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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VItT NAM 
TINH TRA VINH 	 Dc Lp - Tir Do - Hanh Phüc 

So: 2134/QD-UBND 	TM Vinh, ngày 26 tháng 11 nãm 2015 

• QUYETDINII so 	
viêc phê duyt do' an quy hoach chung thành phOA  

D'M SO:....... 5Q

IN 
Trà Vinh quy mô do thj 1oi II dn näm 2030 

'-"  

UY BAN NHAN DAN TfNH TRA VINH 

Can cu' Lust  T chüc Hi dng nhân dan vâ Uy ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

Can cü Ludt Quy hoach do thj ngày 17/6/2009; 

Can cü Nghj djnh so^ 37/20101ND-CP ngày 07/4/2010 cüa ChInh phü v 
vic lip,  thâm djnh, phê duyt và quãn 1 quy hoach  do thj; 

Can cü Nghj quyt so^ 15-NQ/TU ngày 08/7/2014 cüa Tinh üy ve^ vic xây 
drng, nâng cap và phát triên thành phô Trà Vinh tri thành do thj 1oi II vào nãm 
2015 và djnh lwàng den nãm 2020; 

Cäncir Quyt djnh sO^ 388/QD-UBND ngày 28/03/2012 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic phé duyt nhim vi Quy hoach chung thành ph 0^ Trà Vinh quy 
mô do thi loai II den nãm 2020 và tam nhIn den nàm 2030; 

Can cir Cong van so 2236/BXD-QHKT ngày 29/9/2015 cüa B6 xây dung 
ye vic quy hotch chung thành ph o^ Trà Vinh, tinh Trà Vinh; 

Can cir Nghj quy& so^ 07/NQ-HDND ngày 10/6/2015 cUa I-Ii dng nhân 
dan thành ph 05  Trà Vinh ye vic thông qua Quy hoach chung thành phô Trà Vinh 
quy mO do thj 1oi H den nãm 2020 Va tam nhIn den nàm 2030; 

Xét T& trInh so^ 203/TTr-UBND ngày 25/11/2015 cüa Uy ban nhân dan 
thành phô Trà Vinh ye vic xin phê duyt do an quy hoach chung thành phô Trà 
Vinh quy mô do thj loai II den nàm 2030 (Dinh kern Báo cáo so 10/BCTDQH-
SXD ngày 20/4/2015 cza SóXáy dy'ng), 

QUYET D!NH: 

Dieu 1. Phê duyt M an quy hoach chung thành ph6 Trà Vinh quy mô do 
thj 1oi II den nãm 2030, vth nhQng ni dung chmnh nhis sau: 

1. Phim vi, ranh gi(''i vã quy mô Ip quy hoach: 

a) Pham vi: Thành ph6 Trà Vinh, tinh 'I'rá Vinh. 

b) Ranh gi&i lp  quy hotch: 

- PhIa Dông giáp xa HOa Thun, huyn Châu 'l'hành; 

- PhIa Tây giáp xã Nguyt Hóa, huyn Châu Thành và xã Nlij Long,jt  
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huyn Càng Long; 

- PhIa Nam giáp xã Luang I-Iôa và xâ Da Lc, huyn Châu Thành; 

- PhIa Bc giáp song C ô Chiên và huyn MO Cay, tinh Ben Tre. 

c)Quymo: 

- Din tIch l.p quy hoach: 6.8 16,20 ha; 

- Phm vi nghiên ciru: 9.300 ha. 

2. Tinh chat: 

Thành ph6 Trà Vinh là thành ph o^ trirc thuc tinh; la' trung tam chInh trj, 
kinh tê, vAn boa xã hi và quOc phOng; trung tam kinh té cong nghip, djch via, 
du ljch, thi.rong mi cüa tinh Trà Vinh; 

3. Quy mô dan so: 

- Dir báo dan so^ dn nAm 2020: khoàng 165.000 ngu&i. 

- Du báo quy mô dm so^ dn nAm 2030: khoâng 200.000 nguii. 

