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Theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030 được UBND 
tỉnh phê duyệt, thị trấn Xuân An sẽ được nâng loại đô thị từ loại V lên đô thị loại IV trong giai 
đoạn 2016-2020.

Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An nhằm đáp 
ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần làm tăng mật độ dân cư khu vực nội thị và thực hiện mục 
tiêu Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; 

Khu đất đề xuất lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An có vị trí là 
trung tâm giao thoa giữa các xã Xuân Giang, Xuân Viên và thị trấn Xuân An. Thị trấn Xuân 
An còn là đô thị cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có khu công nghiệp Gia Lách, cùng với 
hệ thống giao thông thuận lợi, dễ dàng kết nối với thành phố Vinh…nên nhu cầu nhà ở tại 
thị trấn Xuân An ngày càng gia tăng.

Do đó việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị sinh thái Park City Xuân 
An tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân tỷ lệ 1/500 là hết sức cần thiết.

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẤU

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
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1.2. Mục tiêu, yêu cầu đối với khu vực lập quy hoạch

- Cụ thể hoá điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An đến năm 2025, tầm 
nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Xây dựng một khu nhà ở sinh thái với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hoàn 
chỉnh, đồng bộ.
-  Góp phần nâng cao chất lượng, mỹ quan đô thị của khu vực, khai thác thế mạnh của địa 
phương để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.
- Đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực và đáp ứng yêu cầu quản lý, kêu gọi 
đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.
- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở pháp lý cho 
việc lập dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, 
kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

1.3. Tính chất, chức năng của khu vực nghiên cứu

a)Tính chất

Là khu đô thị mới được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu ở của nhân dân địa phương, góp phần hoàn chỉnh 
QHC thị trấn theo xu hướng hiện đại hóa.

b) Chức năng

- Các chức năng chính: nhóm nhà ở xây dựng mới, đất công cộng dịch vụ, trường học, 
cây xanh, mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và đường giao thông.
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1.4. Căn cứ và cơ sở lập quy hoạch.

a. Các cơ sở pháp lý
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Luâât Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- 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;
- Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh  Về việc phê duyệt 
Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An tại thị trấn 
Xuân An, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500;
- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định một 
số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh.
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;

b. Các nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ
- Hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An đến năm 2025, tầm 
nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt theo Quyết định số 830/UBND-
QĐ ngày 01/4/2013;
- Các tài liệu, số liệu thống kê của UBND huyện;
- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phạm vi khu vực thiết kế quy hoạch.



ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 
VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2
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2.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên

- Khu vực nghiên cứu lập đồ án quy 
hoạch thuộc địa giới hành chính thị trấn 
Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh. 
- Thị trấn Xuân An có diện tích khoảng 
119ha nằm sát thành phố Vinh, trên trục 
quốc lộ 1A, gần ga Vinh, là địa điểm kết 
nối với các khu du lịch.

- Ngoài vị trí địa lý và giao thông vô 
cùng thuận lợi. Khu đô thị sinh thái 
Xuân An còn có lợi thế về kiến trúc 
cảnh quan với vị trí nằm cạnh núi Hồng 
Lĩnh và ven dòng sông Lam.

- KĐT sinh thái Park City tọa lạc tại 
trung tâm thị trấn Xuân An – Vùng đất 
địa linh nhân kiệt nơi sản sinh các bậc 
danh nhân văn hóa như:  Nguyễn Du, 
Nguyễn Công Trứ.

2.2.1.Vị trí, giới hạn khu vực nghiên cứu



- Hiện nay, Nghi Xuân liên tiếp đón 
nhận những quy hoạch mang tầm 
vóc chiến lược, đang từng ngày 
chuyển mình để trở thành cực 
tăng trưởng kinh tế phía Bắc của 
tỉnh Hà Tĩnh:
+ Dự án cầu Cửa Hội nối Cửa Lò 
(Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) 
tạo hệ thống giao thông liên hoàn 
kết hợp với đường quốc gia ven 
biển, thúc đẩy giao thương.
+ Xuân An là địa điểm kết nối với 
bãi biển Cửa Lò và bãi biển Xuân 
Thành- hai điểm nhấn du lịch hàng 
đầu của Nghệ An và Hà Tĩnh, 
được tập trung xây dựng.
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2.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên

2.2.1.Vị trí, giới hạn khu vực nghiên cứu



-Khu đất lập quy hoạch có diện 
tích khoảng 26,77 ha. (trong đó 
khoảng 5,58 đất giao thông đối 
ngoại).

