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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 5045 /QĐ-UBND                                 Bắc Bình, ngày 14 tháng 9  năm 2021 

 

                                             QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã Hòa Thắng,  

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

 

               CHỦ  TỊCH  ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  HUYỆN  BẮC  BÌNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; 

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

62/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tƣ số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật, QCVN 

07:2016/BXD; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị 

và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 ban hành Quy 

định phân cấp về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận, ban hành quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định 

phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 1757/VPCP-KTN ngày 19/3/2012 của Văn phòng Chính 

phủ về việc Quy hoạch nghĩa trang tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Công văn số 4303/UBND – ĐTQH ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh 

Bình thuận về việc đề nghị chấp thuận 15 ha nằm trong khu vực đang điều tra thăm 

dò sa khoáng titan để Quy hoạch xây dựng Nghĩa trang tại xã Hòa Thắng, huyện 

Bắc Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ngày 

12/7/2017, V/v Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nghĩa Trang xã Hòa Thắng, 

huyện Bắc Bình; Quyết định số 2274/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ngày 

09/09/2019, V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nghĩa Trang xã 

Hòa Thắng, huyện Bắc Bình;  

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND  ngày 26/5/2020 của UBND huyện 

Bắc Bình Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang 

xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Căn cứ Công văn số 3524/SXD-QHKT ngày 26/11/2020 của Sở Xây dựng về 

việc góp ý quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang xã Hòa Thắng; Công văn số 

155/SCT-QLĐ ngày 19/01/2021 của Sở Công thƣơng về việc ý kiến tuyến cấp điện 

trung, hạ thế trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang xã Hòa Thắng 

và Công văn số 2047/SCT-QLNL ngày 17/8/2021 của Sở Công Thƣơng về việc ý 

kiến về Dự án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã Hòa Thắng. 

Xét Tờ trình số 104/TTr-KTHT ngày 07/9/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã Hòa 

Thắng,  huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã Hòa Thắng,  

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, với những nội dung chính nhƣ sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã Hòa Thắng, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch:  

a. Vị trí, ranh giới: Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

- Phía Đông giáp: Đất nông nghiệp; 

- Phía Tây giáp: Đất rừng; 

- Phía Nam giáp: Đƣờng nông nghiệp; 

- Phía Bắc giáp: Đất nông nghiệp. 

b. Quy mô diện tích lập quy hoạch: 149.990 m
2
 (14,99 ha).  

3. Tính chất: Là nghĩa trang cấp III, chôn cất truyền thống. 

4. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất: 

- Tỷ lệ sử dụng đất (tính trên tổng diện tích đất) nghĩa trang:  



 
3 

 Diện tích khu đất mai táng tối đa 60%; 

 Các công trình chức năng và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 40%, trong đó 

diện tích cây xanh tối thiểu 25%, giao thông chính tối thiểu 10%. 

- Diện tích đất sử dụng cho mỗi mộ (không tính diện tích đƣờng đi xung 

quanh mộ):  

 Mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa 5m
2
/mộ; 

 Mộ chôn cất lọ tro cốt sau hỏa táng tối đa 3m
2
 /mộ. 

- Thể tích ô để lọ tro cốt hỏa táng tối đa là 0,125 m
3
/ô. 

- Kích thƣớc mộ và huyệt mộ tối đa:  

 Mộ hung táng hoặc chôn cất 1 lần:  

 Kích thƣớc mộ (dài × rộng × cao): 2,4 m × 1,4 m × 0,8 m; 

 Kích thƣớc huyệt mộ (dài × rộng × sâu): 2,2 m x 0,9 m x 1,5 m. 

 Mộ cát táng và mộ chôn cất lọ tro cốt sau hỏa táng: 

 Kích thƣớc mộ (dài × rộng × cao): 1,5 m × 1 m × 0,8 m; 

 Kích thƣớc huyệt mộ (dài × rộng × sâu): 1,2 m × 0,8 m × 0,8 m. 