4. Các chi tiéu kinh t - k5 thut chfl yêu vi huóng phát triên dO thi: 

a) Chi tiêu kinh t - k thut chñ yu: 

TT Chi tiêu Don vi 
Chi tiêu c uy hoach 

nàm 
2020 

nãm 
2030 

Tong din tIch dt tir nhiên Ha 6.8 16,20 6.8 16,20 
I Dat xây dirng do thi Ha 2.434 3.658 
II Chi tiêu dt xãy drng do thi m2lngirôi 147,5 182,9 
1 Daft dan diing m2Inguii 60-80 60-80 

- DA  ô m2lngu6i 47,5 30,0 
- Daft CTCC do thi m2lnguô'i 4,5 5,0 
- Dat cay xanh do thi m2lngithi 10-20 10-15 
- Dat giao thông ni thi m2/ngi.thi 18 20 

2 Dat ngoài dan dung m2/ngthi 54,48 67,95 
Ill Ht tang k thut  
1 Mitt d thr&ng ph6 chInh và khu virc Km/km2  3 4 
2 T'1dâtgiaothong %dâtXDDT 1.6-21 18-26 
3 Cap nuc sinh hot 1/ng/ngày 150 180 
4 VSMT (rae thai) kg/nglngay 1,0 1.5 
5 Up din sinh hot Kwhlng.nAm 1.100 2.100 

b) Hung phát trin do thi: Phát trin do thi theo huàng da circ, tp trung 
chInh ye phIa Dông, phIa Tây Nam, phIa BAc và trung tam thành phô Trà Vinh. 
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5. Dinh htró'ng to chüc không gian do thi, dr kin ranh gi&i hành 
chInh ni thành, ngoi thành: 

a) Dinh hràng th chirc không gian do thi: 

* Phán vIing td chic khóng gian do thi: 

- Khu do thi trung tam thuc các phi.r&ng 1, phng 2, phi.thng 3, phung 
4, ph.thng 6 và mt phân xâ Long Dirc, din tIch 682 ha. 

- Khu dO thi Tây Nam thuc phi.räng 7, phung 8, mt ph.n phthng 9, 
din tIch 1.323 ha. 

- Khu do thi Phi a Btc thuôc môt ph.n xã Long Düc, din tIch 534,5 ha. 

- Khu dO thi Dông Nam thuc phi.thng 5, mt ph.n phu&ng 9, din tIch 
716 ha. 

- Khu do thi PhIa Tây thuc mtt ph.n xã Long Dire, din tIch 219 ha. 

- Khu dO thi Tãy Bãc nAm cnh khu dO thi trung tam và do thi Tây Nam, 
thuc mt phân xã Long Dirc, din tIch 1.777 ha. 

* Các tryc khónggian chInh. 

- Triic không gian chü dao  do thi theo huóng Nam Bic: Song Long Binh, 
truc Quoc 16 53 hin hCru noi du&ng Nguyen Thj Minh Khai - di.thng Pham Ngü 
Lao - di.thng Din Biên PH - di.rng Lê Lai và nOi ra Quoc 16 53. 

- Trc khOng gian chü dio d9c song Co^ Chiên: Du&ng Hiing Vuang ni 
khu trung tam truyên thông vii trung tam khu dO thi mii Dông Bäc, dixing N 15 
và &rmg N 17 nOi khu trung tam hành chInh cap tinh, trung tam khu do thi Tây 
Nam ra các di.rmg dôi ngoi. 

- Các tric chInh do thi kt ni các trung tam dO thi cüa thành phô vii các 
khu phát triên mu, to lien kêt giUa các phân khu chi:rc näng trong do thi. 

- Các kênh, rach chmnh: Lien kt do thi vâ diem dan ct.r nông thôn ngoi 
thành, dáp frng nhu câu vn tâi, liru thông du&ng thüy phic vu do thi. 

- Các cong trinh dAu mi giao thông: Ben xe phiic vii 4n tâi, 4n chuyn 
tr9ng tam cira do thi Trã Vinh djnh huirng bô trI phIa Bàc (thuc xã Long Dic) 
và phIa Nam (thuc phithng 9). 

- Các ving kim soát: Quán 19 và kim soát các khu do thi, khu cOng 
nghip, cay xanh,. . .theo quy hoich. 

b) Dir kin ranh gui hânh chInh ni thành, ngoi thành: 

- Ranh gun ni thành: Các phuing 1 , 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 vã 9, tong din tIch A  

2.907,2 ha. 

