
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TH!XATRANGBANG DcIp—Tirdo—Hanhphñc 

SI4t/QDUBND Tráng Bang, ngày,'fOtháng nàm 2021 

QUYET DINH 

Phê duyt D an quy hoich chung xây diyng xã Phu*c BInh, 

thj xã Trãng Bang, tinh Ty Ninh dn nám 2030 

UY BAN NIIAN DAN Till xA TRANG BANG 

Can cz Lu2t Ta ch&c chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015, 
Can cz'r Lut tha dii, M sung môt s diu cüa Lugt Ta chzc chInh phz và Lut 

T chz'c chInh quyen djaphucrng ngày 22/11/2019, 

Can thLutXáy dyng ngày 18/6/2014, 

Can ct Lugt tha ddi, U sung mç5t sc4 diu cia Lut Xáy dng ngày 1 7/6/2020, 
Can cz'Nghj djnh sa 72/2019/ND-CF ngày 30 tháng 8 nãm 2019 cüa ChInhphz 

v sza ddi, U sung môt s diu cza Nghj djnh s 37/2010/ND-CF ngày 07 tháng 4 
nám 2010 v 42p,  thdm djnh, phê duyct và quán l3 quy hogch do thj và Nghj djnh sd 
44/2015/ND-CF ngày 06 tháng 5 nám 2015 quy djnh chi ti6t m5t sá ni dung v quy 

hogch xáy dirng; 

Can cii' Thông tu sa 02/2 01 7/TT-BXD ngày 01/03/2017 cia B3 Xdy du'ng vJ 

"Hzcóiig dn ve quy hogch xáy dy'ng nông thôn ", 

Can th Thông tw so' 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 näm 2021 cza B5 Xáy 

dng v ban hành quy chuo'n k9 thuat quo'c gia ve quy hogch xdy dyiig, 

Can cz- Quyet djnh so' 1 750/QD- UBND ngày 12/7/2018 cüa UBND tinh Tây 

Ninh v vicc phê duyt da an quy hogch chung xáy dung do thj Tráng Bang tinh Táy 

Ninh den nám 2035, 

Can c& Nghj Quyt so' 865/2020/NQ-UBTVQHJ4 ngày 10 tháng 01 nám 2020 

cüa Uj Ban Thwd'ng Vy Quo'c Hi v vic thành 1p thj xd Hôa Thành, Tráng Bang và 

thành 4p các phwôi'zg, xâ thu3c thi xd Hôa Thành, Tráng Bang, tInh Táy Ninh, 
Can cz Quyê't din/i so' 10711/QFJ-UBND ngày 18 tháng 8 nám 2021 cza U Ban 

Nhân Dan Thj xâ Tráng Bang v vic phê duyt nhim vy quy hogch chung thy dyng 

xd Fhwóc BInh, Thj xã Tráng Bang, tinh Táy Ninh den nám 2030, 
Can th Van ban so' 3109/SXD-QHPTDTngày 25 thangll nám 2021 cüa S& xáy 

dyng v vic Co kién bang van ban v dá an quy hoqch chung xáy dyng xa Phwâc 

BInh, thu xâ Tráng Bang, tinh ray Ninh; 
Xét d nghj cia Phông Quán 1j5 do th thj x'i Tráng Bang tgi TO' trInh so' 
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133/TTr-PQLDT ngày 30/11/2021, 

QUYETDINII 

Diu 1. Phê duyt Do an quy hoach chung xây d%rng xA PhuOc BInh, thi xã 
Trãng Bang, tinh Tây Ninh dn näm 2030 vâi các nOi  dung chInh sau: 

1. Th6ng tin chung v dI an: 
- Ten d an: Quy hoch chung xây d%rng xA Phc Binh, thi  xä Trãng Bang, 

tinh Tây Ninh den näm 2030. 

- Ca quan phé duyt: UBND thj xa Trãng Bang. 

- Ca quan thm djnh: Phong quân 15' do thj thj xã Trãng Bang. 
- Chü du tu: Phong quãn 15' do thj thj xA Trãng Bang. 

.. , - Dan vl tu van: Trung tam Kien true Mien Nam. 
2. Ni dung d an: 

2.1.Phm vi ranh giói Va quy mô quy hoch xây ding: 
2.1.1. Phm vi ranh giói: 
Khu vrc 1p Quy hotch chung xay dirng xA Phuâc Bmnh, thj xA Trãng Bang, tinh 

Tây Ninh dn nm 2030. Ranh giâi nghien cu nhu sau: 
- PhIa Nam giáp: xA Phixâc Chi. 

- PhIa Tây giáp: Vuang Qu6c Campuchia. 

- PhIa Bong giáp: song Yam CóDong và huyn Go Du. 
- PhIa Bc giáp: xä An Th?nh, huyn Bn Câu. 
2.1.2. Quy mô din tIch: 
- Quy mô din tIch: 3.465,85 ha. 
- Quymôdânso: 

+ Dan s hin trng (nâm 2020): 16:557 ngueii; 

+ Dr báo dn näm 2025: 20.000 — 22.000 ngtr1i; 

+ Dr báo dn nAm 2030: 22.000 — 25.000 ngithi. 
- T5' 1 1p quy hoach: 1/5.000. 
2.2. TInh chat và miic tiêu quy ho3ch: 

a) Tinh chat: 
Là xã nm trong vüng phát trin kinh th cra khu Mc Bài va hành lang kinh t 

Quc 1 14C kt ni gitta vüng phIa Thy Nam, giáp Campuchia va trung âm thj xã 
Trãng Bang; Phát trin thuong mi djch viii, du ljch sinh thai, nông nghip cong ngh 
cao. 

b) Mictiêu: 

Quy hoach chung xây dirng xâ PhuOc BInh dn näm 2030 phü hçip vâi diu kin 
va tinh hinh mâi, lam ca sâ t chüc 1p d an quy hoch chi tMt va cãc dr an du tu 
xay drng theo quy djth hin hành. 



2.3. Quy hoch sfr ding dat: 
Djnh hi.râng phãn chia toàn khu wc quy.hoach xA Phuâc BInh thãnh 5 khu virc 

chüc nAng chInh. Các khu vic chrc näng duçic phãn chia ranh giói theo các tric giao 
thông chInh cüa xã nh&m thun tin trong vic kim soát phát trin cüng thu v mitt 
dap (mg cac chi tiêu quy hoch, chi tiêu kinh M k thu.t khac cüa d an. Dinh  huóng 
không gian phát trin xA Phuâc BIrth nhu sau: 

a) Djnh htró'ng t chfrc h thng trung tam xä, khu dan cr mói và cãi to p 
Dra trén phân tIch hin trng va thu c.0 phát trik cUa dja phucing x Phuóc 

BInh së hinh thành 9 dim dan cu nông thôn tp trung: 
Bang các dim dan cir tp trung cüa xã Phuoc BInh dn näm 2030 

TT Hng fflt1C 
Näm 2020 Nãm 2030 

Ghi chñ Dan s 
(ngwo'i) 

Dan s (nguri) 
Din tIch 

(ha) 
Dim dan cu tp trung s6 1 

6.992 7500 - 8500 137,62 
Cái tao - 
m rng 

(Trung tam x p Bthh Hôa, 
Binh Thun) 

2 
Dimdânctrtptrungs62 

1.055 3000-4000 109,12 
Cãi - 
mrng (Ap Phuâc Thành) 

Dimdancutptrungs63 
1.496 1500-2000 

Cái tao - 
marng (Ap Go NgAi) 

Dimdâncutptrungs64 
1.133 1500-2000 65,86 

Cái tao - 
môrng (Ap Phuc Lçii) 

Dimdancutaptrungs5 
1.547 2000-2500 76,47 

môrng (Ap PhuàcTthi) 

6 
Dimdancutpfrungs6 

812 1000- 1500 29,44 
Cái tao - 
m&rng (Ap Phucc Giang) 

Dimdãncutptrungs67 
1.000 1500-2000 69,21 

Câi tao - 
mirng (Ap Bmnli Phuâc, Binh QuOi) 

8 
Dim dan cu tp trung s 8 

924 1000 - 1500 46,02 
tao - 

m rng (Ap BInh Quoi) 

Dim dan cu tp trung s6 
1.598 2000 - 2500 62,26 

Cái 
mi rng (Ap Binh Phü) 

Tng cong 16.557 22000-25000 63g,97 

b) D1nh hu'o'ng ti chirc h thong cong trmnh d!ch  v côngcng 
Khu trung tam xA s duçic cãi tao va nang cp d dam bào ph%lc vi t& cho ngu&i 

dan. 

H th6ng cac cong trInh djch vi cong cong s duçic b trI tai  cac dim dan cu 
tp trung dam bão man thu theo các quy djnh, tiêu chun hin hành. Các cong trInh y 
t, giáo diic, cay xanh, van hóa — TDTT, thrnmg mai  djch vi sê duçic nãng cap, cãi tao 



4 

và bS frI them, dam báo ban kInh ph%lc vi và các chi tiêu theo QCVN 01/2021. 
c) Dnh hiróng t chii'c các khu san xut nông nghip 

Dc thu cüa PhuOc. Binh là mOt xã nông nghip, trong hi.róng tâi së chuyn di 
Ca cu kinh t theo huâng tang nhanh t' trçng Cong nghip, tiu thu Cong nghip, kêu 

goi d&u tix, phát trin thucing mai djch vi1 ngày duçvc phát trin. Tp trung phát friên 
nông nghip hang hóa có chit krçing, hiu qua, sCrc c?nh tranh cao, uu tiên cac nganh 
hang nông san có quy mô san xut lan có giá tn kinh t cao, thj truang tiêu thi mnh 
va 1ira ch9n san phm. 

Quy hoach xây dpng các cOng triflh san xut và phic vi san xut phãi phü hcip 
vài tim nang phát trin san xut cUa xA Phuâc BInh. 

- Vung san xut Nông Nghip chU y& nm a phIa Bc va phia Dông Btc, tip 

giáp sOng Vàm CO Dong và mOt pMn nAm a phIa Dông Nam vâi cac loai cay trng 
chü yu: Lüa, Hoa màu. 

- Ving san xut lüa nithc và câyhoa màu va thuc Ia yang tai  khu vrc 5 p GO 
NgAi, Phuâc Tan, Phuâc Lqi, Phuâc Thành, Phuóc Giang. 

- Phát frin nuôi trng thüy san, da dng ye con giông dat hiu qua kinh t cao, 
tp trung & .p Phuâc Giang. 

d) D1nh hiro'ng t chü'c các khu vlyc san xut cong nghip và tiu thu cong 
nghip tp trung 

- Khu cong nghip do thj - djch vi phIa Tây: 
+ Vung xây drng khu cong nghip tp trung. 

+ Vüng xây d%rng khu do thj - djch vii d9c tuyn duäng Lái Mai. 
+ Ving cay xanh và cong cong phic vii cho khu cong nghip tp trung. 
- Khu nông nghip üng ding cOng ngh cao phIa Dông: 

Duac phán b v phIa Bong cUa xâ nAm giáp ranh von khu du ljch sinh thai d9c 
song yam CO Bong, huâng tói hInh thành cac khu nông nghip tp trung i'rng diing 
cac tin khoa h9c k5 thut thm nâng cao san lucmg cQng nhung tao ra các san 

phni chit krcing, dap iirng cac tiêu chun nông san xut khu, hInh thành các khu cung 
ing, khu vn chuyn, dong gOi, kim djnh san phm. 

e) Dinh htro'ng khu thiro'ng mi vã dich vi 
Viing thuang mai  djch viii tp trung tai p Binh HOa và Ap Binh Phü, d9c các 

tuyn giao thông chInh cüa xâ nhu dumg Qu6c 10 14C (hin trang là tuyn Tinh 10 
786), Bu&ng An Thanh Trà Cao hinh thành các thing tam thuang mai. Dc bit dpc 
tuyk duO'ng Lái Mai sê hInh thành tuyn thucmg mai djch vi hn hçip. 

• Các chi tiêu sü ding dAt dat dtrçrc dn nàm 2030: 
Các chi tiêu sir dung dAt: 
- DAt xây ding cOng trmnh nhà ô: 225 m2/ngu&i. 
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- D.t cong trInh cong cQng: ~ 5 m/nguii. 
- Dt cong viên cay xanh: ?2 m2/ngir?yi. 
- Dt giao thông: ? 5 m2/nguOri. 