- Kích thƣớc ô để lọ tro cốt hỏa táng (dài × rộng × cao): 0,5 m × 0,5 m × 0,5 

m. 

4.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

- Chiều rộng lối đi trong nghĩa trang: 

 Trục giao thông chính (đƣờng phân khu) tối thiểu là 7 m; 

 Đƣờng giữa các lô mộ (đƣờng phân lô) tối thiểu là 3,5 m; 

 Lối đi bên trong các lô mộ (đƣờng phân nhóm) tối thiểu là 1,2 m; 

 Khoảng cách lối đi giữa hai hàng mộ liên tiếp tối thiểu là 0,8 m; 

 Khoảng cách giữa 2 mộ liên tiếp cùng hàng tối thiểu là 0,6 m. 

- Chỉ tiêu cấp nƣớc: 

 Nƣớc cấp nhà quản trang: lấy tối thiểu 2 lít/m
2
sàn_ngđ. 

 Nƣớc cấp tƣới cây: lấy tối thiểu 3 lít/m
2
_ngđ. 

 Nƣớc cấp rửa đƣờng: lấy tối thiểu 0,5 lít/m
2
_ngđ.  

- Chỉ tiêu cấp điện: 

 Nhà quản trang: 20w/ m
2
 sàn. 

 Chiếu sáng giao thông, cây xanh, lối đi: 5kw/ha. 

- Chỉ tiêu thu gom nƣớc thải, rác thải: 

 Thu gom nƣớc thải đạt 100% lƣu lƣợng cấp; 

 Thu gom nƣớc thấm từ huyệt mộ đảm bảo tất cả đƣợc thu gom và xử lý; 

 Tỷ lệ thu gom rác thải 90%. 
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5. Quy hoạch sử dụng đất: 

Bảng cơ cấu chức năng sử dụng đất 

STT Hạng mục Ký hiệu 
Mật độ 

XD (%) 

Hệ số 

SDĐ 

Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất mộ chôn cất  60 0,6 67.934,26 45,29 

2 
Đất công trình công 

cộng 
CT 40 0,4 6.000,00 4,00 

2.1 
Nhà hành chính -  quản 

trang 
CT1 40 0,4 1.500,00 1,00 

2.2 Nhà dịch vụ CT2 40 0,4 1.500,00 1,00 

2.3 Nhà tang lễ CT3 40 0,4 3.000,00 2,00 

3 Đất cây xanh CX   37.683,88 25,13 

3.1 
Đất cây xanh - quảng 

trƣờng 
CX 5 0,05 21.849,74 14,57 

3.2 Đất cây xanh cách ly CL 5 0,05 14.834,14 9,89 

3.3 Đất mặt nƣớc MN   1.000,00 0,67 

4 Đất giao thông    38.371,62 25,58 

4.1 Đất giao thông chính    22.855,00 15,24 

4.2 Đất giao thông phân lô    14.048,62 9,37 

4.3 Đất bãi xe BX 5 0,05 1.468,00 0,98 

 Tổng cộng    149.989,76 100,00 

6. Định hướng phát triển không gian 

  6.1. Cấu trúc không gian: 

- Khu nghĩa trang xã là nghĩa trang cấp III, chôn cất truyền thống, đƣợc phân 

khu chức năng cụ thể nhƣ sau: 

- Khu mộ chôn cất  

- Khu công trình công cộng (Cổng vào, Bãi xe, Nhà hành chính – quản trang, 

Nhà tang lễ, Nhà dịch vụ, Quảng trƣờng và WC); 

- Hệ thống cây xanh công viên, cây xanh cách ly. 

6.2. Đất công trình công cộng: Gồm các hạng mục công trình chính sau: 

- Nhà hành chính – quản trang: là nhà làm việc của ban quản lý nghĩa trang. 

- Nhà dịch vụ: đây là nơi tiếp nhận thực hiện các dịch vụ an táng. 

- Nhà tang lễ: Là nơi thực tiện nghi lễ an táng. 

