh kin 

true có giá trj, khu danh lam thing cãnh, khu di tIch ljch sü, van hóa trong 
vüng 

- Phát tnin các khu du ljch van hóa k& hçp vói ton giáo, tin nguôiig. 

- Báo ton vâ phát huy giá tri các khu di tIch van hóa - ljch sü dA ducic cong 

nhn: Nhà th& Càng Long, chüa Pisesaram, khu tixOng nim anh Ming HO^ Th4 

Nhâm, nhà truyn thong nai thânh lp chi bO du tiên cUa tinh... 

- Các quy dnh chung: Thrc hin quán 1, báo ton và phát huy giá trj cUa 

các khu di tIch theo Ludt Di san van hóa s6 28/2010/QH10 và Ludt scra di, b 

sung mot s6 diu Lut Di san van hóa S6 32/2009/QH12 vâ các An bàn quy djnh 
pháp 1ut hin hành. 

- Lp quy hoach,  cAm m6c giâi các khu vrc bâo v di tIch. Cm m6c giói 

di tich phái dam bâo nguyen tc phân djnh rO ranh gi&i các khu viic bâo vv^ di tIch 

v&i khu vrc ben ngoài theo biên bàn và bàn d6 khoanh vUng bão ve^ trong ho so 

xp hang di tIch. 

- Cot m6c, hang rào bâo ve^ di tIch phái di.rçic lam bang chit lieu bn vng 

và dt a vi tri de nhn bi&, quan sat. Hmnh dang, màu s.c, kIch thuic ct phãi phU 

ha çip vâi môi trithng, cânh quan di tIch và không lam ánh hu&ng dEn yEu t6 g6c 

cu thành di tIch. 

- Nghiém cam mi hành vi xâm phm, hUy hoi d 05 vâi các cong trInh kiEn 

trUc, dieu khc cUa di tIch. 
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- DAt dai cUa di tIch phái duçic quân 1' theo quy djnh cüa pháp 1u.t ve^ daft 

dai. Nghiêm cam mi hành vi xâm phm, lAn chim, mua ban, chuyn nhuqng, 

hüy hoai daft dai thuc di tIch dA duqc khoanh vüng xp hang. 
i 	z 	, Dieu 8. To chtrc thic hien 

Thu tnthng các sâ, ban, ngânh tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Càn 
Long và cac to chic, cá nhân có lien quan can ci ni dung cüa Quy dnh nay to 
chüc trin khai th%rc hin. 

Trong qua trmnh t6 chüc trik khai thrc hin, nucó khó khän, vw1ng mac 
các cor quan, don vi và dja phucxng phán ánh kip th&i ye Uy ban nhân dan huyn 
Càng Long tong hp, Pi SO Xây ding thâm dnh, báo cáo de xuât Uy ban nhân 
dan tinh xem xét, quyét dnh./. 
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