Bang thng kê sü diing dt xa Phiroc Blnh theo các giai doan dn nàm 2030 

STT 

Giaidoan 2020-2025 2025-2030 
Dan s 20.000 - 22.000 22.000 - 25.000 

., Danh mic sw dyng dat Chi tiêu 
m2/ngirm 

Diên 
tLch ha 

Chi tiêu 
m2lngirw 

Diên 
tIch ha 

T1ng dien tich ty' nhiên 3465,85 3465,85 
A Dt xây dyng xã 1063,85 2106,69 
I Dt dan dyng 212,40 467,29 307,86 769,66 
1 Dtâ 141,82 312,00 208,00 520,00 
2 Dt djch vi cong cong 10,19 22,42 11,32 28,30 

2.1. iMt cOng trInh giáo d?c - dào tao 5,86 8,94 
2.1.1 EMttrithngTHPT 0,92 0,92 
2.1.2 Dttnro'ngTHCS 1,53 1,53 
2.1.3 Dttrtrngtiu hçc 1,63 2,38 
2.1.4 IMttruongmu giáo 1,78 4,11 
2.2 DtcôngtiinhhànhchInh 4,14 4,14 
2.3 Dtyt 0,69 0,69 
2.4 DAt thumig mai (chq) 2,20 2,20 
2.5 Dat van hoa - the dc the thao 6,82 9,62 
2.6 DAt cong cong djch vii khác 

. 2,71 2,71 
3 DAt cay xanh scr ding cong cong 2,43 5,35 3,53 8,83 
4 DAt giao thông 127,52 212,53 
II DAt ngoài dan dung 596,56 1337,03 
5 DAt thumig mai djch vii 25,3 7 34,62 
6 DAtnghTatrang 

. 13,72 19,60 
7 DAt du ljch 57,93 82,75 
8 Khu cong nghip - Do thj - Djch vii 173,48 578,26 

8.1 DAt cOng nghip 160,86 536,19 
8.2 DAt cay xanh thuc khu cong nghiêp 6,29 20,97 
8.3 DAt cOng cong thuOc khu cOng nghip 6,33 2 1,10 
9 DAt khai thác 4t 1iu 72,57 72,57 
10 DAtkhuTMDV 18,42 30,70 
11 DAt phát trin hn hçp 90,86 15 1,44 
12 DAtcâyxanhchuyon dung 19,63 49,08 
13 NOng nghip 1mg dicing cOng ngh cao 190,23 380,45 
14 DAtbnxe 4,04 4,04 
15 DAt an ninh quóo phOng 2,89 2,89 
16 DAtdumiHTKT 3,20 3,20 
B DAt nông nghip 2174,91 1132,07 
C DAt khác 154,52 154,52 
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STT 

17 

Giaidoan 2020-2025 2025-2030 
Dan s 20.000-22 000 22.000 - 25.000 

., 

Danh mucswdingdat Chi tiêu 
m2/ngwoi 

Din 
tich ha 

Chi tiêu 
m2lngirrn 

Diên 
tich ha 

DAtcâyxanhcáchly 17,39 17,39 
18 Sôngrach-matnucc 134,59 134,59 
19 Dt ton giáo - Tin ngtrong 2,54 2,54 

- A 2.4. Quy hoach h tang ky thuit: 

2.4.1. Quy hoch cao d nn và thoát nuoc rnt: 

- DO dc nn thit k các tiu khu: 
+ Khu cong trInh cong cong và khu nhà a: >=0,4%. 
~ Khu cong viên cay xanh: >=0,3%. 
+ Duyng giao thông: 

+ DO dc ngang: 2%. 

+ DO dc d9c thi thiu: 0,3%. 
+ DO dc doe ti da: 8%. 
+ Chiu cao bó via: 0,20m. 

- Sir ding h thng cng ngm b trI d9c theo cac tuyn dithng giao thông chInh 
d M chirc thoát nixoc mira. 

- Xây dirng cac tuyn cng thoát nuOc mua mâi d dam bão thoát nuâc frit dé 
cho khu virc, tránh ngp 1mg ciic bô. 

- Cng thoát nixâc mua sIr ding cng trôn be tong ct thép có khã nng chu 1irc. 
- Phrnmg pháp ni cng duçrc sIr diing là phuong pháp ni cng ngang dinh d 

dam báo viêc thoát nuâc ra khOi do thi là nhanh nht. 

- DO sau chôn cng ban dAu ti thiu 0.7m tlr dinh cng dn mt dat. 
- Huâng thoát : Do xâ Phuo'c BIrth có dja hInh b.ng ph.ng, nghiêng thp dn v 

Song Vàm Co BOng, vi 4y giâi pháp thoát nuâc mi.ra chIr yu là thoát nuoc mt theo 
F A A A • A huong doe ye dong ru9ng, keith va song. 

2.4.2. Quy hoach h thong giao thông: 
a) Giao thông di ngoai: 
- Tuyn giao thông du?mg Quc 10 14C (hin trang là tuyn duang 786): 

Tuyn du&ng chy qua xã Phiràc BInh, chMu dài tuyn di qua dja bàn xâ khoang 
5,4km, 10 giói 45m. Thit k dtthng dt chu.n cp ifi. 

- Tuyn giao thông duang An Thnh 
- Phuàc Chi: Tuyn du?rng ch.y qua xa 

Phuâc BInh dài khoãng 3,9km, 10 giii 30m. Thit k duIrng dt chu.n cp III. 
- Tuyn giao thông Lái Mai: Dim du giao vâi duang tun tra biên giâi và 

dim cui giao vâi duông Phuâc Luu 
- Phuorc Clii cüa xâ Phi.râc BInh. Chiu dài 

tuyk n&n trén dja bàn xA khoãng 5,3km, 10 giâi 30m. Thit k duOrng dat chun dtp 



- Tuyên giao thông DII - 01 Co diem dâu giao vth duong Lai Mai va diem 
cui nm a phIa Dông cüa xâ Phuâc BInh. Chiu dài tuyn nm trén dja bàn x 
khoang 7,6km, l giâi 30m. Thi& k &thng dat  chun cp IV. 

- Tuyn giao thông DH-02: Dim du ttr nut giao cng c.p dumg Quc L0 
14C (Tinh 1 786) dn dim cui phia Nam giáp vâi ranh xA Phuóc BInh. Chiu dài 
tuyn trên dja bàn xA Phuâc Binh khoãng 6,2km, 1Q giói 30m. Thit k duàng dt 
chun cp IV. 

b) Giao thông di 110i: 
Dung xA, lien xà dat  tiêu chun c.p V vói mt duing nhra hoc be tong rng 

15m, nn 7m, hành lang mi ben lOm, phn dt bão v, báo In duarng bO mi ben im. 
- LO giâi 15m: 

Ngoai ra con có 44,3 km du&ng giao thông nông thôn, gm các duO'ng x, lien 
xA; duOng trtic p, xom va duông ngô xom. 

- Trong giai don nay tip tiic hoan thin nhting don duang d lam và nang c.p 
cãi tao  mâi các tuyn dirO'ng .tric xã, dithng dan sinh, tr dumg dt sOi dO thành duOng 
be tong nhra va be tong xi mng Co mt du&ng rng (3- : - 3.5) m, nn du&ng rng 6m 
dn 9m, 1 dp dat. H thng thoát nuOc sir ding muang xây dá hOc  hoc be tong xi 
mng. 

- IIin hctu các tuyn dung hem trong khu dan cu chü yk là dumg nhira, 
dithng be tong, mOt  s It cac tuyn hem vn cOn duang dt va hçp. D dam bào hru 
thông thun tin cüng thu vic b trI h. tng k5 thut thI cac tuyn di.thng nay c.n 
phãi báo dam mOt  khoãng rOng nht djnh, quy djnh nhu sau: 

- Di vâi các con hem có b rOng >= 6m, gi nguyen hin trng. 
- Di vâi các con hem cO b rtng <6m s duqc quy hoach  ma rng thãnh 6m. 

Các hO dan d9c 2 ben hem khi xây durng nha mài phãi th%it lüi vô sao cho các duang 
hem có 10 gi&i 8m. Trong dO. b rng phn xe chay là Sm, 1 mi ben 1 ,5m dUng d b6 
tn các duO'ng 6ng k5' thut phic vi khu dan Cu. 

2.4.3. Quy hotch thüy Lçri 

NhIn chung, hO th6ng thüy lqi trên dja bàn xã dam bão viOc tuâi, tiêu ph%lc vii 
san xuât cho nguäi dan k cã vào mUa khô. Theo do, djnh hu&ng phát triên den nàm 
2030 vn giü nguyen hO tMng kênh, rach  va hO thng thüy lçii dA duqc quy hoach  ttr 
truâc. D dam bào thu cu cUa nguYi dan trong tuong lai, mOt  s dnh huang phát 
trinthusau: 

- Kè be tong va nao  vet tuyn song Vàm CO BOng d dam bào vic 4n chuyên,: 
hang hóa, giao thuong, di iai cUng thu ph%ic vi tuâi tiêu cho toàn xA Va CC khu vre 
Ian can. 
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- Cái to và nio vet các tuyn kênh chInh trén dja bàn xA. Kiên c be tong boa 
cac tuyn kéth nhm ph%ic vi t& hcm cho thu câu ttxâi tiéu. 

- Thrc hin t6t Cong tác quãn l kênh muang, thuông xuyen no vet, sUa chiia 

các tuyn kênh mlwng xung cap, kiên c hóa kênh muong, 4n hành diu ti& nuâc 
tuâi. 

A A A A A - Kien co hoa cac kenh tieu, cac tuyen keith, suoi chay qua cac them dan cu de 
phic vi thoát nuâc ciing thu lam dçp cãnh quan. 

2.4.4. Quy hoch cp niroc: 
a) Nhu cu dung nithc: 

3 • A - Den nam 2030: Khoang Qt = 26.000 m /ngay.dem. 
b) Ngun cap: 
- Theo quy hoach chung cap nuâc do thj Trãng Bang, ngun nuâc cap cho khu 

vrc quy hoch 1.y ttr muig luài cap nuâc cüa thj xà Tràng Bang. Trong tucmg lai dài 
• P• • 4 P A 4 .' S hn dau no! vrn mng luoi cap rn.rcyc tieu vung song Mekong. Nguon rn.rcic lay tu 2 tha 

may nuâc Phuâc Dông 30.000 m3/ngày và Trãng Bang 100.000 m3/ngày. Theo tuyn 

ng cp nuâc 0200 trén duing Lái Mai, qua tram born tang áp Phuâc Chi có cong 
sut 10.000 m3/ngày. 

- Theo quy hoach sr diing dt xâ Phuâc Binh, din tich dAt cong nghip khu 
vrc duçc quy hoach  là 650ha nên cn luçmg nuâc cAp kha lan. Tng cong suAt cAn 
thit cho khu vrc quy hotch là 26.000 m3/ngày. D xuAt nãng Cong suAt trtm bmn 
thng ap len 26.000 m3/ngày, truyn tãi qua tuyn ng cAp nudc 0700. 

c) Mng hro'i cAp nirórc: 
- Sir dung mng luâi cAp nuOc hn hqp dam bâo cAp nuóc an toàn va linh hot. 

- Lp dt cac tuyn ng cAp nuâc 0 100-0200 cAp nuâc cho khu dan cu. Các 
tuyn 6ng 0300-0700 cAp nixâc cho khu cong nghip. 

- Tuyn ng cAp nucc duçic b6 tn duâi via he, nAm phIa trixac các cong trInh 
d thun tin cho vic cung CAP nuóc. 

- Các tuyn 6ng cAp nuâc chInh sü diving 6ng gang, ng phãn ph& si diing.6ng 
nhua. 

- B fri các trii cru 0100 - 0150 hOa d9c theo mng dithng ng cAp nuâc, ti 

cac vi trI ngâ 3, ngâ 4 du?ng, dam bão cho vic lAy nuâc chüa cháy d dang. (chi tit 
b frI vâi ban kInh 100-150m ducic th hintrong d an quy hoch cAp duâi). 

2.4.5. Quy hoch thoát niroc thai, quãn I chAt thai ran và nghia trang: 
a) Kh6i hrçrng niro'c thai: 
- Tang lucvng nuâc thai sinh hot: Qsh = 1.600 m3/ngày; nuâc thai cong nghip 

16.000m3/ngay. 

b) Hç thong thoat niroc thai: 



- Khu vrc trung tam xA va các dim dan cu lan cn dixçic quy hoch h tMng 
thoát nuâc thai riêng. NuOc thai duqc thu gom v nhà may xr 1 nithc thai 
(Nv1XLNT) sinh hot, cong sut 1500 m3/ngày, din tIch 1 ha. 

- Nuâc thai tcmg nha dan phâi dirâc xir 1 so b bang b tir hoai truâc khi thai 
ra c6ng thu gom v nhà may xir 1' nuâc thai. Nuâc thai sinh hoat  ti nha may xü 1 
phái xr 1 dt QCVN 14:2008IBTNMT — Quy chun k5 thu.t quc gia v nuOc thai 
sinh hoat, dt tiêu chuk ct A truâc khi thai ra môi frung. 

- Nuàc thai cac dim dan cu xa trung tarn có hru krçing nhô, &rçrc thoát theo h 
th6ng thoát nuâc mua (h thng thoát nuâc chung). 

- Nuâc thai khu cOng nghip thxçic thu gom xir l riêng trong tirng khu. Khu 
cOng nghip phia Bc thu gom nuâc thai v NM1XLNT cong nghip, Q=  16.000 
m3/ngày, din tIch 4ha. 

- Do dja hinh bang phng nén b trf các trtm barn chuyn b.c và d dc 
1ytM tiu LID. Sir dung cng có du?mg kInh kn d h?n  ch dO sâu chôn cong. 

Trm barn nuóc thai sinh hoat  1 (TBNT.SH1) - Q=400 m3/ngày; TBNT.SH2 — 
Q600 m3/ngày; TBNT.SH3 — Q=1.500 m3lngay; trim born nuâc thai cong nghip 
(TBNT.CN) — Q=16.000 m3/ngay. 

- Các tuyn cng thoát nuâc thai duçic di duâi via he. 
- Cng thoát nuâc thai dung cng be tong ct thép D300 — D800. 

c) Quãn 1 chat thai ran (rác thai): 

- Theo QCVN 01 -2021- Bang 223 v Luqng CTR sinh hoatphát sinh 
+ Tiêu chun thai rác thai sinh hot: 0,8 kg/ngu.rôi.ngay; tiêu chun rae thãii 

cong nghip 0,3 thnlha. 
+ 1 thu gom rác thai sinh hoat 85%, rác thai cong nghip 100%. 
- Dãns6dn2030:25.000nguai; 

+ Tng luçmg rác thai sinh hot: 17 tnIngày; 
+ Rác thai Cong nghip 195 tn/ngày. 
- Theo quy hoach  chung do thj Trãng Bang, b trI tram trung chuyn rae cho. 

xã Phuâc BInh và các xã lan cn trên duô'ng Lái Mai, phIa Dông Narn khu vxc quy 
hoch (vj trI chi tit xem trong ban ye), din tIch 500 rn2. 

- Toàn bO rae thai cüa xa durçic tp kt v tr?rn  trung chuyn, sau do rác thai 
duçc vn chuyn v khu xir 1 ch& thai rn ti xâ Thanh Di'xc, huyn Go Du (theo 
quy hoach chung do thj Trãng Bang). 

d) Nghiatrang: 

- Vth tiêu chun dt nghia trang: 0,06 hall000 nguñ. Nhu c&u dt nghia trang 
là: 1,5 ha. 

