
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số         /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             
Quang Khải, ngày 21 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc xin phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Trường Mầm non xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ

Kính gửi: 
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Các phòng ban chức năng liên quan.

I. Các căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi 

bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc hội khóa XIII quy định về 

đấu thầu; 
- Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 25/202020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ- CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ- CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng;
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- Căn cứ Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây 
Dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đấu thầu xây dựng 
công trình;

- Căn cứ Thông tư 16/2019/TT - BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng 
về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 20/2019/TT - BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây Dựng 
về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/ TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây 
Dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 
đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/ TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây 
Dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 02/2017/ TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây 
Dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDDT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo 
dục Đào tạo về ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học.

- Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BGDDT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo 
dục Đào tạo về ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục.

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Xây Dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  
đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng; 

- Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 12/04/2019 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, 
xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2010-2020; 

- Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
16/08/2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
10/11/2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 16/08/2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ vào quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2017 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định phân cấp quản lý quy 
hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ vào Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2018 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2017;
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- Căn cứ Quyết định số 47/2019/UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí 
đầu tư Xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán Xây dựng công 
trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Công văn số 381/SXD-QHPTĐT ngày 30/03/2022 của Sở Xây 
Dựng tỉnh Hải Dương về việc tham gia ý kiến hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng, 
tỷ lệ 1/500 trường Mầm non xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ;

- Căn cứ Công văn số 34/CV-PCCC ngày 29/04/2022 của Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH, Công An tỉnh Hải Dương về việc tham gia ý kiến về PCCC đối 
với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 trường Mầm non xã Quang 
Khải, huyện Tứ Kỳ.

II. Sự cần thiết lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường 
Mầm non xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ

Hiện tại cơ sở hạ tầng của trường Mầm non Quang Khải chưa đạt chuẩn, 
một số cơ sở hạ tầng hiện còn thiếu và chưa đồng bộ. Hệ thống trường lớp ở cơ 
sở còn thiếu các phòng chức năng, phòng họp, hôi trường, v.v... Khu sân chơi 
ngoài trời, vườn cổ tích đã có. Tuy nhiên, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập và 
vui chơi do không gian còn thiếu. Chính vì thế đã ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục 
và học tập của nhà trường. 

Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Mầm non 
xã Quang Khải là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, tạo tiền đề cho các bước lập dự 
án xây dựng sau này. Nhằm đáp ứng đồng bộ cơ sở vật chất cho việc giảng dạy 
và học tập của trường, góp phần vào nâng cao chất lượng trong giáo dục của xã 
cũng như toàn huyện.

III. Tên đồ án, hình thức đầu tư
- Tên công trình: Trường Mầm non xã Quang Khải. 
- Địa điểm: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
- Chủ đầu tư: UBND xã Quang Khải.
- Tư vấn khảo sát thiết kế: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương 

mại An Thịnh Phát.
IV. Nội dung quy hoạch chi tiết
1. Vị trí giới hạn khu đất
- Địa điểm tại: Xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 0,7981 ha (7.981m2).
- Căn cứ bản đồ địa chính xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và 

căn cứ theo bản đồ đo đạc hiện trường do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây 
dựng và Thương mại An Thịnh Phát khảo sát. Ranh giới được xác định như sau: 
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+ Phía Bắc giáp khu dân cư;
+ Phía Nam giáp mương thủy lợi và khu dân cư;
+ Phía Đông giáp đất trồng cây hàng năm;
+ Phía Tây giáp đường giao thông.
2. Quy hoạch chi tiết
Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch: 7.981 m2 (0,7981ha), trong đó:
- Đất xây dựng: 33,63%.
- Đất giao thông, sân trường: 26,37%.
- Đất đất vườn hoa cây xanh: 40,00%.
- Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất:

Diện tích Tỷ lệ(%)
STT Tên hạng mục Ký 

hiệu Xây dựng(m2) Chiếm đất
1 Đất xây dựng 1 2.684,00 33,63
2 Đất sân đường nội bộ 2 2.105,00 26,37
3 Đất vườn hoa cây xanh 3 3.192,00 40,00

Tổng 7.981,00 100,00
V. Quy hoạch mặt bằng
- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Mầm non Quang Khải 

trên cơ sở quy chuẩn nhà nước với phương châm tiết kiệm, tìm ra phương án tối 
ưu về bố cục mặt bằng, không gian kiến trúc cảnh quan.

- Tạo kiến trúc khang trang, kiểu dáng đồng bộ đáp ứng tối đa các nhu cầu 
về vệ sinh môi trường, điều kiện giảng dạy, học tập, rèn luyện thể chất và sinh 
hoạt văn hóa văn nghệ của giáo viên và học sinh nhà trường.