RANH GIỚI

Khu vực lập quy hoạch có ranh 
giới: 
-Phía Bắc: Giáp các khu đất quy 
hoạch (đất ở Ký hiệu OT 1.2 và 
đất dự trữ phát triển ký hiệu 
DT08);
-Phía Nam: Giáp các khu đất quy 
hoạch (đất ở, đất cây xanh và đất 
công cộng);
-Phía Đông: Giáp khu đất quy 
hoạch (đất dự trữ phát triển ký 
hiệu DT7);
-Phía Tây: Giáp các khu đất quy 
hoạch (đất công cộng ký hiệu 
CC11 và đất cây xanh ký hiệu 
CX7).

QUY MÔ

DT8B

QL1A

QL8B
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2.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên

2.2.1.Vị trí, giới hạn khu vực nghiên cứu
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2.2. Đặc điểm điều kiện hiện trạng khu vực nghiên cứu

Nằm trong khu vực nghiên cứu Quy hoạch hiện có một số thôn xóm cũ – 18 hộ dân, bố trí rải rác. 
Dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông. Nhìn chung, do ảnh hưởng của quá trình Đô thị hóa và đang trong 
quá trình chuyển dịch cơ cấu Kinh tế nên cuộc sống của nhân dân chưa ổn định, thu nhập thấp, không 
đồng đều. 

2.2.1. Hiện trạng dân cư và lao động

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
Diện tích nghiên cứu khoảng 26,77 ha. Trong đó phần lớn diện tích là đất nông nghiệp (lúa, hoa 

màu...) chiếm khoảng 86,1%, diện tích còn lại là đất dân cư hiện trạng và đất giao thông…
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2.2. Đặc điểm điều kiện hiện trạng khu vực nghiên cứu

2.2.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.2.4.1. Hiện trạng về giao thông
- Đối ngoại: Gồm tuyến đường tỉnh lộ 546, bề rộng mặt đường 6-7m, bề rộng nền đường 9-
10m, đường nhựa chất lượng tốt...
- Đối nội: Các con đường trong  Dự án hiện trạng đều là đường dân sinh có bề rộng từ 4-5m 
và đường phục vụ dân sinh và các hoạt động nông nghiệp. Kết cấu mặt đường chủ yếu là 
đất, đá, bê tông, mặt cắt đường nhỏ.

2.2.4.1. Hiện trạng về san nền, thoát nước mưa
a . Nền xây dựng
Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng, cao độ nền từ +4.0m đến +4.8m, độ dốc nền 
<1%, vì đây là khu vực trồng lúa và canh tác nông nghiệp nên được đánh giá là thuận lợi cho 
xây dựng các công trình. Khi đầu tư xây dựng cần phải tôn nền.
Hướng dốc địa hình từ Đông Nam về Tây Bắc
b. Thoát nước mặt
Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp vì vậy chưa có hệ thống thoát nước 
mưa hoàn chỉnh, nước mưa được tiêu thoát tự nhiên qua hệ thống kênh nước hiện trạng.
Phía Đông Bắc dự án có tuyến mương nội đồng rộng 1m chạy qua, khi triển khai lập quy 
hoạch sẽ đề xuất giải pháp hoàn trả tuyến mương này để đảm bảo quá trình canh tác tưới 
tiêu nông nghiệp của khu vực xung quanh không bị ảnh hưởng.
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2.2. Đặc điểm điều kiện hiện trạng khu vực nghiên cứu

2.2.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

• Khu vực nghiên cứu hiện tại là ruộng canh tác vì vậy chưa có hệ thống thoát nước thải. 
Chất thải rắn chưa được thu gom, phần lớn chất thải được sử dụng để san nền tại chỗ, còn 
lại thường được cho phân huỷ tự nhiên tại các khu vực đất trống.
• Do đặc thù là đất canh tác nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, việc thoát và 
tiêu nước tự nhiên dễ hình thành các ứ đọng tại vị trí có cao độ thấp gây ô nhiễm môi trường 
xung quanh. 

2.2.4.4. Hiện trạng về cấp điện
• Khu vực dự án chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, không có tuyến điện nào chạy qua.

2.2.4.5. Hiện trạng về cấp nước
• Hiện trạng dọc ĐT 546 có tuyến ống cấp nước phân phối D350 cấp từ nhà máy nước Hồ 
Xuân Hoa đến. Nguồn được lấy từ nguồn nước mặt hồ Xuân Hoa, công suất hiện nay 
khoảng 7.000 m3/ngđ.
• Nguồn cấp nước cho khu đô thị sẽ được đấu nối từ đường ống phân phối D350 dọc tuyến 
ĐT 546 ở trên.