- Theo quy hoch chung do th Trãng Bang, trong khu vrc có quy hoch nghTa 
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trang 19,6 ha, có 10 hoã tang, phuc vi cho lien do thj MOe Bài — Bn Cu — BInh 
Thnh va cac khu vie Ian con. 

2.4.6. Quy hoch cp din 
a) Phu tãi diên: 
- Dn näm 2025: 36.934 kW; 
- Dnnäm 2030: 113.371 kW; 

b) Ngun din: 

- Ngun cp din cho khu quy hoach là ngun din luâi quc gia qua các tuyn 
trung th 22kV tir trm bin th 110/22 kV Bn Cu -2x40MVA qua các tuyn 22kV 

di tren cac duing chInh nhu du&ng Tinh 1 786, Drrng An Th?nh Trà Cao, duing Lái 
Mai ..... 

- Tuang lai khi khu do thj cong nghip — djch vi, cong ngh cao dixçc hinh 

thành, theo tInh toán cp din a tren, phçi tãi cho do thj cong nghiep — djch vi,i, cOng 

nghé cao khoãng 225MW. Do do c.n b6 trI các tr?m 110kV cho khu nay, duang day 
110kV và vj trI b trI trim và cong suit trm d1r kin xem trên ban ye. 

2.4.7. Quy hoch h th6ng thông tin lien lc: 
a) Dir kin nhu cu: 
- Dn näm 2025: 8.049 thuê bao. 

- Dnnäm 2030: 14.025thuêbao. 
b) Ming chuyn mch: 

- Phát frin h tMng thông tin lien lc xâ Phuóc BInh theo djnh huOng chung 
cia thj xâ Tring Bang, tinh Tây Ninh, h thng thông tin duçic d6ng bO vâi h thng 
thông tin tM xâ, tinh. 

- Hin nay xA Phixâc BInh dã có dim buu din vn boa xâ BInh Th?nh, vâi 
quy mô dung thu cAu thuê bao tInh trén cn nãng cp dim hi.ru din van hóa xâ BIrth 
Thinh thành buu ctc cp 3 d ph%lc vi ngu?i dan trong xã duqc tht han. Ngoài ra khu 
do thj cong nghip, djch vti cOng nghê cao c.n xây dirng mOi dim cung cp djch vi 
vin thông d phic vi cho khu virc quy hoch nay. 

c) H thng truyn dn 

- Xây drng mng cap quang khu quy hoach k& ni cac thng dài trén toàn xã 
PhuOc Bmnh, thrc hin thay th các tuyn viba bang cap quang và t6 chirc mng vOng 
cap. quang dn tht câ khu quy hoch. 

- Thành 1p các vOng Ring tang dO an toàn cho mng, thay th các tuyn truyn 
dn viba bang truyn dn quang. 

- Vn hành song song 2 phucing thirc cap quang (si:r ding chfnh) va vi ba (d 
dr pheng) cho h th6ng vin thông. 
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2.5. Danh muc các dir an tm tiên du tim 
9 P P • A A A - . Bang cac dr an tm tien dan tim ye ha tang xa hot 

TT Hang mic Giai doan Ghi chü 
1 Chci BInh Thanh 2021-2023 Cãi tao ma rung 
2 Xây drng nhà vn hóa 2021-2023 Xây mai 
3 Tnthng mu giáo Phi.r6c Luu, tiu hçc Phuàc 

BInhB 
2021-2023 Cãi tao,  nãng cp 

4 Truông TH Phrnic Binli A 2021-2023 Cãi tao,  nâng cp 
5 Van phOng các p 2021-2023 Xây rnôi 
6 Cong trInh qu6c phOng 2021-2023 Cái tao,  nãng cp 
7 San xut kinh doanh 202 1-2023 Xây rnth 
8 T hçip ch bin thrc ph.ni gia cm 2021-2023 Xây mâi 
9 Th dc th thao 2023-2025 Xây mOi 
10 Dir an khu Do thj - Cong nghip — Djch vi,i 2025-2030 Xây mói 
11 Dr an nông nghip üng dung cong ngh cao 2025-2030 Xây mài 
12 D an du ljch sinh thai dcc song Vãm CO 

Dông 
2025-2030 Xây mài 

Bang các dij an tin tiên du hr v h tang k5 thut 
TT Hang miic Giai don Ghi chü 
1 Các tuyn di.ring lien Ap 2021-2023 Cãi tao,  nâng cAp 
2 ThUy lçri kiên c6 be tong hOa . 202 1-2023 Cãi tao,  nãng cAp 
3 Các tuyM &thng nông thôn 2021-2023 Cài tao,  nãng cAp 
4 Thüy lçii kiên c6 be tong hóa 2021-2023 Cái tao,  nãng cAp 
5 Kêrih h th6ng trm barn Phuóc Luu 2021-2023 Xây moi 
6. XDM DD và tram  110kV BInh Thanh 2023-2025 Xây mài 
7 Dim trung chuyn rác S  2023-2025 Xây mai 
8 Nghia trang ph%ic vi lien do thi Mc Bài - Bn 

Cu - BInh Thanh 
2025-2030 Xây mOi 

Bang khái toán v các h mtic  h tAng 
Hang mnc ha tang Thành tin (dng) 
Kinh phI xây drng dithng giao thông 4,245,600,000,000 
Kinh phi xây dmg san nn và thoát nixâc rnua 752,641,500,000 
Kinh phI xây drng h thng cAp rnxâc 144,741,737,000 
Kinh phi xây drng h th6ng thoát nuóc thai 256,596,425,000 
Kinh phI xây dmg h th6ng cAp diên 55,000,000,000 
Kinh phI xây d%rng h th6ng thông tin lien lac 3,280,000,000 
T6ng khái toán . 5,457,859,662,000 

2.6. Tin d, giãi pháp t chu'c thii'c hiên quy hotch chung xây dirng xa 
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2.6.1. Ti&i do thirc hién 

Sau khi d an quy hoach duçc phé duyt, IJBND x xay drng d an xây ding c 
th& kt hcp vâi các ngành chuyên mon có lien quan xac djnh cii th tin d xây drng 
tirng hng muc. 

2.6.2. Mt s bin pháp thirc hiên quy hoch: 
- Trong giai doan dAu dn nãm 2025, uu tiên ngun vn th%rc hin các hng mic 

d.0 tti nhu dâ d xut. Giai do?n tip theo dn nàni 2030, trin khai cac htng m%ic con 
laj. 

- Can 1p quy ch quãn 1 sau khi quy h9ach diiçrc phê duyt lam cc sâ d quãn 
1 qua trmnh xay dirng trén dja bàn theo cting ni dung cüa d an. 

- Cn có k hoach chun bj qu5T dAt tai cac khu vijc dir ki&i xay dijng cac dr an 
theo quy hoach. 

- T chrc tuyén truyn cho nhãn dan hMu và ci)ng tham gia h trçY chInh quyn 
dja phtrcng trong cOng tac xay drng, giái phong mt bang. 

- Lp k hoach trik khai ngu6n vn dan tu xây dirng tren ca sâ Nba nizâc Va 
than dan cing lam, khai thác cac ngun vn dan tu khac tren CG sci xay dirng cc ch 
chInh sách hop I nhim thu hut dan tu frên dja bàn. 

- Phát trin cOng nghip - djch vi trén dja bàn xa theo hung hin dai hóa nOng 
nghiép và nông thôn. 

- Phát trin cong nghip theo huóng da d?ng, näng dng, hop 1; tfrng buâc 
chuy&i sang các ngành cong nghip si'r dung cOng ngh hin di, tiên tMn. Chü trng 

phat frin các ngành cong nghip sach, có ham h.rçmg k5 thut cao va cac ngành cOng 
nghip phi trçi. 

- Phát trin cong nghip - djch v gn iM11 vâi phát trin cac khu dan cu nông 
thôn, phü hçip vâi quy hoach khu cong nghip tp trung cüa thi xft. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. UBND thj xâ giao 
cho cac don vi: 

a) UBND xã Phuâc Bmnh M chirc cong b d an Quy hoach chung xay dimg xA 
Phuâc BInh, thj xa Tráng Bang, tinh Tây.Ninh dn nAm 2030 và Quy djnh quãn 1 ban 
hành kern theo d an Quy hoach chung xay drng xA Phuâc BInh, thj xa Trãng Bang, 
tinh Tây Ninh dn närn 2030 theo quy djiih. 

b) Phông Quãn l do thj tham miru cong tác trin khai quy hoach chung va cong 
tác th chirc 1p quy hoach clii ti& xây drng các dim dan cu nông thôn cüa d an Quy 
hoch chung xay dirng xã Phuâc B'mh, thj xâ Trãng Bang, tinh Tây Ninh dn nãni 
2030 theo quy djnh. 

Diu 3. Chánh Van phong HDND và UBND thj xA; Truâng Phông Quãn l do 
thj thi xä; Truâng PhOng Tài nguyen va Môi tru?ng thj xâ; Trithng phOng Kinh th; 



Noi 

- Si Xây dijng; 

- TT.Thj üy, TT.HDND thj xä; 
- CT, các PCT.UBND thi xã; 
-Nhudieu3; 
-Luu:VT,VP. 

J 
TM. Ui BAN NHAN DAN 

KT. CHU TICH 
PHO CHIJ TICH 

Trán Minh Tam 
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Truông Phông Tài chInh — K hoach th xã; Chü tjch UBND xä Phuc BInh vâ cac 
dun vj lien quan can ctr Quyt djnh thi hãnh./. 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT N 
TIIj xA TRANG BANG Dc 1p — Ttr  do — Hanh  phüc 

Tráng Bang, ngày......thang......nám 2021 

• QUYBINH 
QuAn 1 theo D n Quy hoach chung xây drng xã Phwó'c BInh, 

th xä Trang Bang, tinh Thy Ninh dn nám 2030 
(Ban hành kern theo Quylt djnh scfi4.GJi4/QDUBND ngày 40 thángiL.' nárn 2021 

cia UBND thj xã Tráng Bang) 

CHING 1. QUY DINH CHUNG 
Diu 1. Pham vi áp ding 

- Quy djnh Quãn l xay drng theo Quy hoach chung xay dirng xA Phrn9c BInh, 
trên dja bàn xA Phuâc Bmnh nhm quy djnh vic thrc hin quàn l các hoat ttng xây 

dimg, khai thác sü dirng các cong trInh trong ranh gici 1p quy hoach d duçic phê duyt 
tai Quy& dnh s 14a/QD-UBND, ngày. cüa UBND thj x Trãng Bang; 

- Can cCr vao h so QUy hoach chung xay dmg x Phrnc BInh duçic duyt và các 
quy djnh tai  bang quy djnh nay, Phong Kinh t và Ha t.ng chü trI ph6i hçip các phông ban 

chi'rc nàng thuOc UBND thj x, UBND xà Phix6c BInh t chirc th?c hin vâ quãn l xây 

drng theo quyn htn và trách nhim di.rçc giao; Thóa thun dja dim, t chrc cp giy 

phép xay dirng theo phãn cAp, huâng dn vic trin khai các ci? an dAu ttx, thóa thun cac 
giãi pháp kin trüc, quy hoach cho các cong trInh câi t?o,  xây dirng trên cija bàn x Phuc 
Binh theo ding quy hoach và pháp 1ut. 

Diu 2. Giài thIch tir ngft. 

- Quy hoqch chung xay dng xO: là vic t chrc không gian mang  luth dim dan 
cu nông thôn, h th6ng cong trmnh ha th.ng k thut, ha thng xA hi trên dja bàn xâ. 

- Dirn dan cw. là noi cu tth tp trung cUa nhiu hO gia dunh gAn kt vth nhau 
trong san xuAt, sinh hoat và hoat dng xã hOi  trong pham vi mOt  khu vrc thAt djnh bao 
gm trung tam xã, Ap. Du?c hInh thành do diu kin tir nhien, kinh t, xA hOi,  phong tiic 
tp quán. 

- Chi giói xay dzrng: Du?mg ranh giài duçic xác djnh trên bàn d quy hoch và 

thirc cija d phân djnh ranh giói giüa phn dt duçc xây dirng cong trInh và ph.n dAt ducic 

dành cho duông giao thông hoc cong trInh ha thng k thut, khOng gian cong cong khác. 
- Chi giái dzt.&ng do: Dung gii hn cho phep xay dimg cong trInh chInh trên. 

thüa dAt. 