- Nhà vệ sinh: bố trí kết hợp trong khu đất nhà tang lễ. 
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   6.3. Đất cây xanh, mặt nƣớc, bãi xe, giao thông: 

- Khu cây xanh: gồm các cụm cây xanh tập trung bao quanh các công trình 

công cộng tạo khoảng cách ly với các khu vực khác, kết hợp cùng các công viên 

cây xanh cách ly, cây xanh ven đƣờng, công viên kết hợp quảng trƣờng làm điểm 

nhấn trục chính vào khu quy hoạch.  

-  Mặt nƣớc: bố trí một hồ nƣớc là hồ thủy tĩnh ở vị trí Tây Nam khu quy 

hoạch, là vị trí có địa hình thấp nhất so với các khu chôn cất. 

- Bãi đỗ xe: bố trí gần khu vực lối vào khu nghĩa trang, là nơi đỗ xe ô tô và xe 

máy. 

- Giao thông: bố trí theo ô bàn cờ gồm hệ thống đƣờng phân khu và đƣờng 

phân lô khép kín kết nối các khu chức năng.  

  6.4. Đất mộ chôn cất: 

- Các lô đất mộ chôn cất bố trí theo ô bàn cờ thuận tiện cho việc thực hiện các 

nghi lễ an táng và chôn cất, xây dựng. 

7. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 

  7.1. Khu mộ chôn cất: 

- Do đặc thù của tín ngƣỡng dân gian Việt Nam, các mộ đƣợc chôn cất theo 

hàng, đầu phải quay về hƣớng cao, chân hƣớng thấp theo địa hình. Căn cứ địa hình 

hiện trạng khu vực quy hoạch có hƣớng dốc từ Bắc xuống Nam, do đó việc bố trí 

mộ trong khu vực quy hoạch đa số đƣợc bố trí theo hƣớng Bắc Nam, đầu mộ ở 

phía Bắc (phía cao) và chân mộ ở phía Nam (phía thấp).  

- Bố trí trong khu vực quy hoạch một loại kích thƣớc mộ và huyệt mộ:  

 Kích thƣớc mộ (dài × rộng × cao): 2,6 m × 1,5 m × 0,8 m.  

 Kích thƣớc huyệt mộ (dài × rộng × sâu): 2,2 m x 0,9 m x 1,5 m. 

- Diện tích đất sử dụng cho mỗi mộ (không tính diện tích đƣờng đi xung 

quanh mộ): 2,6 m x 1,5 m = 3,90 m
2
. 

- Chiều rộng lối đi giữa các lô mộ: 

 Lối đi bên trong các lô mộ (đƣờng phân nhóm) là 2,0 m; 

 Khoảng cách lối đi giữa hai hàng mộ liên tiếp là 1,0 m; 

 Khoảng cách giữa hai mộ liên tiếp cùng hàng là 0,6 m. 

- Mật độ xây dựng  : Tối đa 60%; 

- Chiều cao xây dựng : Tối đa 0,8m. 

- Tổng số mộ bố trí trong khu quy hoạch: khoảng 8.284 mộ 

7.2. Khu công trình công cộng: 

- Gồm các công trình chính phục vụ khu nghĩa trang: Nhà hành chính – quản 

trang, Nhà dịch vụ, Nhà tang lễ. Yêu cầu phong cách kiến trúc theo hình thức hiện 

đại kết hợp chắt lọc các yếu tố truyền thống Việt Nam. Đối với Nhà tang lễ không 

gian hạn chế xử dụng vách ngăn, đáp ứng yêu cầu sử dụng tổ chức các hoạt động lễ 

cúng an táng tại nghĩa trang. 
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- Mật độ xây dựng  : Tối đa 40%; 

- Số tầng xây dựng  : Tối đa 01 tầng. 

7.3. Khu cây xanh 

- Khu vực quy hoạch không có nguồn nƣớc mặt nhƣ ao hồ hay sông suối, thời 

tiết khô hanh quanh năm, do đó cần lựa chọn các loại cây trồng trong nghĩa trang 

có khả năng chịu hạn, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhƣỡng của khu vực, đồng 

thời cây trồng cần có tán tạo bóng mát, rễ cọc.  