- Ranh gun ngoi thành: xâ Long Dire, din tich 3.909 ha.t 
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6. Co câu sir dung dt theo các chfrc näng: 

STT Loi dt 
NAm 2020 Näm 2030 

_______ 
ha 0/ 

/0 m2/ngtrôi ha % m2/ngtrri 
T6ng din tIch iit tr 

6.816,20 6.816,20 
nhiên  

A flat xãy drng do thj 2.434,12 

1.535,21 

100,00 121,71 3.658,13 100,00 
182,91 

I flt din dyng 63,07 76,76 2.299,04 62,85 
114,95 

1 Dâtâ 955,67 39,26 47,78 1.455,97 39,80 
72,80 

- D.t & hin hthi o^n 
553,06 - - 636,31 - 

djnh, chinh trang  - 
- Dt ô dii kin xay 
dirng mOi mt d6 trung 402,61 - - 456,21 - - 
binh  
- DL a dcr  kin XY - - - 264,54 - 
dirng mói m.t d th.p  
- Dâtâdirkiênxây 
dimg mói dng nhà a - - - 98,91 - - 
sirth thai  

2 	Dat CTCC do thj 95,03 3,90 4,75 146,07 	3,99 
7,3 

3 Dtcâyxanh,TDTT 146,15 6,00 7,31 314,31 8,59 
15,72 

4 D.t giao thông nôi thi 338,36 13,90 16,92 382,69 10,46 
19,13 

II Dt ngoài din dyng 898,91 36,93 
44,95 

1.359,09 37,15 
 67,95 

1 
DAt CN, TTCN, khO 

120,59 4,95 240,04 6,56 
tang  

2 DAtduljch 75,15 3,09  367,29 10,04  
DAt cay xanh cânh 

3 quan, hành lang bão ve 47,51 1,95 80,26 2,19 
kênh rach 
Trung tam chuyên 

94,32 3,87 94,32 2,58 
ngành cAp viing  

5 DAt phát trin hn hap 79,07 3,25  92,87 2,54  

6 
DAt cong trinh du moi, 

16,72 0,69 18,76 0,51  h4 tng ky thut  
7 DAt ton giao 34,42 1,41  34,42 0,94  

8 
DAt quân sir, An ninh 

22,67 0,93 22,67 0,62 

Giao thông di ngo?i, 
quôc phông  

9 giao thông chirih thành 408,46 16,78 408,46 11,17 
phO  

B BAt khác 4.382,08  3.158,07  

1 
DAt cn du lich sinh 

229,08 229,08 - 
thai 
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Dt nông nghip (bao 
2 gômôkêthcipsánxuât 2.612,51 1.388,50 - 

nông nghip)  

3 
D.tnghiatrang, 

51,16 51,16 - 
nhia dja  
Dat song ngôi, 

1.489,33 1.489,33 - 
kénh rach  

5 Dtchi.rasCrdung t 	- - - 

7. Vi trI, quy mô các khu ch(rc náng chinh: 

a) Khu do thi trung tam: 

- Gôm các phung 1, ph.thng 2, phi.r&ng 3, phx&ng 4, phu?ng 6, mt phn 
xã Long Düc. 

- Chrcnang: Khu dO thi trung tam thành ph 0̂. Dinh hurng phát trin 
không gian gOm khu hành chinh cap thành phô chinh trang, khu djch vu cOng 
cong, trung tam y tê cap tinh, trung tam thucing rnai- djch vii, trung tam dào to - 
nghiên cüu khoa h9c chuyên giao cong ngh8 cap tinh, khu & miii m.t Q cao, 
khu ô cQ chinh trang. 

- Mt d dan so nãm 2030 khoâng 9.587 ngri/km2. 

- Quy mô dan s: Dr báo dn nám 2020 khoãng 50.000 ngu?i; dn näm 
2030 khoãng 55.000 ngt.r&i. 

b) Khu do thi Tây Nam - khu dO thi hành chinh mOi: 

- Vi trI: Nam phIa Tây Nam thành ph& giáp khu do thi trung tam. Bao 
gOm các phu?mg 7, phing 8 và mt phân phumg 9. 

- Chüc näng: Trung tam hành chinh cp tinh, trung tam thuang mai,  trung 
tam djch vii du ljch cap vüng. Dinh hi.róng phát triên không gian gôm khu hành 
chinh cap tinh tp trung, khu du ljch sinh thai, trung tam the dçic the thao cap 
tinh, khu phát triên hn hop, djch vi1 cong cong,  khu a cü chinh trang, khu 

- Mt d6 dan so^ näm 2030 khoãng 9.823 nguai/ km2. 