Diu 3. Phân vUng quân 1 quy hoach. 
1. Ranh giói, phm vi lap quy hoch 
a) Ranhgiâi 

Xa Phuâc Bmnh là mOt  xà mài durcic sat nhp lai  tr hai x Phuâc Luu và BInh 
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Th?nh), nm ? phia Tây cüa thj xA Trâng Bang, cách thj xã Trãng Bang khoãng 25km, x 
có vj trI dja 1 và giao thông thun loi. Duông thüy cO song Vàm Co Dông nm cp v 
huàng Dông cüa xà. 

b) Pham vi 1p quy hoach 
Tü cn xA Phràc BInh giáp: 

+ PhIa Nam giáp: x Phuàc Chi. 
+ PhIa Tây giáp: Vucing Quc Campuchia. 
+ PhIa Dong giáp: song Vàm CO Dông và huyn GO DAu. 
+ PhIa Bc giáp: xA An Thanh, huyn Bn Cu. 
2. Quy mô 
- Quy mô din tIch: 3.465,85 ha 
- Quy mô dan s6: 

+ Dan s6 hin trng (nArn 2020): 16.557 ngithi; 

+ Giai doan dn nAm 2025: khoãng 20.000-22.000 ngu?ii. 
+ Giai don dn nAm 2030: khoang 22.000-25.000 ngu?ii. 
3. TInh chat, chü'c näng 
a) TInh chit 

Là xA nm trong vi'ing phát trin kinh t cüa khu Mc Bài và hành lang kinh t 
Qu6c 1 14C kt ni gifta vüng phIa Tây Nam, giáp Campuchia và trung tam thj xA Trãng 
Bang; Phát trin thucmg mai  djch v'i, du ljch sinh thai, nông nghip Cong ngh cao. 

b) ChircnAng 

- Khu thuang mai  djch vi 
- Khu nông nghip Cong ngh cao 

- Khu cong nghip- dO th - djch vi yen biên giài 
Khu du ljch —djch vi dQc song Vàm CO DOng 

Khu 0 (grn các .p nhà a va cac cong trInh phiic vii) 
Khu trung tam x 

Các cong trInh san xut và phic viisãn xuât 

Các cong trinh ha tang xà hOi  cüa x 
Các cong trmnh k5 thut ha tang cüa xâ 

4. Quy hoch sü' dung dt 
Phân khu chirc näng gm các khu ch(rc näng chInh vài din tIch nhu sau: 

Bang 1.1. Bang thông kê phãn k'.dt dal theo giai don cüa xã Phirc BInh 
Giaido.n 2020-2025 2025-2030 

Dan S6 20.000 - 22.000 22.000 - 25.000 

Danh mic sfr dyng dt 
Chi tiêu 

m2/ngirôi 
Diên 

tIch ha 
CM tiêu 

m2/ngtrâi 
Diên 

tIch ha 
Tdng diên tIch tu nhiên 3465,85 3465,85 



A Dt xây dyng xã 1063,85 2106,69 
I Dt dan dijng 212,40 467,29 307,86 769,66 
1 Dtór 141,82 312,00 208,00 520,00 
2 Dtdjchviicongcng 10,19 22,42 11,32 28,30 

2.1 Dt cong trinh giáo dic - dào to 5,86 8,94 
2.1.1 Dt trtr1ng THPT 0,92 0,92 
2.1.2 Dt tru1ng THCS 1,53 1,53 
2.1.3 DttrirOngtiuhc 1,63 2,38 
2.1.4 Dt tnr&ng mu giáo 1,78 4,11 
2.2 Dt cong trinh hành chInh 4,14 4,14 
2.3 fMt y 0,69 0,69 
2.4 DAt thucing mai (chci) 2,20 2,20 
2.5 DAt vAn hOa - th dic th thao 6,82 9,62 
2.6 DAt cOng cong djch vi,i khác 2,71 2,71 
3 DAt cay xanh scr dvng  cOng cong 2,43 5,35 3,53 8,83 
4 DAt giao thông 127,52 2 12,53 
II DAt ngoài dan diing 596,56 1337,03 
5 DAt thirmg mai dich vi 25,37 34,62 
6 DAt nghia trang 13,72 19,60 
7 DAt du ljch 57,93 82,75 
8 Khu cong nghip - Do thj - Djch vi 173,48 578,26 

8.1 DAt cong nghip 160,86 536,19 
8.2 DAt cay xanh thuc khu cong nghip 6,29 20,97 
8.3 DAt cong cong  thuc khu cong nghip 6,33 21,10 
9 DAt khai thác 4t Iiu 72,57 72,57 

10 DAt khu TMDV 18,42 30,70 
11 DAt phát trin hn hcrp 90,86 151,44 
12 DAt cay xanh chuyên ding 19,63 49,08 
13 Nông nghip frog diing cong ngh cao 190,23 3 80,45 
14 DAtbnxe 4,04 4,04 
15 DAt an ninh qu6c phOng 2,89 2,89 
16 Dat dAu mi HTKT 3,20 3,20 
B DAt nông nghip 2174,91 1132,07 
C DA khac 154,52 154,52 
17 DAt cay xanh cách ly 17,39 17,39 
18 SOng rach-mt  nuâc 134,59 134,59 
19 DAt ton giáo - TIn ngrng 2,54 2,54 

CHING 2.QUY DINH CV THE 

Diu 4. T6 chüc h th6ng trung tam xa, cac dim dan cu 

1. Trung tam xã và các dim dan cir 

Bang 2.1. Các dim dan cir tp trung cüa xã Phiroc Blnh 

     

TT Hang miic NAm 2020 NAm 2030 Ghi chñ 
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Dan SO 
(ngLrôi) 

Dan s (ngu*i) 
Diên tIch 

(ha) 
Dimdâricutptrungs 1 

6.992 7500-8500 137,62 
Caitao- 
mârng 

(Trung tam xA p Binh Hôa, 
Binh Thun) 

2 
Dimdcutptrungs2 

1.055 3000-4000 109,12 Cãi tao - 
môrng (Ap Phuâc Thãnh) 

Dim dan cu tp trung s6 
1.496 1500 - 2000 Cái tao - 

ma rng Ap Go NgAi) 
Dimdâncutptrungs4 

1.133. 1500-2000 65,86 
cai tao - 
marng (Ap Phuàc Lci) 

Dim dan cu tp trung s 
1.547 2000 - 2500 76,47 

Cái tao - 
mi rng (Ap Phuaclan) 

6 
Dimdãncutptrungs66 

812 1000- 1500 29,44 
Cái tao - 
m&rng (Ap Phuâc Giang) 

Dim dan cix tp trung s 
1.000 1500-2000 69,21 tao - 

maring (Ap Binh Phixàc, BInh Quói) 

8 
Dim dan cix tp trung s 8 

924 1000 - 1500 46,02 Câi tao - 
ma rng (Ap Binh Quói) 

Dim dan cix tp trung s6 
1.598 2000 -2500 62,91 tao - 

rng (Ap BInh Phil) 
Tngcng 16.557 22000 - 25000 638,97 

2. Quy tljnh chung 

a) Quy dnh v sfr ding Mt 
al) Quy mô và hinh thi'rc xây d?ng 

• Dim dan cit tp trung 1 (p BInh HOa, Binh Thun) 

- Quy mô dtt dai: 137,62 ha. 

- Quy mô dan s6: 7.500-8.500 ngu?ii. 

- TInh chat: Dim dan cix nông thôn Co m.t dO cao, k& hcip thirnng mai djch vii và 
san xut nông nghip. 

- HInh thirc xay dmg: Chü yu phát trin 1°ai hInh nhã vithn và nhà 1in k& 
• Dim dan cix tp trung 2 (p Phis(cc Thành) 

- QuymôcMtdai: 109,12 ha. 

- Quy mô dan s6: 3.000-4.000 ngixai. 

- Tfnh chit: Dim dan cix nông thôn cO mt dO cao, k& hçip thuang mai djch vi,i vã 
san xut nông nghip. 

- HInh thirc xây dirng: Chit yu phát trMn 1°a hInh nhà wan và nhà 1in k. 
• Dim dan cix tp trung 3 (Ap GO Ngi) 

- Quy mô dt dai: 43,97 ha. 

- Quymôdans6: l.5O0-2.000ngix?i. 
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- Tinh chAt: Dim dan cu nông thôn cO mt dO thAp, k& hçp vói san xuAt nông 
nghip. 

- Hlnh thrc xay drng: ChU yu phát trMn loai hInh nha vithn. 
• Dim dan Cu tp trung 4 (Ap Phuàc Lci) 

Quy mô dAt dai: 65,86 ha. 
- Quy mô dan s: 1.500-2.000 nguci. 

- Tmnh chAt: Dim dân Cu nông thôn có mt do thAp, kt hçip vâi san xuAt nông 
nghip. 

Hinh thirc xây dung: ChU yu phát trin 1oi hInh nhà vu&n. 
• Dim dan Cu tp trung 5 (Ap Phithc Tan) 

Quy mô dat dai: 76,47 ha. 
- Quy mô dan s& 2.000 - 2.500 ui 

- TInh chAt: Dim dan cu nông thôn cO mt d thAp, k& hçip vài san xuAt nông 
nghip 

Hinh thtc xay drng: Chü yu phát trin 1oi hInh nhà vuOn. 
• Dim dan cu tp trung 6 (Ap PhuÔC Giang) 

Quy mô dAt dai: 29,44 ha. 

- Quy mô dan s6: 1.000-1.500 ngu&i. 

Tinh chAt: Dim dan cu nông thôn có mt dO cao, k& hqp thumig mi djch vi và 
nông nghip i'rng dicing cong ngh cao. 

HInh thirc xây dirng: Chü yu phát trin loai hurih nhà vtthn. 
• Dim dan cu tp trung 7 (Ap BInh Phuàc, BInh Quài) 

Quy mô dAt dai: 69,2 1 ha. 

- Quymodâns6: 1.500-2.000nguôi. 

- TInh chAt: là dim dan Cu nông thôn CO mt dO thAp, kt hçp vo'i san xuAt nông 
nghip; 

- HInh thirc xây dirng: Chü yu phát trin loai hInh nhà vun. 
• Dim dan cu tp trung 8 (Ap BInh Quâi) 

Quy mô dAt dai: 46,02 ha. 
Quy mô dan s6: 1.000-1.500 ngüri. 

TInh chAt: Dim dan cu nông thôn CO mt dO thAp, k& hçip DVTM, san xuAt 
nông nghip. 

- HInh th(ic xay dimg: Chü yu phát trin loai hInh nhà vu?m và nhà 1in kà. 
• Dim dan cu tp trung 9 (Ap BInh Phii) 
- Quy mô dAt dai: 62,26 ha. 
- Quy mô dan s6: 2.000 - 2.500 nguii. 
- TInh chAt: Dim dan cu nông thôn cO mt dO thAp, kt hqp DVTM, san xuAt 

nông nghip. 

- Hinh th(rc xây drng: ChU yëu phát trin 1oi hInh nhà vun. 
a2) Mt dO xây drng, h s sCr ding dAt 
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a) Nba lien k mat ph6sai b) Nba lien Ice mt phä sau C) Nba hen Ice mt phó có san 
tuy& ph6 bang rào 

6 
•:• D6i vii dim dan cu trung tam (dim dan cu Ap BInh HOa, BInh Thuan) 

- Loai hInh nhà 1in k ph& 

+ Khoang liii giáp vài mat  du?mg phài xây di,rng dng bO,  tuân thU theo chi giài xây 
dijng, chi giài dithng dO. 

+ Khoang each giüa hai du hi cUa hai dày nhà lien k không nhO hcm 4,0 m. Các 
cánh cüa a d cao tir mat  he dn 2,5 m khi ma ra không duçc viiçrt qua chi giai duthng dO. 

+ Khoãng each gitia hai mat  tin cUa hai dày nha lien k mat  ph6 tir 8,0 m dn 12,0 
m. PhAn dt trng gifla hai dày nha không duqc xây chen b.t cir cong tflnh nào. Mat  ben 
cUa nhà lien k mat  ph6 tip giáp vâi ph.n dt tr6ng duc ma cira s6 và ban cong. 

+ Trithng hqp hai dày nhà c lien k quay hrng vào nhau phãi dam bão khoang each 

không nhO hcm 2,0 m (ngoai chi giâi xây dirng) d b6 trI duang ng k5 thut d9c theo 
nhà. Mat  sau cUa hai dày nha lien k duqc phép m& cra di, ccra s6 và cira thông gió & d 
cao trén 2,0 m so vói san nha. Ranh giâi giUa hai dày nhà nu cn thi& CO th xay tu?mg 
kin cao trên 2,0 m. 

- D6j vâi loai hinh nhà a lin kè CO san vithn: 

+ Phãi liii vào mOt  khoang t& thiu là 3 m so vâi chi giOi xây drng. 
Dn vi tinh bang milimet 

Hinh 2.1. Khoang lUi cüa nhà lien k 
- Loai hInh nhà & lin k kt hcip thumg mai djch vii: 

+ Khoãng liii tuân thU theo chi giâi xây dirng, chi giâi du&ng do. 

+ Kin trUc cong trInh c.n duçrc thi& k hài hOa vâi không gian các tWc  durOng 
chInh, mat  dirng các hirâng du phãi durçic nghiên ciru dng bO. 

- Loai hmnh nhà k& hçp san xut nông nghip: 

+ Khoãng liii tuân thU theo chi gi&i xây drng, chi giài dix&ng do. 

+ T6 chire hài hôa v phong cách kin true, chiu cao, khoàng liii, chi ti& màu sac. 

+ Các hO gia dmnh xây drng nhà a phài có nhà v sinh tir hoi. Chung tri chän 
nuôi gia sUe - gia cm trong khuôn viên lô dAt hO gia dinh nu co) phài dat  cách xa nhà & 
và du&ng di chung It thAt Sm, cu6i huâng gió và phài có b chcra chAt thai, thoát nuâc 
thai bão dam v sinh rnôi tnthng; không du.rçrc xá trirc tip xung h, ao. 



7 
•' Quy djnh chung di vi cac dim dan cu tp trung: 

• Khu virc hiên hüu cãi tao 
Loi hInh nha i: nhâ vuôn 

Các thông s sr ding dt: 

+ Din tIch trung bmnh 1 to: 300-500 rn2  
+ Mt d xây dirng: dam bão theo QCVN 01/202 1. 
+ Tang cao t6i da: 3 tang. 
• Khu virc dan cu phát trin mâi 

Loi hInh nhà a: nhà & kt hcip thuang mai  djch vii, nhà & lien k, nhà O vuôn. 
- Các thông s6 sü dimg dat: 

+ Din tIch trung bInh 1 10: 150-500m2. 
+ Mt d xây dirng: dam bão theo QC\TN 0 1/2021. 
+ Tang cao ti da: 3 tang. 

Tai CáC khu vrc xay mâi phai dam bão các quy djth sau: 
- Nghiêm cm vic chia nhO khuôn viên dt duqc cAp d xay dirng. 

- Vic tách thira duqc thrc hin theo quy djnh pháp 14t hin hành và các quy 
djnh khác có lien quan. 

Riêng di v&i dim dan cu trung tam (dim dan cu s6 1-Ap Soc Lao) quy ctjnh ciii 
th nhu sau: 

b) Quy djnh v kin trüc 
Khi thi& k mt drng cho mt day nha ph6 lien k can dam bão cac nguyen tc 

sau: 
- Co tang cao thu nhau trong mt day nhà; 

- Co hInh thirc kin tthc hài hôa và mái dng thAt cho mt khu we; 
- Co màu s.c chung cho mOt. day nhà; 

- Thng nhAt khoàng lüi và hInh thcrc hang rào cho mt day nhà; 
- CO h th6ng ky thut ht tang th6ng nhAt. 