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

8.1. Chuẩn bị kỹ thuật: Theo địa hình tự nhiên để hạn chế tối đa khối lƣợng 

đào đắp. 

- Hƣớng san nền: từ Tây Bắc xuống Đông Nam 

- Cao độ san nền thấp nhất: +140,37m. 

- Cao độ san nền cao nhất: +144,44m. 

8.2. Giao thông: Mạng lƣới giao thông trong khu quy hoạch đảm bảo tiếp cận 

đến từng khu chức năng trong khu quy hoạch. Cụ thể các tuyến đƣờng theo Bảng 

sau: 

Bảng thống kê giao thông 

STT 
TÊN 

ĐƯỜNG 

LOẠI 

MẶT 

CẮT 

MẶT CẮT NGANG (m) 

KẾT CẤU 

ĐƯỜNG CHIỀU 

DÀI 

LÒNG 

ĐƯỜNG 

LỀ 

ĐƯỜNG 

LỘ 

GIỚI 

1 

ĐƢỜNG 

VÀO 

NGHĨA 

TRANG 

HÒA 

THẮNG 

4 - 4 1395.3 6 1 - 1 8 
BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

2 
ĐƢỜNG 

SỐ 1 

1 - 1 117.8 4 - 4 - 4 4 - 4 20 
BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

2 - 2 202.4 7 1 - 1 9 
BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

3 
ĐƢỜNG 

SỐ 2 
3' - 3' 553.7 3.5 0.75 - 0 4.25 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 1 

BÊN 

4 
ĐƢỜNG 

SỐ 3 
3 - 3 110.2 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 

BÊN 

5 
ĐƢỜNG 

SỐ 4 
2 - 2 291 7 1 - 1 9 

BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

6 
ĐƢỜNG 

SỐ 5 
3 - 3 83.4 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 
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BÊN 

7 
ĐƢỜNG 

SỐ 6 
3 - 3 356.9 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 

BÊN 

8 
ĐƢỜNG 

SỐ 7 
3 - 3 239.7 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 

BÊN 

9 
ĐƢỜNG 

SỐ 8 
3 - 3 285.4 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 

BÊN 

10 
ĐƢỜNG 

SỐ 9 
2 - 2 220.4 7 1 - 1 9 

BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

11 
ĐƢỜNG 

SỐ 10 
3 - 3 239.7 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 

BÊN 

12 
ĐƢỜNG 

SỐ 11 
2 - 2 272 7 1 - 1 9 

BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

13 
ĐƢỜNG 

SỐ 12 
3' - 3' 673.9 3.5 0.75 - 0 4.25 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 1 

BÊN 

14 
ĐƢỜNG 

SỐ 13 

3' - 3' 164.8 3.5 0.75 - 0 4.25 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 1 

BÊN 

3 - 3 75.7 3.5 0.75 - 0.75 5 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 2 

BÊN 

15 
ĐƢỜNG 

SỐ 14 
3' - 3' 131.2 3.5 0.75 - 0 4.25 

CẤP PHỐI 

SỎI ĐỎ, CÓ 

MƢƠNG 1 

BÊN 

16 

VÒNG 

XOAY 

GIAO 

ĐƢỜNG 

SỐ 1 VÀ 

ĐƢỜNG 

SỐ 4 

  R=16 6     
BTXM, CÓ 

MƢƠNG 

  TỔNG CỘNG 5413.5         

- Bố trí bãi đỗ xe với diện tích khoảng 1.468 m
2
 tại lối vào nghĩa trang.  

* Đối với vị trí đƣờng vào nghĩa trang Hòa Thắng đề nghị thực hiện thõa 

thuận đấu nối theo đúng quy định. 
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8.3. Cấp điện: 

- Nguồn cấp: Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch thuộc tuyến trung áp 

22kV từ trạm Lƣơng Sơn: 110/22kV–(2x63) MVA, chạy dọc đƣờng ĐT715 đi xã 

Hồng Phong. 