2.2.4.3. Hiện trạng về san nền, thoát nước mưa



CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU

Bảng tổng hợp đánh giá quỹ đất xây dựng

2.3. Đánh giá chung hiện trạng

a. Đánh giá quỹ đất xây dựng
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2.3. Đánh giá chung hiện trạng

b. Đánh giá chung

Thuận lợi
- Khu vực nghiên cứu Thiết kế có vị trí rất thuận lợi về vị trí địa lý và mối liên hệ giao thông. Khu vực nằm 
kề sát với trục giao thông quan trọng là tuyến đường Quốc lộ 1A và một số tuyến đường quy hoạch rộng 
từ 35- 36m.
- Khu vực nghiên cứu Thiết kế hiện chủ yếu là đất nông nghiệp nên khả năng giải phóng mặt bằng và 
đền bù là tương đối thuận lợi.
Những hạn chế, điểm yếu
- Các đầu mối cơ sở Hạ tầng chưa được kết nối với khu vực. Điều này chưa thuận tiện cho việc bố trí 
mạng lưới cơ sở Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.
- Hình thức Đô thị bị phụ thuộc vào 03 tuyến đường chạy qua đô thị.
- Hiện tại nằm trong ranh giới dự án có khoảng 17 hộ gia đình đang sinh sống nên việc bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư (đối với các hộ gia đình) và di chuyển Trung tâm đến vị trí mới cũng sẽ mất 
nhiều thời gian và kinh phí, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ và hiệu quả của dự án;
Cơ hội
- Phát triển dịch vụ, kinh tế địa phương, chuyển dịch cơ cấu lao động trong tỷ trọng ngành kinh tế.
- Thúc đẩy không gian kiến trúc cảnh quan, tạo một bộ mặt mới xanh sạch đẹp cho trung tâm thị trấn 
Xuân An.
- Tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của cả vùng.
Thách thức 
- Việc kết nối hạ tầng giữa các khu vực cũ và mới cần phải đồng bộ, tránh chồng chéo.
- Việc di dân, tái định cư và bố trí nơi ở cho người dân cần được quan tâm.
- Nguồn lực đầu tư dài hạn.
- Có các giải pháp về bảo vệ môi trường, di tích văn hóa lịch sử, các yếu tố truyền thống văn hóa của địa 
phương và cảnh quan khu vực.



CHƯƠNG 3

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
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3.2. Chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc
+ Mật độ xây dựng chung : 60%.
+ Tầng cao : 01-05 tầng.

3.1. Chỉ tiêu về sử 
dụng đấtCác chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được xác định trên cơ sở phạm vi nghiên cứu cơ cấu 

trên nguyên tắc cân đối toàn bộ các đơn vị ở, phù hợp với các chỉ tiêu khống chế của QHC 
thị trấn Xuân An.

Đất dân dụng : 80-100 m2/người.

+ Đất cây xanh, TDTT đô thị :12-15 m2/người.

+ Đất đơn vị ở : 50-60 m2/người.

+ Đất CTCC : 5-7 m2/người. 

+ Đất giao thông đô thị : 15-18 m2/người.
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3.3. Chỉ tiêu hạ tầng kĩ thuật áp dụng trong đồ án quy hoạch
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4.1. Quy hoạch sử 
dụng đất



QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTCHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH- KIẾN TRÚC



Với thiết kế chú trọng đến 
không gian xanh tự nhiên 
và nuôi dưỡng cuộc sống 
trong lành cho cư dân, Quy 
hoạch tổng thể khu đô thị 
ParkCity Xuân An là điểm 
nhấn cho cuộc sống tiện 
nghi với cơ sở hạ tầng 
hoàn thiện và các tiện ích 
đa dạng
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4.2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh 
quan

CỔNG CHÀO
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 Giao thông đối ngoại: 

  Tuyến tỉnh lộ có lộ giới  36m 
(mặt cắt 1-1) gồm: Lòng 
đường: 2x7,5m; Vỉa hè: 2x8m 
= 16m; Phân cách 5m.

 Đường chính khu vực  

- Tuyến có mặt cắt 1-1, có lộ giới  
36m (mặt cắt 1’-1’) gồm: 
Lòng đường: 2x7,5m; Vỉa hè: 
2x8,5m = 17m; Phân cách 4m.

- Tuyến có mặt cắt 2-2, quy mô 
mặt cắt ngang 35m: Lòng 
đường: 2x10,5m; Vỉa hè: 
2x6m = 12m, phân cách giữa 
2m.

 Đường khu vực

+ Mặt cắt 3-3: Quy mô mặt cắt 
ngang 21m, bao gồm: Lòng 
đường: 11m; Vỉa hè: 2x5m = 
10m

+ Mặt cắt 4-4: Quy mô mặt cắt 
ngang 24m, bao gồm: Lòng 
đường: 2x7,5m; Vỉa hè: 2x3m 
= 6m. Phân cách 3m

5.1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

 Đường nội bộ

+ Mặt cắt 5-5: Quy mô mặt cắt ngang 15,5m, bao gồm: Lòng 
đường: 7,5m; Vỉa hè: 2x4m = 8m.