. c) Quy dtnh  ye kien truc 
Khi thit k m.t dirng cho mt dày ñhà phéi lien k can dam bâo các nguyen tc 

- Co t&ng cao thu nhau trong mOt  dày tha; 
- CO hInh thrc kin true hài hOa và mái ding nhAt cho rnt khu vijc; 
- Co màu sac chung cho mOt  dày nhà; 
- Thong nhAt khoàng lüi và hInh th(rc hang rào cho rnt day nhã; 
- CO h thng k5 thut ha tang th6ng thAt; 

Diu 5. T6 chirc h thông các khu san xuAt 
1. Khu san xuât nông nghip 
Dc thu cüa Phuàc BInh là mOt  xã nông nghip, trong huâng tói s chuyn d6i c 

cAu kinh t theo huàng tang nhanh t' trçrng cOng nghp, tiu thu cong nghip, kêu goi d&u 
tu, phát trin thucmg mai  djch vii ngày ducic phát trin. Tp trung phát trin nông nghip 

sau: 
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hang hóa cO cMt luvng, hiu qua, src canh  tranh cao, ira tiên các ngânh hang nông san có 
quy mô san xut lan có giá tij kinh t cao, thj trithng tiêu thii m?nh  và lira ch9n san phm. 

CAn có giãi pháp dAy nhanh sr chuyAn djch c cAn cay trng, 4t nuôi. ChuyAn dM 
ca cAn cay trng, vt nuoi phâi gân vâi quy hoach và quân 1 dAt dai tirng khu vrc, iru tiên 
phát trin ca si ha tAng nôñg thôn dng bO. 

Quy hoach xây dirng các cong trmnh san xuAt và phiic viii san xuAt phãi phü hqp vâi 
tim näng phát frin san xuAt cüa xa Phirâc BInh. 

- Quy hoach xay d%rng các cong trInh san xuAt và phic vii san xuAt phãi phü hcip 
vài tim nang phát trMn san xuAt cüa x Phuâc Binh. 

- Vng san xuAt Nong Nghip chU yu nAm phIa BAc và phIa Bong BAc, tMp giáp 

song Vàm CO Bong và mt phAn nAm phIa Bong Nam vâi các loai cay trng chU yu: 
LUa, Hoa màu. 

- Vüng san xuAt lüa nuàc và cay hoa màu và thuc Ia yang tui khu vrc Ap GO Ngai, 
Phuàc Tan, Phuóc Lçi, Phuâc Giang. 

- Phát trin nuôi trng thüy san, da dng v con gi6ng dat  hiu qua kinh t cao, tp 
trung a Ap Phuâc Giang. 

•:. Nganh trng trOt: 

Xä Phuâc Bmnh dä ctjnh hInh cay 1Cm và hoa màu và cay thu& lá yang là cay trng 

chinh. Chuyn dM cay trng theo huâng tang san lucmg, giãm chi phi dAn tu và nhân 
công, lra chn cay trng thIch hçip vâi tffiig loai dAt và CO giá cã phU hçip tao  diu kiin 
thun lcyi cho vic thUc dAy phát trin kinh ttfrng hO gia dinh. 

•:. Chän nuôi: 

Dnh huâng cho ngu1i dan phát trin dan trâu, bO, heo, gia cm. . .hInh thành các 

trang trai chän nuoi, dam ban cung cAp kjp thi nhu cAu thrc phAm trên dja bàn và ngoài 

dja phumig. Tn dung lqi th ngun nuàc tir song Vàm CO Bong và h th6ng kôxth rach, 

phat trin san xuAt nông nghip, nuôi trng thug san. Phi hçip tram KN huyn, tp huAn, 

huàng dn nông dan frng ding các tin bO KHKT, các gi6ng mài vào chän nuoi d tang 
hiu qua kinh th 

2. Khu san xuAt cong nghiêp và tiéu thu Cong nghip tap trung 
Theo djnh huàng tfr quy hoch vüng tinh Tây Ninh khu virc xà Phiràc BInh s hInh 

thành do thj 1oi IV, cüng vâi vj trI tip giáp viwng qu6c Campuchia phIa Tây va khu do 
thj MOe  Bài phIa BAc, Phuac BInh có nhung diAn kin d phát tri&i v cong nghip, tiu 

thu cong nghip. Cüng vâi vic tip giáp cac ciim cong nghip ian cOa khu do thj MOc 

Bài, djh huang xA s hInh thành khu Cong nghip — Do thj - Djch vi phIa Tây và khu 
Nong Nghip Ung ding cOng ngh cao phfa Bong BAc. 

•• Khu cong nghiép do th - djch vi 

Dtrcic phân lam 03 vüng chinh: 

+ VUng xây drng khu cong nghip tp trung. 

+ Vàng xây dirng khu do thj - djch yi dc tuyn du?mg Lái Mai 
+ VCmg cay xanh và cong cOng phiic viii cho khu cong nghip tp trung 
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3. Khu san xuãt thirong mi djch vu và du ljch 

Thucmg mai djch vi là ngành kinh t quan trong, tao  buàc tang trixâng nhanh trong 
giai do?n ti. Vth vic d hinh thành chç BInh Thnh gn trung tam xã, tao  diu kin 
thun lçii cho các hO kinh doanh frong chçi. Ma rOng giao lim hang hóa, dáp i'rng nhu cu 
hang tiêu dung và vt tu phuc vit san xut. 

Vüng san xu&t thuong mai  djch vi tp trung tai p Binh Hôa và p Binh Phü, d9c 
các tuyn giao thông chInh cUa xà nhu duông Tinh 10 786, Di.rang An Thanh Trà Cao 
hinh thành các trung thin thuong mai.  Dc bit d9c tuyn thrOng Lái Mai s hInh thành 
tuyn thucrng mai djch vii hn hçrp. 

Du ljch hInh thành khu virc dçc song Vàm CO Dong, hinh th(ic du ljch kt hcip gita 
nông nghi0p — sinh thai — van hóa. 

Diu 6. T6 chrc h thng cong trInh cong cOng 
1. Các cong trInh trij sO 

- Các cong trinh hin htu gm: Tri,i si HDND-UBND xà 
- Khi cn cãi tao  hoc xay mài s ap d%ing các chi tiêu sau: 

+ Mt dO xây di,rng: 40%. 

+ T.ng cao t6i da: 3 tang. 

2. Các cong trinh cong cong khác 
a) Các cong trInh ông cOng bao gm: 

- Bao gm các cong trmnh: Tram y th, truOng hçc các cp, buu din, ch?, trung 
tam van hOa và th diic th thao xà, van phOng p, nha van hóa p 

b) Quy djnh v sr diing dt 

- Không CO b phn nào cüa cong trInh vuclt qua chi giài thrOng dO (k Ca b phn 
ngtm duâi mt dt cüa cong trInh). 

- Bc thm, vt dn Xe: khOng thrcc nhô ra chi gió'i duing do. 

+ Mt dO xây drng: 40%. 

+ Tng cao thi da: 3 tang. 
Diu 7. Khu di tIch và van hOa-lich sir, danh thing, cong viên cay xanh, tOn giáp 
tInh nguo'ng. 

Vic quân 1 khu vrc nay duçic quy dnh thu sau: 

1. Dôi vó'i khu vyc Cong trInh Di tIch van hóa-ljch sü' và danh tháng dã duqc. 
xp hang (di tIch cp Quc gia, cp tinh). 

COng trInh Tháp c6 BInh Thanh dutic BO Van hóa, Th thao và du ljch cong nhn 
là Di tIch Ljch scr Van hóa näm 1993... phãi duc bão tn cãi tao  d sü dng phU hccp 
chirc nang ban dAu cüa cong trInh, tuyt d& khOng xây chen, cãi tao  ma rOng (cai nói) 
cong trInh trong khuôn viên hin hitu. Dam bào tuân thu theo Lut, Nghj djnh, tiêu chun, 

quy chu.n hin hành lien quan dn bão tn các cong trinh Di tich van hOa — ljch si v4  

danh lam thng cãnh. 

2. Di vói khu v1rc cay xanh, mt nithc 
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H th6ng không gian cay xanh trong x rt da dng, bao gm cac 1°aj  hInh sau: 
- Hânh Lang xanh bào v ngun nuàc: là dái cay xanh dQc theo song Vàm CO 

Dong, h th6ng kénh rach,  vâi khoãng rng t6i thMu 30m tInh tü mép sOng Song Vàm CO 

Dong, các tuyn cay xanh cãnh quan d9c các su6i nhO t6i thiu lOm tInh tr mëp kênh 
rach. Hành lang xanh CO tác difling bào v ngun rnrâc cho xà và gin giü h sinh thai tir 
nhien d9c h, kênh rach,  bão dam cho qua trInh do thj hóa không tác dOng xu dn ngun 

nuc. Day là khu vrc cO tInh cht dc bit quan trong, vra có ch(rc näng bão v nguôn 
nuâc mat, vera h trç thoát nuóc tr nhien, vera là vành dai xanh có tác ding tIch cijc cho 
môi trithng. 

- Cay xanh duing ph: b6 tn cay xanh da dng dc theo tAt cã các tuyn dumg 
giao thông chInh phi trong xa. 

- Cay xanh cong viên khu virc trung tam các dim dan Cu: Khai thác t6i da cãnh 
quan thiên nhiên hin có nhm tao  ra giá trj thAm m, gAn v(ii tin nghi, nâng cao hiu 

qua si'r diing không gian. Trong cOng viên b tn các tuyn cay xanh, vithn hoa, mt nuâc, 
quãng trlx?mg, du?mg dao,  khu vui chcci giài tn, các cong trinh san bai tp luyn TDTF, 

- Khu vrc nông nghip: cay lâu näm và cá.c loai cay trng hang nAm tao  thãnh 
vüng cay xanh mt dO cao, là vUng dm xanh cho xA. 

Giãi pháp cay xanh trong các trLic khOng gian chInh, các khu chirc nãng: 
- D6i vOl cay xanh yen h, kênh rach: 
+ Cãi tao  b& h nhung vn chü tr9ng gin giü không gian cay xanh ti,r nhiên d 

tránh lang phi và báo tn diu kin tr nhiên cia song h, kênh rach. 

+ Kim soát và quãn l chat chë hành lang bão v mt nuàc h, chng lai  mi hoat 
dOng có tác dung xAu tOi môi trithng tir nhiên sOng h& kênh rch. 

+ Kim soát hoat dong xây dirng các khu vi,rc yen song h& kênh rach  nhâm  han 
ch't6i da tác dOng tiêu cijc tOi môi trumg song h, kênh rach. 

+ Quãn l hoat dng khai thác du lich khu virc song h, kênh rach  nhm báo tn tr 
nhiên và han  ch tác dng tiu crc. 

- D6i vOi các tri1c cãnh quan: 

+ Thit Lp và kim soát hiu qua hoat dng trng và bâo duorng cay xanh. 

+ Lra ch9n gi6ng cay trng phü hçip vOi diu kin ti nhiên tai dia phumg, hn 

ch trng cac ging ngoi lai cO tác dOng tiêu crc tOi diu kin dja chAt. 

+ Kim soát các dr an phát trin: Dam bäo mçi hoat dOng phát trin xA phãi nAm 
trong cac khu vrc dà duçic quy hoach, không lan sang các khu virc nông nghip và khu 
vrc cay xanh dà xác dinh sn. 

Quy djnh v 10 dAt xãy dmg: 

- Mt dO xay dimg: 5%. 

- Quy djnh v chiu cao: 1tng. 
3. Di vó'i khu virc cong trInh ton giáo, tin ngirong 

Vic xay d%rng, cãi tao,  chinh trang phãi tuân thu theo quy djnh quãn L xây dirng 
duqc cAp thAm quyn phê duyt. 
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Diu 8. Các cong trinh h tng k thut 

Các cong trinh xay dirng, nhâ gia dmnh khi tMn hãnh xây dirng phai tuán thu chi 
giài du?mg dO, khoãng lüi xay dirng theo quy hoach. Riêng di viii cãc nhà O gia dInh tip 
giáp các tuyn dung giao thông trong khu dan cu hoc các ngO hem hin hfhi, khi xin 
phép cãi tao  xây dung mài phãi tuân thà chi giâi xay drng theo quy hoach duqc duyt. 

Các cong trinh ngm duOi via he hoc nm trong 1 giâi xây drng ngoài kt cu 
mt duorng (du?ng éng cp nuâc, thoát nuâc mixa, nuàc ban, cp din, cap quang...) phãi 
duçrc xây drng dng bO và phü hqp quy hoach xây dmg duçic duyt. 