- Quy mO dan s& Dr báo dn nãm 2020 khoãng 85.000 ngithi; den näm 
2030 khoãng 78.000 ngi.rôi. 

c) Khu dO thi phIa Bc - khu do thi cong nghip, djch vii: 

- Vi trI: N.m dcc sOng C6 Chiên, thuc mt phn xã Long Düc. 

- Chrc nàng: Trung tam djch vii cong nghip tp trung. Dinh huang 
không gian gôm trung tam djch v1.i cong cong, khu & mat do cao và mQLt Q thâp., 
khu cong nghip tp trung, kho tang, cáng. 

- Mat Q dan sô  nãm 2030 khoãng 4.699 nguôi/ km2. 

- Quy mO dam s: Dix báo dn näm 2020 khoâng 9.000 ngtthi; dn nãm 
2030 khoãng 12.000 ngiiäi.lLt 
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d) Khu do thi Dông Nam- khu do thi djch vii, dào tio: 

- Vi trI: N6 d9c song Long Binh v phIa Dông Nani thânh pM, thuc 
phuóng 5, rnt phân ph.r&ng 9 và rnt phân xã Hôa Thun, huyn Châu Thãnh. 

- Chüc nãng: Trung tam djch vii giáo diic cAp tinh và cAp vüng. Dinh 
hu&ng khOng gian gOm trung tam giáo dc, trung tam djch vi cong cong,  khu 
chinh trang, khu a mOi m.t d6 cao và mt d6 thâp. 

- Mt dO dan so näm 2030 khoâng 5.134 ngixôi/ km2. 

- Quy mô dan s& Dr báo dn näm 2020 khoàng 16.000 ngi.thi; den nAm 
2030 khoãng 20.000 ngithi. 

e) Khu do thi phIa Tây - khu do thi a, du ljch sinh thai: 

- Vi trI: Nam canh  khu do thi trung tam vâ do thi Tây Nam, thuc mt 
phân xã Long Dirc. Khu dO thi phIa Tây di.rqc hInh thành và phát triên trong giai 
doan dài hn. 

- ChCrc nàng: Trung tam djch v11 du ljch cAp tinh và cAp viing. Dinh huóng 
không gian gOm trung tam djch vi du ljch, trung tam djch vii cong cong khu do 
thi, khu a mai mt d6 thâp. 

- M.t d dan s näm 2030 khoáng 4.969 ngiiai/ km2. 

- Quy mô dan s& Dir báo den nãm 2020 khoáng 5.000 ngu&i; den nãm 
2030 khoãng 10.000 ngtr&i. 

g) Khu do thi Tây Bak - khu do thi a, du ljch sinh thai: 

- Vi tn: Nm canh khu do thi trung tam, dO thi phIa Tây Va dO thi phIa 
Bäc thuôc môt phân xã Long Du Khu do thi Tây Bàc dtrac hinh thanh va phat 
trién trong giai don dài hri. 

- Chirc nãng: Trung tam djch vi du ljch và nghi di.rOng. Dinh huâng 
không gian gôrn trung tam djch vii du Uch, a sinh thai và kêt hcip san xuât nông 
nghip. 

- Mt d6 dan so näm 2030 khoãng 4.699 ngirai/ km2. 

- Quy mO dan s& dir báo den nàm 2020 khoâng 10.000 ngithi; den nãm 
2030 khoáng 15.000 nguôi. 

h) Cu lao trên song C05  Chiên: Khai thác cânh quan song mr('Yc, hlnh thành 
vüng dii ljch sinh thai kêt hcip vithn cay an trái, kêt h9p khu dan cu hin hü'u 
chinh trang, các trung tam thucng mai,  dch vi cOng cong phiic vii khách du ljch 
và dan en. 

8. Ngun cung cap, vi tn, quy mô, cOng suAt các cong trInh dIiu mi 
và niing Iu'ói chInh cüa hi tang k5 thut do thi: 

a) Quy hoich cao Q nn và thoát nithc mt do thi: 

- Cao d6 san nn trung bInh: +2,4m.J 
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- Dinh huàng thoát nuóc rrit: thoát nuóc mt tir nhiên theo dja hInh. 

b) Quy hoach  giao thông: 

- Bn Xe: Dinh huOng bé trI tai  xã Long Dirc, din tIch khoãng 6,56 ha; 

và tai  phtthng 9 thành phô Trà Vinh, din tIch khoãng 1,48 ha. 