+ Mặt cắt 6-6: Quy mô mặt cắt ngang 13,5m, bao gồm: Lòng 
đường: 7,5m; Vỉa hè: 2x3m = 6m.

+ Mặt cắt 7-7: Quy mô mặt cắt ngang 12m, bao gồm: Lòng 
đường: 6m; Vỉa hè: 2x3m = 6m.
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5.1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƯƠNG 5. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT



Cao độ nền xây dựng

- Cao độ san nền được xác định 

dựa trên hồ sơ Điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng  thị trấn 

Xuân An

- Cao độ nền khu quy hoạch 

Hmin=4.50m; Hmax=4.80m

- Hướng dốc địa hình Đông Nam 

– Tây Bắc.

- San gạt, đào, tôn nền khu vực 

thấp trũng đến cao độ thiết kế.

Thoát nước mưa

Phân khu vực quy hoạch thành 2 

lưu vực chính
+ Lưu vực 1: Khu vực phía Tây, 
hướng thoát chính từ Nam lên 
Bắc, từ Đông Sang Tây, thoát về 
quyến cống QHC TT Xuân An rồi 
đổ về Sông Lam.
+ Lưu vực 2:  Khu vực phía Đông, 
hướng thoát chính từ Nam lên 
Bắc, từ Đông Sang Tây, thoát về 
quyến cống QHC TT Xuân An rồi 
đổ về Sông Lam.

5.2. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC
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LƯU VỰC 2

LƯU VỰC 1



5.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC - Nguồn cấp nước

Khu vực thị trấn Xuân An 
được cấp nước từ Nhà máy 
nước hồ Xuân Hoa, công suất 
hiện tại 7.000 m3/ngđ.  

- Nhu cầu nước: 705m3/ngđ

- Xây dựng bể ngầm dung 
tích 900m3 để dự trữ cấp 
nước cho dự án (cho 3 ngày).  
Không kể tưới cây, rửa đường 
thì nhu cầu dự án khoảng 300 
m3/ngđ.

- Mạng lưới cấp nước

Các tuyến ống phân phối 
HDPE D110-D160, tuyến ống 
dịch vụ D50-D80 được chôn 
ngầm dưới hè và lòng đường.

Cấp nước cứu hỏa kết hợp với 
cấp nước sinh hoạt, bố trí 
họng cứu hỏa tại vị trí ngã ba, 
đảm bảo thuận tiện khi có 
cháy xảy ra

Bể ngầm 900m3
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QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT10
- Khối lượng thoát nước thải 
Nước thải được tính bằng 
100% nước sinh hoạt

- Toàn bộ nước thải được thu 
gom và đổ vào các tuyến rãnh 
B300 sau các dãy nhà, tuyến 
cống D300 trên vỉa hè các 
tuyến đường.

- Nước thải dẫn về trạm xử 
lý nước thải xây dựng mới 
trung tâm dự án với công 
suất 350 m3/ngđ để xử lý 
toàn bộ nước thải sinh hoạt 
khu quy hoạch. Nước thải sau 
xử lý được thoát ra hệ thống 
thoát nước mưa).

- Trạm xử lý được xây dựng 
ngầm, đảm bảo cảnh quan.

- QH điểm trung chuyển để 
tập kết chất thải rắn.

QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI



Nguồn cấp
Tuân thủ theo định hướng đồ án Điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng  thị 
trấn Xuân An. Nguồn cấp điện  cho 
khu dự án dự kiến được lấy từ tuyến 
điện trung thế 22kv từ trung tâm kéo 
về. Điểm đấu nối dự kiến tuyến đường 
QH36m phía Nam.
Nhu cầu cấp điện: 2.952KVA
Trạm biến áp
Thiết kế 3 trạm biến áp với công suất 
từ 750KVA; 2x630KVA và 1000KVA 
cấp điện cho toàn dự án, bán kính 
phục vụ  ≤ 350m.
Mạng lưới trung áp, hạ áp
Toàn bộ mạng lưới trung áp, hạ áp đi 
ngầm dưới hè và lòng đường cấp điện 
từ TBA đến các công trình sử dụng.
Chiếu sáng giao thông
Cáp chiếu sáng đi ngầm dưới hè 
đường.
Bố trí chiếu sáng 2 bên đối với các 
tuyến đường có DPC và 1 bên cho các 
tuyến còn lại. Tại ngã ba, ngã tư thiết 
kế chiếu sáng tăng cường.
Việc điều khiển đóng cắt đèn được 
thực hiện bởi các tủ điều khiển chiếu 
sáng tự động.

5.4. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN
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