1. He th6ng giao thông 
a) Quy djnh v tam nhIn 

Bang 2.2. KIch thtthc vat gee tmnh tn dim giao nhau vO'i các 1 giói 

GOc ct giao nhau vci 10 giâi Kich thuâc vat  gOc (met) 
Nhóhctn45° 8,0 
Lón hcn hoc bang 450 5,0 
900 4,0 
Nhóhhocbng135° 3,0 
LónhoiiJ35° 2,0 
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GOc ct giao nhau vài 10 giOi nhau vO'i 1 giâi nhO han 
bang 450 

450  vài 10 giâi lan han hotc 

j - "j ( 
500OI 

T

8000 

Góc ct giao nhau vó'i 10 giâi nhau vai 1 giài bang 90° 
1350  

vài 10 giâi nhO hon hoc bang 

, i 

4000 

1 

KIch thuàc v?t  gOc  tai  góc ct giao nhau vcii 10 gioi lan han 135° 

'..--- 

1 1 

mb 2.2. Minh h9a quy dlnh  kich thtthc vt góc tmnh tir dim giao nhau vói các 1 
grni 

b) Quy djnh chi giâi du?mg do vâ chi giai xây drng tai  cac tuyn dtthng 
Bing 2.3. Bang quy djnh chi gii throng dO, chi gioi xây drng ti cac tuyn thron 

S.T Ten dir?Yng 

Clii giói duong do (m) 
Chigioi 

xây ding 

(m) 

Mt 

du'&ng 

L 

duOng 

Lô 

giói 

Day 

phãn 

cách 

Cong 

trinh 

cong 

cong 

Nhà 

O 

I Dirongtinh 

1 
Quc 1 14C (hin trng 
thrô'ng 786) 

28 6x2 45 1,5-2-1,5 ?6 ~3 

2 
DirOng An Thanh-Phiroc 
CM 

19 5x2 30 2 ~6 ~3 

3 ThrOng Lái Mai 
26 7,5x2 30 2-12-2 ~6 ~3 
19 4,5x2 30 2 ~6 ?3 
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STT Ten du'O'ng 

Clii gii throng dO (m) 
Chi gi&i 

xây du'ng 
(m) 

Mt 
du'O'ng 

L 
throng 

L 

gió'i 

Day 
phân 
each 

Cong 
trinh 
cong 
cong 

Nhà 
& 

II DirO'ng huyn 

1 DH-01 19 4,5x2 30 2 >6 — >3 — 
20 5x2 30 0 

2 DH-02 19 5x2 30 2 26 23 
3 Dring PB-D3 19. 4,5 x2 30 2 26 23 

ThrOng giao thông nông 
thôn 

1 Throng triic x 10-14 5x2 220 0 24 22 
2 DixOng triic p 23.5 22 212 0 0 0 
3 NgOxom 23 212 0 0 0 
4 Trtic chinh ni dong 23 212 0 0 0 

2. H thng san nn và thoát mr&c mat 
a) San nn 

Thirc hin san nn vâi các giãi pháp: 

- Dira trén cao dO xây drng t6i thiu cüa thj xà Tráng Bang theo mirc nrnc ion nhAt 
(Hmax = 2.0m) và kjch bàn nuâc bMn dâng ch911 Hxd 2 2,60m 

- Khu vrc có dja hInh tuccng di b&ng phng, chü yu là dng bang rung lUa, cao 

do thay di tir 0.3m dn 4m thp dn v huóng Thy Bc và Dong nam, chju ánh hi.rOng 
trirc tip ch dO ban nht triu trên song Vàm CO Dông. 

- Tai nhrng khu vrc vüng trüng can ton nn cao do xây drng d dam bão vic xay 
dirng h thng giao thông và h thng ha thng thun tin. 

- Cao dO nn trong các iô dt barn theo cao dO mép via he thuOc thrOng giao thông 
nhAm tao  diu kin thu.n 1i cho vic thu thoát ni.râc mt 0 dt xây dimg cong trInh, b 
mt nn dixqc tao  d& nhO vOi . nghTa cu tao  djnh huOng cho vic thoát nuOc. 

- Do d6c nn thi& ké các tiu khu: 

+ Khu cong tflnh cong cOng và khu nhà 0: >0,4%. 
+ Khu cong viên cay xanh: >=0,3%. 
+ DuOng giao thông: 
+ Dd6cngang: 2%. 
+ Do dc d9c ti thiu: 0,3%. 

+ DO dc dQc t6i da: 8%. 
Chiu cao bó via: 0,20m 
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b) Thoát nuàc mt 

Thirc hin thoát nuàc mt vâi các giãi pháp: 

- Sxr d%xng he th6ng c6ng ngtm b6 trI d9c theo các tuyn dung giao thông chInh 
d t6 ch(ic thoát nuàc mira. 

- Xây drng các tuyn cng thoát nuâc mua mâi d dam bão thoát nuâc trit d 
cho khu virc, tánh ngp ing cxc bO. 

- Cng thoát nuâc mua sü dixng cng trôn be tong c& thép có kh nang chju lc. 

- Phixcrng pháp ni c6ng thrçic sr dxng là phircmg pháp n6i cng ngang dinh d 
dam bào viêc thoát rnxâc ra khói do thj là nhanh nht. 

DO sâu chôn cng ban du t6i thiu 0.7m tir dinh cng dn mt dAt. 

Huâng thoát : Do xâ Phithc BInh có dja hInh bang phâng, nghieng thAp dan v 
Song Vàm CO Dong, vi 4y giài pháp thoát nuàc mua chü yu là thoát nuàc mt theo 
huàng d6c v dng ruOng, kênh và song. 

3. H th6ng cAp nuoc 

Các tuyn 6ng cAp nuâc sixth hoat cüng nhis các cOng trInh trên mng krâi du?mg 
6ng cAp nuàc hin hüu và quy hoach, quy djnh khoang cách an toàn theo chiu ngang dn 
CáC Cong trinh xây dirng khác là 2m, khoãng cách an toàn theo chiu di'mg và chiu ngang 

dn c6ng thoát nuâc thai sinh hoat và duOng day din hay thông tin lien lac  dt ngm là 1 
m. 

4. H thong cAp din 
a) Hành lang an toàn luâi din 

- Các tuyn 22kV: chiu rng hành Lang duçc giâi hn bâi hai mt thang th'rng v 

hai phIa cüa duing day, song song vài &r?mg day, cO khoãng each tr day ngoài cüng v 
mi phIa khi day kia i trang thai tTnh tir 2— 4m. 

- Các tuyn 110kV: chiu rng hãnh lang dircic giâi han  b?ci hai mt thang dung 
v hai phia cüa du?ng day, song song vâi thrOng day, có khoang each tO day ngoài cüng 
v mi phIa khi day kia trng thai tinh tr 4— 6m. 

- Các tuyn 220kV: chiu rOng hành lang diiçjrc giâi hin b&i hai mt thâng dimg 

v hai phia cila thrOng day, song song vài thrOng day, Co khoang each tr day ngoài cüng 
v m& phIa khi day ida O trang thai tinh tO 6— 7m. 

b) Trambináp 

- D6i vói cac tram din không cô tuOng, rào bao quanh, hành lang bão v tr?m 
din duc giài han  bOi không gian bao quanh tram din cO khoang cách dn các bO phn 
mang din gan nhAt cüa tram din 22kV là 2m. 

- D6i vâi tram din cO tuOng hoac rão c djnh bao quanh, chiu rng hành lang 
bào v duçrc giài han  dn mt ngoài tuOng hoc hang rào; chiu cao hành lang duqc tInh 
tir day móng sâu nhAt cUa cong trInh tram  din dn dim cao nhAt cUa trm din cOng 
them khoang each an toân theo chiu thang dung là 2 m. 

- DuOrng day ha th, thrOng day chiu sang, thrOng day thông tin lien lac 
- Loai day dn dung d cAp din sinh hoat là day AC 70 — 120mm2, khoãng each 
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giUa các ct din trung bInh tii 40 — 50m, khoâng cách tir chãn cOt  dn cong trInh xây 
dmg khác là 5m, khoãng cách tü di±ng day dn Px?mg nhà cüa hO dan là 5m. 

5. Thoát nu&c thai, quail 1 chat thAi ran vA nghta trang 
a) Thoãt nuàc thai 

- Nuâc thai sinh hoat tü các cong trInh cong cOng: xà i bang b tir hoai trtràc khi 

thai vào h thóng thoát nuâc. Cht hrcmg nuàc sau khi xr i phài dt tiéu chun 
QCVN14:2008/BTNMT. 

- Nuâc thai và phân gia sue tir cac khu chung trai chAn nuôi iOn duçic xCr I b&ng 
b Bioga. 

b) Quãn l cht thai rn 

Chit thai rn sinh hoat: Thc hin phãn ioai CTR ngay tai  ngun. B6 trI các thUng 
rác tai các dim dan cu tp trung, mi dim mOt  bô rae. Toàn bô rác thai cüa xä duçrc tp 
kt v tram trung chuyn, sau do rác thai duçic 4n chuyn v khu xr i chit thai rn cüa 
huyn tai  x Thanh Dfrc, huyn GO Du (theo quy hoach chung do thj Trâng Bang). 

c) Nghia trang 

Toàn bO nghia trang trong xà duçic tap trung v khu nghia trang mOi 19,6ha dã 
duçic UBND thj x ph duyt, cO là hoã tang, phiic vit cho lien do thj MOe  Bài — Bn Cu 
— Binh Thanh và các khu vuc lan cn. 

6. H thng thông tin lien lc 

Loai day dn dung d cp din sinh hoat là day AC 70 — 120mm2, khoâng each 
gifta các cOt  din trung bInh ffr 40 — 50m, khoãng each tü chãn cOt  dn Cong trInh xay 
drng khác là 5m, khoãng each tir dixing day dn tuOng nhà cüa hO dan là 5m. 

7. Dánh giA môi trirOng chin hrçrc 

b) Djnh huOng chung 

- Gn kt vn d mOi tnxOng và bin di khI hu vào qua trInh quy hoach và qua. 
trInh trin khai các d an. 

- Thc hin dãnh giá tác dOng môi trung (DTM) d6i vài tht ca các dir an thuOc 
quy hoach. 

- Xem xét long ghép vAn d môi trithng va bin dM khI h.0 vào quy hoach và k 
hoach bão v môi truàng cüa xA. 

c) Các mic tiêu và giài pháp: 

• Mic tiêu: 

- Giàm thiu 0 nhim nuOc mt do hoat dng do thj và chãn nuôi, san xuAt; 

Giàm thiu 0 nhim không khi; 

Giãm thiu ô nhim do chAt thai rAn; 

Giàm thiu ô nhim trong khu cong nghip (hInh thânh trong tuong lai) 
• Giãipháp: 

T6 chuc, b trI các khoãng each ly bão v môi tnr1ng giüa song rach  và dan cu, 
tao dOng cháy cho cãc song rach. 

- Giàm thiu ô nhim b%ii: Dung xe quét tha dung, thai nuOc tai  khu vrc CO 
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nhiki bii, lam hang rào bang ton xung quanh khu virc thi cong. 
- Giãm thiu ô nhim do nuâc thai: Thuing xuyên kim tra các mucmg thoát 

nuàc d tránh 1ng dQng nuic thai qua Iâu. Che chân c6ng thoát nuâc va ming h ga 

tránh lang dQng các vt 1iu xay dirng gay tt ngh c6ng 
- Giãm thiu ô nhim do chAt thai rAn: Giãm thiu ô nhim do chAt thai các khu 

dan cu và khu du ljch së duccc thu gom, phân loi tái sinh tái ch& xi 1. Thumg xuyên 
kim tra xü l các tru?mg hcq hot dng mua ban trái phép trên du&ng, nhm giãm thiu 

vic phát sinh chAt thai rAn, nuâc thai do các hoat dng tren 
- Quãn 1 ch.t chë các hóa chAt: Mc các lap huàng dn phân loai rác tai  ngun 

cho các h dan s6ng trong khu dan cu lan can. Trng cãc dai cay xanh trén via he su6t d9c 
tuyn du?ng d ngän can biii và diu hôa moi trtthng không khI. 

- Phãn tuyn giao thông phi hçcp, phãi Co hành lang each ly an toàn, không d các 

cong trinh kin tthc ian chim dAt hru thông ccia dumg giao thông. 
- Djnh k' tin hành giám sat, kim tra ting n cüa các phucing tin luu thông, 

trng các dãi cay xanh hai ben dung. 
ChAt thai ran Cong nghip c.n ducrc phân loai tai  ngun d co th tái sr diing hoc 

traci d& buôn ban tái ch cho các Co s& khác sr ding. D6i vài chAt thai rAn sinh hoat trong 
khu cong nghip thI duçic thu gom và 4n chuyn xr 1 thu chAt thai rAn sinh hot khu 
dan cu. D6i vài chat thai rAn nguy hai  thu gom và xcr 1 riêng. 

CHIJ1NG 3. DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 9. UBND th xâ Trâng Bang giao: 

• Phông Quãn 1 do thj 

- Là co quan ctâu môi, chü tn phôi hçrp vói các phong ban chüc nng thuOc 

UBND thj xA, giám sat toàn bO vic th%rc hin, trin khai cac hoat dng quãn 1 

theo d an quy hoach chung xây drng xA Phuóc BInh và quy djnh quân 1 theo D 

an ctuçic duyt. 

- Phi hçip vài UBND xA PhuOc BInh rà soát quy hoach, quy c1nh quail i 

theo djnh k d báo cáo UBND thj xa xem xét, sàa d6i, b sung cho phü hçip. T 

chüc thAm djnh di vài cac nhim vii, d an QHDT trong phm vi, ranh giâi quy 

hoach chung xay drng xa Phuóc Bmnh theo thArn quyn. 

- Luu giü h so quy hoach chung xây dimg xA Phuóe Bmnh d phiic vi cong 

tác quân 1 xây dirng và cung cAp thông tin quy hoach cho các t chüc, cá nhân Co 

yêu cAu theo thAm quyn. 

• UBND xã Phu&c BInh 

- Chju trách nhim quân l các hoat  dng dan tu xay dirng; quán l không 

gian, kin true, cãnh quan; quãn l st'r diing dAt dai; quãn 1 co s& h tang va cac 

1Tiih virc khác trong dja gi&i hành chInh xã Phuâc BInh theo dung quy djnh hin 

hành. 
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7 • A • - X . •, 9 A - Chu tn, to chuc ra soat, cle xuat dieu chinh quy hoach  chung xay drng xa 

Phuàc BInh và quy ctjnh quãn 1 theo djnh kt cho phü hçip vâi th%rc té quân 1)' quy 
hoach. 

- Ph& hçip vi Phông Quan 1 do thj t chüc cOng b, cong khai quy hoach, 

cam moc girn quy hoch ngoai thrc da; hiu trir ho so quy hoach va cung cap thong 
tin quy hoch cho các t chüc, cá nhân co yêu cu theo th.m quyn. 

Diu 10. MQi vi phm cac diu khoãn cüa quy djnh nay tu theo müc d sê b 
xà 1 kr  luât, xir phtt hãnh chánh, b& thu?mg thit hai  4t ch.t hoc truy t trrnfc 
pháp 1ut hin hành. 

Diu 11. Quy djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. Trong qua trInh trin khai 

thijc hin, nu có vi.ràng mc d nghj phãn ánh v Phông Quãn 1 do thi d tng 
hcip trInh UBND thj xã xem xét giâi quyk/. 