- Tổng công suất điện cho toàn khu quy hoạch: khoảng 49,49 kVA. 

- Xây dựng tuyến trung thế 1 pha 12.7kV, điểm đấu nối trên cơ sở tuyến trung 

thế 3 pha hiện hữu. 

- Trang bị trạm: Loại máy biến áp 1 pha 12,7/0.23KV-50KVA, loại máy biến 

áp phân phối ngoài trời có nấc điều chỉnh điện áp không tải ±2x2,5%. Kiểu trạm 

treo cột. 

- Tuyến hạ thế đi trên trụ điện BTCT 8,5 m, khoảng trụ trung bình 30 - 35m. 

- Xây dựng mới các tuyến cáp chiếu sáng đi nổi bám theo trụ điện BTCT. Các 

tuyến cáp chiếu sáng đƣợc bố trí một bên, hai bên vỉa hè. Tủ chiếu sáng gắn trên 

trụ BTCT 8.5m. 

 8.4. Cấp nƣớc: 

- Nguồn cấp: Trƣớc mắt, sử dụng hệ thống giếng khoan. Về lâu dài khi mạng 

lƣới cấp nƣớc sạch tại khu vực hình thành thì sử dụng hệ thống cấp nƣớc chung tại 

khu vực. 

- Nhu cầu dùng nƣớc: Khu quy hoạch áp dụng tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt 

cho công trình công cộng – dịch vụ.  

+ Nƣớc cấp nhà quản trang, nhà tang lễ, dịch vụ : 2 lít/m² sàn_ngđ. 

+ Nƣớc sinh hoạt cho khách vãng lai   : 10% (qcc-dv). 

+ Nƣớc cấp tƣới cây     : 3 lít/m²_ngđ. 

+ Nƣớc cấp rửa đƣờng     : 0,5 lít/m2_ngđ. 

+ Nƣớc rò rỉ dự phòng qrri    : 15% ( ∑qi ). 

+ Nƣớc bản thân nhà máy qnm    : 5% ( ∑q ). 

 + Lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy 10 l/s, tính cho 01 đám cháy trong 03 giờ; Số 

đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy (Áp dụng QCVN 06: 2020/BXD). 

  + Tổng nhu cầu dùng nƣớc của khu vực nghiên cứu là 270,43 m3/ngày-

đêm.  

- Mạng lƣới cấp nƣớc: 

      + Theo hệ thống đƣờng bố trí vòng cấp khép kín. 

+ Xây dựng 01 giếng khoan tại khu vực nghiên cứu với chiều sâu khoan dự 

kiến khoảng 50 – 70 m, đƣờng kính giếng khoan đảm bảo bơm chìm hoạt động và 

đủ áp lực cấp nƣớc chữa cháy. Các hạng mục kèm theo: máy bơm, bể chứa, bồn 

nƣớc, hệ thống đƣờng ống dẫn. 

+ Xây dựng 1 bể chứa nƣớc giếng có dung tích khoảng 54m
3
 để trữ nƣớc 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu cấp nƣớc chữa cháy. 

+ Đầu tƣ 02 bồn chứa phục vụ sinh hoạt và hệ thống điện cho máy bơm 

hoạt động. Dung tích bồn chứa: khoảng 5m
3
. Các bồn chứa đặt trên đài cấp nƣớc 

để đảm bảo cấp nƣớc cho các công trình. 
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+ Nƣớc cấp cho nhu cầu tƣới cây, rửa đƣờng dự kiến sẽ lấy ở hồ chứa. 

8.5. Thoát nƣớc mƣa: 

- Các tuyến thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế với chế độ tự chảy, đƣợc bố trí trên 

cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, đảm bảo thu hết nƣớc mặt trong khu vực. 

Đồng thời có giải pháp kỹ thuật chống thấm và thu gom nƣớc thấm từ huyệt mộ 

các mộ hung táng để xử lý tập trung hợp vệ sinh, kết hợp với khu vực cây xanh để 

thoát nƣớc tự thấm trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa thiết kế bằng mƣơng bê tông và bê tông cốt thép 

B400 đổ xuống hồ nƣớc điều hoà làm nhiệm vụ xử lý nƣớc sinh học trƣớc khi xả ra 

môi trƣờng. 