- Quc 16 53 và Quc 16 60 dat  tiêu chu.n dung cap III dng bang. 

- Các tuyn giao thông do thj theo thuyt minh do an quy hoach. 

c) Quy hoach cap ni.râc: 

- Ngun cap: Nhà may nithc Da Lc cong suât hin hUu 18.000 
m3/ngày/d8m, djnh hu'ng nâng cap len 36.000 m3/ngày/dêm. 

Dix báo nhu câu sir dung: 25.000 - 30.000 m3/ngày/dêm. 

- Sr ding h8 thng di.thng 6ng theo tiêu chun D350-D450 cung cap cho 
thành phô Trà Vinh. 

d) Quy hoach thoát nuOc vã xir 12 nuic thai: 

- Dir báo lu'u hxçmg nuôc thai trung bInh 23.000 m3/ngày/dêm. 

- Dinh huOng b6 trI h thng thoát ni.róc D600 - D800 b6 trI theo M thng 
giao thông vâ dan ye tram xü I nuc thai thành phô Trà Vinh thuc xã Hôa 
Thun, huyn Chãu Thành. 

e) Quy hoach cap diên: 

- Ngun d.p din: Tram 110/22KV Trà Vinh. 

- Dçr kiên xay dung them tram 110/22KV tai  xã Long Dc dam bâo nhu 
câu sir ding cho thành phô Trà Vinh. 

g) Quy hoach v8 sinh môi tnthng và nghia trang: 

- Chit thai ran tp trung thu gom xü l ti nhà may thuc xã Lt.rorng HOa, 
huyn Châu Thành, tinh Trà Vinh. 

- Nghia trang t.p trung tai  Hoa viên nghia trang nhân dan thu,c phuOng 9, 
thành ph 0̂ Trà Vinh. 

9. Các chuong trInh LIV tiên tâu ttr: 

Tp trung du tu xây drng h6 thong ha tang k thuât, ha tang xã hi (nâng 
cap hoàn chinh h thông giao thông trén dja bàn thành phô Trà Vinh; nâng cap 
nhà may cap nuóc Da Lc, xây mi nhà may cap nuOc tai  xã Long Dc; tp 
trung hoàn thành nhà may xi:r 1 nuâc thai thành phô Trà Vinh; dâu tu' Hoa viên 
nghia trang nhân dan thãnh ph 0^ Trà Vinh; ho diêu hôa; san vn dng; cong viên 
cành quan,...). Tp trung các nguôn 1irc kêu gi dâu tu', dâu tu' triên khai phic vi1 

phát triên do thj thành phô Trà Vinh. 

Diu 2. Trên co s d an quy hoach chung dugc duyt, Uy ban nhân dan 
thành ph ô  Trà Vinh có trách nhim: w 
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- Can Cu ni dung quy hoch ducvc phê duyt, tô  chüc Cong bo^ quy hoach  de^ các 
to chIrc, ccr quan, dorn vj, cá nhân Co lien quan bit, thire hin và giám sat vic 

thrc hin. 

- Lp k8 hoch C11 tM de^ thirc Iiin quy hotch duçc duyt và quy cha quân 
1 xây drng theo quy hoach. 

- Trin khai 1p, diu chinh các quy hoach phân khu, quy hoach chi tit d 
ciii the hóa do an Quy hoach chung thành phô Trà Vinh quy mô do thj 1oi II den 
näm 2030 theo quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu liic ke^ tr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phOng Uy ban than dan tinh; Giám dc các So: My 
dung, Ké hoach vâ Dâu tu, Tài chInh, TM nguyen Va Môi tnthng, Giao thông 
Vn tâi, Ni vi; Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Trà Vinh và Thii truOng 
các cor quan có lien quan can cü Quyêt djnh thi hành./.iL 

A 	A 

Ntii nhân: 	 TM. UY BAN NHAN DAN 
- CT, the PCT. UBND tinh; 	 KT. CHU T!CH 
- Nhu diu 4; CHU TICH - LDVP. UBND tinh; 
- PhôngNC: KTTH, TH; 
- U TH - CB VP.UBND tinh; 
- Ltru: VT, KTKT. 6'1xv 

TT**S'n Vn Phong 
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