UBND TIII XA TRANG BANG CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
PHONG QUAN LY DO THI Dôc lap - Tr do - Hnh phñc 

S6: 133/ Ur-PQLDT Tráng Bang, ngày 30 tháng 11 nám 2021 

T TRINH 
V vic thm djnh, phê duyt D an quy hoch chung xây drng 

xã Phu*c BInh, thj xã Trãng Bang, tinh Thy Ninh (Len nám 2030 

KInh gui: Uy ban nhãn dan thj xã Trãng Bang; 

Cn cü Lut Xây d%rng ngày.18 thang 6 nm 2014; Lut süa di, b sung mOt  so 
diu cüa L4t Xây drng ngày 28 thang 06 näm 2020; 

Can cir Nghj Quy& s 865/2020/NQ-UBTvQH14 ngày 10 tháng 01 nani 2020 
cüa US'  Ban Thu?ing Vii Quc Hi v vic thành 1p thj xa Hôa Thành, Trãng Bang va 
thành 1p các phi.rong, xã thuc thj xa Hôa Thành, Trang Bang, tinh Tây Ninh; 

Can cüNghj djnh s 72/2019/ND-CP ngày 30 tháng 8 näm 2019 cüa ChInh phü 
v süa di, b sung mOt s diu cüa Ngh djnh s 37/201 OIND-CP ngày 07 tháng 4 
nam 2010 v lap, thm djnh, phê duyêt va quãn iS' quy hoch do thj và Nghj djnh s 
44/20151ND-CP ngày 06 tháng 5 nãm 2015 quy djnh chi tMt mtt s nOi  dung v quy 
hoach xây drng; 

Can cir Thông tu s 02/2017iTf-BXD ngày 01/03/2017 cUa B Xây d%rng ye 
"Huóng dn v quy hocIi xây drng nông thôn"; 

CAn cr Thông tix s 01/2021,TT-BXD ngày 19 thang 05 nAm 2021 cüa Bô Xây 
d%rng v ban hành quy chun k5 thi4t quc gia v quy ho.ch xay dirng; 

CAn cir Quyt djnh s 1750/QD-UBND ngày 12/7/2018 cüa UBND tinh Tây 
Ninh v vic phé duyt d an quy hoach chung xay drng do tij Trãng Bang tinh Tây 
Ninh dn nAm 2035; 

CAn cir Quyt djnh s 428/QD-JJBND ngày 31 thang 01 nAm 2013 cUa US'  Ban 
Nhân Dan huyn Trang Bang v vic d an quy hoch xây dicing nông thôn mâi xã 
Phuâc Luu, huyn Trãng Bang, tinh Tây Ninh; 

CAn cr Quyt djnh s 1025/QD-UBNI) ngày 11 tháng 3 nAm 2013 cüa US'  Ban 
Nhân Dan huyn Trang Bang v vic d an quy hoch xay dirng nông thôn mâi xA 
Bmnh Th?nh, huyn Trãng Bang, tinh Tây Ninh; 

CAn cir Quyt djnh s 5532/QD-UBND ngày 17 tháng 11 nAm 2017 cUa US'  Ban 
Nhân Dan huyên Trãng Bang v vic diu chinh quy hoch xây dmg nông thôn mâi 
xã Phuâc Luu, huyn Trãng Bang, tinh Tây Ninh; 

CAn cü Quyt djnh s 5545/QD-UBND ngày 22 thang 11 nAm 2017 cüa U5' Ban 
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Nhãn Dan huyên Trãng Bang v vic diu chinh quy hoch xây dirng nông thôn mâi 
xA Binh Thanh, huyn Trãng Bang, tinh Tây Ninh; 

Can cli Quyt djnhs 1071 l/QD-UBND ngày 18 tháng 8 näm 2021 cüa U Ban 
Nhãn Dan Thj xã Trãng Bang v vic phé duyt thim vi quy hoch chung xay dimg 
xA Phuâc Bmnh, Thj xã Trãng Bang, tinh Tây Ninh dn näm 2030. 

C eli Van ban s 3109/SXD-QHPTDT ngày 25 thángll nàm 2021 cüa S xây 
dirng v vic có kin bang van ban v d an quy hoch chung xay thjng xA Phuâc 
BInh, thj xA Trãng Bang, tinh Tây Ninh dn näm 2030. 

Can eli Cong van s 4230/BQLKKT-QHXI) ngày 26 thang 11 nam 2021 clia 
P P. r p A p Ban Quan ly Khu Kinh te ye viçc y hen do an quy hoch chung xay drng xa Phuoc 

Binh, thj xâ Trâng Bang, tinh Tây Ninh; 

Can cli Biên ban s 3579/BB-UBND ngày 01/11/202 1 cüa UBND th xä Trãng 
Bang v vic t chlrc 1y các co quan, ban ngành thj xâ Trãng Bang di vOi d an quy 
hotch chung xay drng xâ Phuâc BInh và xâ Don Thun, thi xa Trãng Bang, tinh Tây 

.Ninh; 

Can cli báo cáo s 155/BC-UBND ngày 19/10/2021 cUa UBND xâ Don Thun 
kt qua 1y kin Co quan, t chüc, cá than va cOng dng dan cii có lien quan di vâi 

an quy hoch chung xay drng xã Phuóc.BInh, thj xâ Tráng Bang, tinh Tây Ninh; 
Can cli Biên ban hçp s 02/BB-UBND ngày 25/9/202 1 cüa UBND xa Don 

Thuãn v l.y kin Co quan, th chüc, cá nhân có lien quan d6i vth d an quy hoch 
chung xây dirng xA Phuâc Binh, thj xA Trang Bang, tinh Tây Ninh dn nãm 2030; 

Can cli Nghj quy& s6 16/NQ-HDND ngày 20 thang 10 nàm 2021 cüa HOi  dng 
nhãn dan xA Phuâc BInh v vic thông qua d an quy hoch chung xay drng xâ Phucc 
Bmnh, thj xâ Trâng Bang, tinh Tây Ninh dn nAm 2030; 

Can cü Cong van 686/TNMT ngày 15/11/2021 cüa Phong Tài nguyen vâ 
Môi truô'ng v gop dir tháo quy ho.ch chung xay dirng xä Don Thun va xä Phuâc 
Binh; 

Can cli Cong van s 185/UBND ngày 15/11/2021 cüa UBND xA Don Thun v 
gop d an quy hoch chung xay d%rng xA Don Thun; 

CAn cü Cong van ngày 18/11/202 1 cüa Trung tam kin true Min Nam — Vin 
KMn trüc Quc Gia v vic giái trInh h so Quy hoch chung xây drng xä Don Thun 
và Phuóc Binh dn nàni 2030. 

PhOng quan l do thj thj xã Tráng Bang kInh trInh t U' ban than d thj xA 
Trãng Bang phé duyt d an Quy hotch chung xay dipig xâ Phuâc BInh, th xA Trãng 
Bang, tinh Tây Ninh dn näm 2030 vâi cac nOi  dung chmnh thu sau: 

1. Thông tin chung v d an: 
- Ten d an: Quy hoach  chung xây drng xA Phuâc BInh, thi  xA Trãng Bang, 



tinh Tây Ninh dn näm 2030. 

- Ca quan phê duyt: UBND thj xâ Trãng Bang. 

- Ca quan th.m djnh: Phông quãn 1 do thj thj xA Trãng Bang. 
- Chü du tu: Phông quãn 1 do thj thj xA Trãng Bang. 
- Dan vj ti.r van: Trung tam Kintrüc Min Nam. 
2. N0i  dung do an: 
2.1. Phm vi ranh giói Va quy mô quy hoch xây dlng: 
2.1.1. Phm vi ranh gió'i: 
Khu vrc 1p Quy hoach chung xay drng xâ Phuóc Bmnh, thj xA Trãng Bang, tinh 

Tây Ninh dn näm 2030. Ranh giói nghiên cüu nhu sau: 
- PhIa Nam giáp: xã Phuâc Chi. 
- PhIa Tây giáp: Vuang Quc Campuchia. 

- PhIa Dong giáp: sOng yam CO Dông và huyn Go Du. 
- PhIa Bc giáp: xA An Thnh, huyn Bn Cu. 
2.1.2. Quy mô din tIch: 
- Quy mô din tIch: 3.465,85 ha. 
- Quymôdans6: 
+ Dan s hin tr?ng  (nm 2020): 16.557 nguOi; 
+ D%r báo dn näm 2025: 20.000 — 22.000 ngu?Yi; 
+ Du báo dn nämn 2030: 22.000 — 25.000 nguñ. 
- T' l 1p quy hoch: 1/5.000. 
2.2. TInh chat và miic tiêu quy hoch: 

a) Tmh chat: 

Là x nm trong vüng phát trin kinh M cüa kMu MOe  Bài và hành lang kinh th 
Quc 10 14C k& ni giüa vng phIa Tây Nam, giáp Campuchia và thing thin thj xa 
Trãng Bang; Phát tri&i. thirong mai  djch vv, du ljch sinh thai, nông nghip cong ngh 
cao. 

b) Mic lieu: 
Quy hoach  chung xay drng xâ Phuâc BInh dn nãm 2030 phü hçip vo'i diu kiên 

va tmnh Mnh mâi, lam co sâ t chirc 1p d an quy hoach  chi tit va cac dir an du tim 
xây dimg theo quy djnh hin hành. 

2.3. Quy hoch sfr diing dt: 
Djnh huâng phãn chia toàn khu vrc quy hoch xâ Phi.róc BInh thành 5 khu vrc 

chüc nang chInh. Các khu vIc chirc näng duçc phân chia ranh giâi theo các triic giao 
thông chinh cüa xâ nhim thun tin trong vic kim soát phát trMn cfing nhu v mt 
dáp üng cac chi tiêu quy hoch, chi tiêu kinh t k5 thut khác cüa d an. Djnh huo'ng 
không gian phát trin xA Phuâc BInh nhu sau: 
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• P A A - A p • 9 a) D!nh hirong to chtrc hç thong trung tam xa, khu dan cir moi va cai tto ap 
Dira trén phãn tich hin trng va thu cu phát trin cUa dja phung xA Phuóc 

Binh së hInh thành 9 dim dan cu nông thôn tp trung: 
9 P • A * 9 - - • Bang cac diem dan cu tp trung cua xa Phiroc Binh den nam 2030 

TT Hang mic 
Nàm 2020 Näm 2030 

Dan s 
(ngirèi) 

Dan s (ngu*i) Diên tIch 
(ha) 

Ghi chñ 

Dim dan cu tp trung so I 

6.992 7500-8500 137,62 
cai tao - 
mrng 

(Trung tam xâ p Blnh Hôa, 
BInh Thuãn) 

2 
Dim dan cr tp trung s 2 

1.055 3000-4000 109,12 
Cãi tao - 
mi rng (Ap Phirc Thành) 

Dim dan cu tp trung s6 
1.496 1500 - 2000 Cãi tao - 

m& rng (Ap Go NgAi) 

Dimdancutptrungs4 
1.133 1500-2000 65,86 

cai tao - 
mârng Ap Phuàc Lcii) 

Dim dan cu tp trung SO 5 
1.547 2000 - 2500 76,47 

Cãi tao - 
mô rng (Ap PhuâcTân) 

6 
Dim dan cutp trung s6 6 

812 1000- 1500 29,44 
Câi tao - 
mârng (Ap PhuOc Giang) 

Dimdãncutptrungs7 
1.000 1500-2000 69,21 

Cãi to - 
mrng Ap BInh Phuôc, BInh QuOi) 

8 
Dim dan cu tp trung S6 8 

924 1000 - 1500 46,02 
Cãi tao - 
mô rng Ap Birth Quâi) 

Dim dan cu tp trung s6 
1.598 2000 - 2500 62,26 tao - 

mi rung (Ap BIrth Phü) 

T6ng cong 16.557 
F 

22000-25000 638,97 
- .2 ______ 

0) tinn kirOng to chirc h thông cong trInh djch vu cong cong 
Khu trung tam xA sê duçic cái tao  và nãng cp d dam bâo phiic vii t& cho nguii 

dan. 

H tMng the cong trinh djch vi cong cong sê duqc b trI tai  CáC dim dan cii 
tp trung dam bào tuân thu theo các quy djnh, tiêu chun hin hành. Các Cong trInh y 

t, giáo dic, cay xanh, van hóa — TDTT, thucmg mai djch vi sê duoc nãng cap, cãi tao 

va b6 trI them, dam bão ban kmnh phc vii va các clii tiêu theo QCVN 01/202 1. 
C) Dlnh hiró'ng t6 chirc các khu san xut nông nghip 

Dc thu cüa Phuâc BInh là mt xâ nông nghip, trong huthig tâi sê chuyn di 

Ca cu kinh t theo huâng tang nhanh t trng cong nghip, tiu thu cong nghip, kéu 

gi du tu, phát frin thucmg mai djCh vii ngày dUçYC phát trMn. Tp trung phát trin 

nông nghip hang hóa có chit ltrcing, hiu qua, sue cinh tranh cao, uu tiên cãc ngành 
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• hang nông san có quy mô san xut lan có giá trj kinh t cao, thj trtxông tiêu thii mnh 
va 1ra ch9n san phm. 

Quy hoach  xây drng cac cong trInh san xut va phic viii san xut phãi phu hçip 
vâi tim nàng phát trin san xut cüa xâ Phuâc BInh. 

• I A A • 9 r •s • t A 
- Vung san xuat Nong Nghiep chu yeu nam a phia Bac va phia Dong Bac, tiep 

giáp song Yam Co Dong và mt phn nim ô phia Bong Nam vâi các loti cay trng 
chü yu: Lüa, Hoa màu. 

- Viing san xut lüa nuac và cay hoa màu và thuc lá yang tai  khu virc 5 .p GO 
Ngãi, Phuâc Tan, Phuâc Lçi, Phuâc Thành, Phirâc Giang. 