- Để tận dụng nguồn nƣớc mƣa trong những tháng mùa mƣa, đề xuất bố trí 

thêm 02 bể chứa nƣớc mƣa 10m³ tại các công trình lớn kết hợp với các ống thoát 

nƣớc mƣa có Ø114 để dẫn nƣớc mƣa từ mái các công trình xuống các bể chứa. 

8.6. Thoát nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng: 

a. Quy hoạch thoát nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh công cộng đƣợc thu gom vào hầm 

lắng, lọc sơ bộ bằng bể tự hoại trƣớc khi thoát vào hầm tự thấm xuống đất.    

- Xây dựng các hầm tự hoại đúng quy cách, có ít nhất 3 tầng lọc, đảm bảo 

công tác chống thấm các hầm theo quy định. 

- Đảm bảo tỷ lệ thu gom đạt 100% tiêu chuẩn nƣớc cấp sinh hoạt. 

b. Vệ sinh môi trƣờng: 

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt dân cƣ, các công trình công cộng, các công 

trình thƣơng mại, dịch vụ: w =0,8kg/ngƣời/ngày, tỷ lệ thu gom rác thải là 90%. 

- Rác đƣợc thu gom, phân loại và đƣợc xử lý nhƣ sau: Rác thải phải đƣợc 

phân loại riêng biệt, tại những vị trí đặt thùng rác thiết kế 02 thùng, rác hữu cơ và 

rác vô cơ riêng. 

9. Đánh giá môi trường chiến lược: 

9.1. Các tác động môi trƣờng: 

a. Khi thực hiện triển khai xây dựng quy hoạch: 

- Quá trình thi công xây dựng công trình do có nhiều phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu nhƣ: gạch, đá, cát, sỏi, sắt thép, xi măng...sẽ gây bụi, gây tiếng ồn 

tới môi trƣờng khu vực. 

- Nƣớc thải từ các hoạt động xây dựng, nƣớc thải sinh hoạt của công nhân và 

nƣớc mƣa mang theo vật liệu xây dựng xả vào môi trƣờng khu vực gây ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc mặt và thậm chí gây ảnh hƣởng tới hệ thống thoát nƣớc khu vực. 

- Các chất thải rắn trong quá trình phá dỡ và xây dựng thƣờng gây mất mỹ 

quan đƣờng phố, chiếm diện tích lƣu thông khu vực. Các chất thải rắn trong quá 

trình sinh hoạt và xây dựng của cán bộ và công nhân cũng đều gây cho môi trƣờng 

khu vực bị nhiễm. 
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b. Khi các dự án đi vào hoạt động theo quy hoạch:  

- Tác động tới môi trƣờng không khí, tiếng ồn: Các hoạt động giao thông và 

xây dựng tác động mạnh hơn đến môi trƣờng không khí tiếng ồn do diện tích đất 

giao thông và nhu cầu xây dựng tăng lên, làm ảnh hƣởng lớn tới môi trƣờng hiện 

hữu. 

- Tác động tới môi trƣờng nƣớc: Các tác động tới môi trƣờng nƣớc giảm 

xuống do nƣớc thải và chất thải rắn đƣợc thu gom triệt để. Vấn đề môi trƣờng còn 

lại là việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nƣớc thải và thu gom chất thải rắn đảm 

bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng. Tuy nhiên, trƣớc mắt nếu không xây dựng 

đồng bộ hệ thống thoát nƣớc thải của khu vƣc thì sẽ gây ô nhiễm hơn khi các dự án 

đi vào hoạt động. 

- Tác động tới môi trƣờng đất: Việc vận hành các dự án, ảnh hƣởng nhiều tới 

môi trƣờng đất. 