- Hệ thống cây xanh, vườn cây thiết kế xung quanh trường, tạo hiệu quả 
phủ xanh và cải thiện môi trường tốt nhất cho quy hoạch xây dựng Trường Mầm 
non Quang Khải.

- Không gian kiến trúc cảnh quan và dây truyền công năng thiết kế liên 
hoàn theo dáng đất tạo thẩm mỹ chung và thuận tiện giao thông.

1. Cổng trường: Được quy hoạch 01 cổng chính.
2. Nhà bảo vệ: Đặt ở cổng chính, diện tích S = 20 m2, mái lợp tôn sóng 

vuông màu đỏ.
3. Nhà hiệu bộ 02 tầng + phòng chức năng + bếp, soạn: Mái lợp tôn 

sóng vuông màu đỏ, diện tích xây dựng S= 685 m2.
4. Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: Mái lợp tôn sóng vuông màu đỏ, diện 

tích xây dựng S= 475 m2 (hiện trạng).
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5. Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Mái lợp tôn sóng vuông màu đỏ, diện 
tích xây dựng S= 565 m2.

6. Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: Mái lợp tôn sóng vuông màu đỏ, diện 
tích xây dựng S= 475 m2.

7. Sân chơi có mái che: Diện tích xây dựng S= 400 m2.
8. Nhà cầu (nối các khối nhà) 02 tầng: Tổng diện tích xây dựng S= 128 m2.
9. Bể nước PCCC: Diện tích xây dựng S= 83 m2.
10. Hệ thống phụ trợ khác, như: Sân đường, vườn cổ tích, bồn hoa cây 

xanh, v.v...
VI. Quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng
- Cấp nước: Nguồn nước cấp cho Trường Mầm non Quang Khải sử dụng 

nguồn cấp nước sạch hiện có của xã cấp vào bể chứa, sau đó được bơm lên téc 
nước mái dẫn đến công trình theo đường ống D32 – D50. Hệ thống nước cứu hỏa 
sử dụng đường ống HDPE DN110 và các trụ cứu hỏa đặt tại những vị trí dễ tiếp 
cận, gần các công trình.

- Hệ thống thoát nước: Nước thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu 
vực và hệ thống mương thoát nước hiện có. Nước thải của nhà vệ sinh chung 
được thoát qua bể sử lý trước khi đưa ra ngoài. 

- Cấp điện: Điện cấp cho Trường Mầm non Quang Khải được lấy từ hệ 
thống điện lưới 35KV (22KV) hiện có trong khu vực qua trạm biến áp - hạ áp, 
cấp cho chiếu sáng và sinh hoạt của nhà trường.

- Vệ sinh môi trường: Nước thải vệ sinh được thu gom vào các bể xử lý, 
đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi thải ra ngoài vào hệ thống thoát nước 
chung của khu vực.

- Kỹ thuật hạ tầng khác phải phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.
VII. Dự toán khảo sát lập quy hoạch
- Phần quy hoạch: Áp dụng đơn giá xây dựng và thiết kế quy hoạch tại 

bảng 08 của Thông tư 20/2019/TT - BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Xây Dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị đối với quy mô Quy hoạch <5ha. Toàn bộ khu đất nghiên cứu quy 
hoạch có quy mô là: 1,300 ha. 

- Phần khảo sát: Áp dụng Thông tư số 01/2017/TT – BXD ngày 06 tháng 
02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí 
khảo sát xây dựng.

* Dự toán kinh phí: 227.024.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi 
bẩy triệu, không trăm hai mươi tư nghìn đồng ./.), có dự toán chi tiết kèm theo.

* Nguồn vốn:  
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Nguồn vốn chuyển mục đích sử dụng đất, nguồn vốn thực hiện xây dựng 
chương trình nông thôn mới, nguồn vốn ngân sách xã, nguồn vốn ngân sách cấp 
trên và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

VIII. Kết luận và kiến nghị
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Mầm non xã Quang Khải 

theo định hướng phát triển của UBND xã Quang Khải. Khai thác quỹ đất hợp lý 
đáp ứng nhu cầu xây dựng thực tế và dự kiến phát triển, đồng thời hình thành nên 
một tổng thể công trình hài hoà điển hình với tiêu chí: xanh, sạch, đẹp và có hệ 
thống mạng lưới kỹ thuật đồng bộ. Lựa chọn giải pháp thiết kế và yêu cầu kỹ 
thuật thi công hệ thống công trình hạ tầng cho Trường Mầm non xã Quang Khải 
phù hợp với yêu cầu chung của xã.

Kính đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cùng Các 
phòng ban liên quan, xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu trên để UBND xã 
Quang Khải có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.  

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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