9.2. Giải pháp bảo vệ môi trƣờng: 

a) Trong giai đoạn xây dựng: Bố trí các máy móc thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, tránh tập trung tiếng ồn trong khu vực, khống chế khói bụi, 

chất thải rắn trong quá trình thi công; khống chế nƣớc thải, chống ngập úng. 

b) Trong giai đoạn hình thành dự án và đƣa vào hoạt động: 

- Không đốt các chất thải độc hại trong khu vực dự án; cấm sản xuất thải ra 

các chất khí độc hại trong khu vực dự án, sử dụng cây xanh vừa làm tăng cảnh 

quan vừa có tác dụng hạn chế tiếng ồn, khí độc hại từ các hoạt động. 

- Đảm bảo hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải đạt hiệu quả cao; nƣớc thải sinh 

hoạt từ các công trình xây dựng cần đƣợc lắng sơ bộ bằng bể tự hoại trƣớc khi 

thoát vào hầm tự hoại tự thấm xuống đất.    

- Tổ chức hệ thống thu gom rác: rác đƣợc tập trung tại các thùng 0,33m
3
 đặt 

tại những nơi tập trung đông ngƣời nhƣ nhà tang lễ; nhà hành chính – quảng trang; 

nhà dịch vụ và tại một số ngã tƣ trong khu mộ.… Sau khi thu gom, tập trung tại 

nhà chứa rác và đƣa về bãi xử lý rác tập trung của địa phƣơng để xử lý theo quy 

định. 

- Thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trƣờng theo đúng quy định hiện hành. 

 9.3. Các giải pháp quản lý và giám sát môi trƣờng: 

- Tuân thủ hoàn toàn hƣớng dẫn quản lí môi trƣờng của tỉnh Bình Thuận, của 

Sở Xây dựng cũng nhƣ các ngành có liên quan đến công tác bảo vệ môi trƣờng. 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng của từng hạng mục 

và dự án thuộc đồ án quy hoạch xây dựng. Đối tƣợng và thành phần môi trƣờng 

cần giám sát: 

+ Giám sát các nguồn thải (khí, nƣớc, CTR, chất thải nguy hại, …). 

+ Chất lƣợng môi trƣờng không khí: bụi, SO2, NOx, … 

+ Chất lƣợng môi trƣờng đất. 
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+ Chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và công nghiệp phải tuân thủ theo QCVN 

24:2009/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT và giám sát sự biến động của chất 

lƣợng các nguồn nƣớc mặt. 

  + Thống kê và nâng cấp hệ thống cảnh báo rủi ro và sự cố môi trƣờng có 

thể xảy ra trong quá trình triển khai quy hoạch để kịp thời hạn chế và đề ra biện 

pháp khắc phục. 

Điều 2.  Giao cho Ban QLDA Đầu tƣ xây dựng chủ trì phối hợp với Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND xã Hòa Thắng và các 

ngành có liên quan có nhiệm vụ: 

1. Hoàn chỉnh hồ sơ, công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã 

Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, để các tổ chức, đơn vị cá nhân biết 

thực hiện; thời gian và nội dung công bố thực hiện theo đúng quy định hiện hành 

của nhà nƣớc; 

2. Tổ chức lập hồ sơ cắm mốc quy hoạch theo quy hoạch đƣợc duyệt; trình tự 

và nội dung cắm mốc thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nƣớc; 

3. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ, phân kỳ các giai đoạn đầu tƣ, 

giải pháp về vốn đầu tƣ xây dựng các khu chức năng theo quy hoạch để thực hiện. 

Thực hiện các chế độ, chính sách về quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy định 

pháp luật hiện hành và thực hiện công tác lập kế hoạch bảo vệ môi trƣờng theo 

đúng quy định hiện hành. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của huyện quản lý chặt chẽ 

việc thực hiện đầu tƣ xây dựng theo quy hoạch đƣợc phê duyệt và xử lý các trƣờng 

hợp xây dựng sai phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

Điều 3.  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng, Trƣởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trƣởng phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng, Trƣởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, 

Trƣởng phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ điều 3; 

- Lƣu. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                     Mai Văn Vụ 
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