• . A• 0 0 •A 0 
- Phat trien nuoi trong thuy san, da dng ye con giong dt hiçu qua kmh te cao, 

tap trung a .p Phuâc Giang. 

d) D!nh  hlthng t chu'c các khu vtrc  san xut cong nghip va tiu thu cong 
nghip tp trung 

- Khu Cong nghip dO thi - djch vii phIa Tây: 
+ Vüng xây drng khu cong nghip t.p trung. 
+ Ving xây drng khu dO thj - dich v%i dc tuyn du?mg Lái Mai. 
+ Viing cay xanh và cong cong phic vt cho khu cong nghip tp trung. 
- Khu nông nghip i'rng ding cong ngh cao phIa Bong: 

Duqc phan b v phIa Bong cia xâ nm giáp ranh vâi khu du ljch sinh thai d9c 
song Vàm CO Dong, huOng to'i hmnh thành cac khu nông nghip tp trung i'rng diing 
các tin b khoa h9c k5 thuat nhni nãng cao san krqng c01ng nhixng tao  ra các san 

phm cMt lucing, dáp rng các tiêu chun nông san xuAt khu, hInh thành các khu cung 
üng, khu vn chuyn, dóng gói, ki&n djrih san phm. 

e) Dnh hwng khu thuo'ng mi và djch vti 
V)ng thuang mai  dch vi tap trung tai p BInh Hôa và p Bmnh Phü, dcc các 

tuyn giao thông chInh cüa xà rihu du&ng Quc l 14C (hin trng là tuyn Tinh 1 

786), Dumg An Thanh Trà Cao hInh thành các trung tam thuang mai.  Dc bit d9c 
tuyn duang Lái Mai Se hInh thành tuyn thuang mai  djch vii hn hçip. 

• Các chi tiêu sfr diing dt dt dirçc dn nám 2030: 
Các chi tiêu si'r dmg dat: 

- Dt xây drng cong trInh nha a: 

- Dt cong trinh cong cong: 

- Dt cOng viên cay xanh: 

- Dt giao thông: 

Giai don 2020 - 2025 2025 - 2030 
Dan So 20.000 - 22.000 22.000 - 25.000 

? 25 m2/ngu1i. 

~ 5 m/nguai. 

? 2 m2/ngu1i. 

~ 5 m/nguai. 
Bang thong kê sfr dung dt xa Phiroc Blnh theo các giai doan den nAm 2030 
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STT 
Danh myc sir dyng dat Chi tiêu 

m2/ngirm 
Diên 

tIch ha 
Chi tiêu 

m2lngirèi 
Diên 

tIch ha 
Tdng din tIch 4.' nhiên 3465,85 3465,85 

A Dt xây dyng xâ 1063,85 2106,69 
I Bt dan dyng 212,40 467,29 307,86 769,66 
1, DAt 141,82 312,00 208,00 520,00 
2 EMt djch viii cong cong 10,19 22,42 11,32 28,30 

2.1 fMt côngtrInh giáo dic - dào tao 5,86 8,94 
2.1.1 DttruOng THPT 0,92 0,92 
2.1.2 Dttru&ngTHCS 1,53 1,53 
2.1.3 Dttrumgtiuhçc 1,63 2,38 
2.1.4 Dtththngmugiao 1,78 4,11 
2.2 DtcôngtrinhhanhchInh 4,14 4,14 
2.3 Dt y t 0,69 0,69 
2.4 Dt thuong mal (chç) 2,20 2,20 
2.5 Dt van hóa - th dic th thao 6,82 9,62 
2.6 Dt cong cong dlch va khác 2,71 2,71 
3 Dt cay xanh sr dtng cong cong 2,43 5,35 3,53 8,83 
4 Dt giao thông 127,52 2 12,53 
II Dt ngoài dan dyng . 596,56 1337,03 
5 Dt thucmg mai dch vi 25,37 34,62 
6 fMtnghiatrang 13,72 19,60 
7 Dt du Uch 57,93 82,75 
8 Khu cong nghiép - Do thj - Djch vi 173,48 578,26 

8.1 Dtcôngnghiêp 160,86 536,19 
8.2 Dt cay xanh thuc khu cOng nghip 6,29 20,97 
8.3 Dt cong cong thuc khu cong nghip 6,33 2 1,10 
9 Dt khai thác 4t Iiu 72,57 72,57 
10 EMtkhuTMDV 18,42 30,70 
11 Dtpháttrin hn hap 90,86 151,44 
12 Dt cay xanh chuyén dang 19,63 49,08 
13 Nông nghip Crng ding cOng ngh cao 190,23 3 80,45 
14 Dat ben xe 4,04 4,04 
15 Dt an ninh quc phOng 2,89 •2,89 
16 Dt du m61 HTKT 3,20 3,20 
B Dt nông nghiêp 2174,91 1132,07 
C Dt khác 154,52 154,52 
17 Dt cay xanh each ly 17,39 17,39 
18 SOng rach - mat nude 134,59 134,59 
19 Dt ton giáo - Tin nguöng 2,54 2,54 

- 2.4. Quy hoach h tang ky thut: 
2.4.1. Quy hoich cao d nn và thoát niroc mt: 



- Do dc nn thi& k cáe tiu khu: 
+ Khu Cong tr'mh cong c0ng va khu nha a: >=0,4%. 
+ Khu cong vién cay xanh: >=0,3%. 
+ Dumg giao thông: 
+ DO dc ngang: 2%. 
+ DO dc d9c ti thiu: 0,3%. 
+ Do dc doe ti da: 8%. 

+ Chiu cao bó via: 0,20m. 

- Sü dung h thng cng ngm b trI d9c theo cac tuyn duàng giao thông chmnh. 
d t6 chüc thoát nuâc mua. 

- Xây drng cac tuyn c6ng thoát nuâc mixa mói d dam bão thoát nuâc trit d 
cho khu virc, trãnh ngp ng cic bO. 

- C6ng thoát nuac mua sü d%lng cng trôn be tOng c& thép có khã nang chju lirc. 
- Phucmg pháp ni cng duqc si'r ding là phuang pháp ni cng ngang dinh d. 

dam bão viêc thoát nuâc ra khOi dO thj là .nhanh nht. 
- Do sâu chôn cng ban du Mi thiu 0.7m tr dinh cng dn mt dt. 
- Huâng thoát : Doxâ Phuâc Binh có dja hInh bng phng, nghiêng thp dn v 

Song Vàm Co Dông, vi 4y giãi pháp thoát nuâc mua chü yu là thoát nuâc mt theo 
huâng d& v dng ruOng, kênh và sOng. 

2.4.2. Quy hoch h thng giao thông: 
a) Giao thong doi ngoi: 
- Tuyk giao thông du?ng Quc 10 14C hin trIng là tuyn du?ing 786): 

Tuyn duông chy qua xâ Phuâc BInh, chiu dài tuyn di qua dja bàn xâ khoãng 
5,4km, 10 giâi 45m. Thit k duang dat  chun cAp Ill. 

- Tuyn giao thông thrang An Th?nh — Phuâc Chi: Tuyên duang chy qua xä 
PhuOc Binh dài khoang 3,9km, 10 giâi 30m. Thit k dumg dat  chuAn cAp Ill. 

- Tuyn giao thông Lái Mai: Dim dAu giao vâi du0ng tun tra biên giâi va 
dim cui giao vâi duang Phuâc Lixu Phuâc Chi cüa xã PhuOc Blnh. Chiu dài 
tuyn nm trén dja bàn xã khoang 5,3km, 10 giOi 30m. Thit k du&ng dat  chun cAp 
ifi. 

- Tuyn giao thông DH - 01:Có dim dAu giao vOi du?mg Lái Mai vàdi&n 
cuoi nani phia Dong cua xa Phucic Brnh. Chieu dai tuyen nam tren da ban xa 
khoang 7,6km, 10 giài 30m. Thit k duang dat  chun cAp Iv. 

- Tuyn giao thông DH-02: Dim dAu tr nut giao cüng cAp dug Quc LO 
t A A •A 14C (Tmh 19 786) den diem cuoi phia Nam giap vai ranh xa Phucic Bmh. Chieu dai 

tuyn trên dja bàn xã Phuâc Bmnh khoang 6,2km, 10 giâi 30m. Thit k duông dt 
chuk cAp IV. 
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b) Giao thông d6i ni: 
Duing xä, lien xà dat  tiêu chuAn cp V vâi mt dung nhra hoc be tong rOng 

l5m, nn 7m, hành lang mi ben lOm, phn dt báo v, bão tn duOrng bO mi ben im. 
- LgiOi15m: 

Ngoai ra cOn có 44,3 km du?ng giao thông nông thôn, gm các duOng xã, lien 
xã; dumg triic p, xom va duing ngô xom. 

- Trong giai do?n  nay tip tiic hoàn thin thüng don duOng dà lam và nãng cap 
cãi tao  mâi cac tuyn du&ng tr%ic xâ, duO'ng dan sinh, ttr duäng dt sOi do thành du?ing 
be tong nh%ra va be tong xi mAng có mt dung rng (3-: - 3.5) m, nn dung r0ng 6m 
dn 9m, M dp dt. H thong thoát nuâc sr ding mrnmg xay dá hOc  hoc be tong xi 
mãng. 

- Hin hu cac tuyn duing hem trong khu dan cu chü yu là dithng nhira, 
&thng be tong, mOt s It các tuyn hem vn cOn dung dt va hçp. D dam bão km 
thông thun tin cLing thu vic b trI ha thng k5 thut thI cac tuyn duing nay cn 
phái bão dam mOt khoang rOng nMt djnh, quy djnh thu sau: 

- Di vâi cac con hem có b rOng >= 6m, git nguyen hin trng. 

- Di vâi cac con hem có b rng <6m sê dUçYC quy hoch ma rOng thàth 6m. 
Các hO dan d9c 2 ben hem khi xây dirng nhà mâi phái thiit lüi vo sao cho các duing 
hem cO 10 giâi 8m. Trong do. b rOng ph.n xe chy là 5m, 1 mi ben l,5m dLing d b 
trI cac du?mg ng k th4t phic vi khu dan cu. 

2.4.3. Quy hoach  thüy Içi 

Nhin chung, h thng thüy lqi trên dja bàn xã dam bâo vic ti.rói, tiêu phic vi 
san xut cho ngu?i dan k cã vào müa khô. Theo do, djnh huâng phát trin dn nrn 

2030 vn git nguyen h tMng kenh, rach va h tMng thüy lçi dA duqc quy hoach tt'r 
trixOc. D dam báo thu cu cüa nguii dan trong tuong lai, mOt s djnh huâng phát 
tnin thu sau: 

- Kè be tOng và nao  vet tuy& song Yam Co Dông d dam bão vic vn chuyn 
hang hóa, giao thuong, di lai  cLing thu phiic vi tuOi tiêu cho toàn xã va các khu virc 
lan can. 

- Cài tao  và  nao  vet các tuyn kêth chIth trén dja bàn xä. Kiên c be tong hóa 
các tuyn kênh nhm phc vii tt hcm cho thu cAu tuói tiêu. 

- Thrc hin t& cOng tác quãn l kêth muong, thu&ng xuyen nao  vet, sfra chüa 
cáctuyn kéth mucing xu6ng cp, kiên c6 hóa keth muclng, 4n hành diu tit nuâc 
tuâi. 

- Kiên c hóa cac kênh tiêu, cac tuyn kênh, sui chay qua các dim dan cu d 
phic vi thoát nuâc cLing nhu lam dçp cánh quan. 

2.4.4. Quy hoch cp nlr&c: 
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a) Nhu cAn dung niroc: 
- Dn näm 2030: Khoãng Qt = 26.000 m3/ngày.dêm. 

b) Ngun cp: 
- Theo quy hoach chung cAp nuâc do thi Trãng Bang, ngun nuâc cAp cho khu 

vrc quy hoach  lAy tr mng krâi cAp nuâc cUa thj xä Trãng Bang. Trong tuong lai dài 
h?n dAu ni vài mng luâi cAp nithc tiu vüng song Mekong. Ngun nuâc lAy tr 2 nhà 
may nuâc Phuâc Dông 30.000 m3/ngày và Trãng Bang 100.000 m3/ngày. Theo tuyn 
ng cAp nuâc 0200 trên duing Lái Mai, qua tr?m  bm thng áp Phuâc Chi Co cong 

suAt 10.000 m3/ngày. 
- Theo quy hoach  sü diing dAt xA Phithc BInh, din tIch dAt cong nghip khu 

virc duçic quy hoach  là 650ha nen cAn lucng nuâc cAp khá lan. Tng cong suAt cAn 
thi& cho khu virc quy hóach là 26.000 m3/ngày. D xuAt nãng cong suAt tr?m  bm 
tang áp len 26.000 m3/ngày, truyn tãi qua tuyn ng cAp nuâc 0700. 

c) Mng hroi cAp nu*c: 
- Sü ding mng hxài cAp nuâc hn hqp dam bào cAp nuâc an toãn và linh hoat. 
- Lp dt các tuyn ng cAp nuâc 0 100-0200 cAp nuâc cho khu dan cu. .Các 

tuyn ng 0300-0700 cAp nuâc cho khu cong nghip. 

- Tuyn ng cAp nuâc ducic b trI duâi via he, nAm phIa truâc các cong trInh 
d thun tin cho vic cung cAp nuâc. 

- Các tuyn ng cAp nuâc chmnh str dicing ng gang, 6ng phãn phi sü diving ng 
nhua. 

- B tn các trii cru 0100 - 0150 hOa dcc theo mng duing ng cAp rnrâc, tai 
các vj trI ngA 3, ngã 4 dthng, dãinbão cho vic lAy nuOc chfta cháy d dàng. (chi ti& 
b trI vâi ban kInh 100-1 50m ducic th hin trong d an quy hoch cAp duâi). 

2.4.5. Quy hoach thoát nu&c thai, quãn 1 chAt thai ran và nghia trang: 
a) Khi hrçrng niroc thai: 
- Tng luçrng nuóc thai sinh hoat: Qsh = 1.600 m3/ngày; nuâc thai cong nghip 

16.000m3/ngay. 

b) Bc thong thoat rnroc thai: 
- Khu vrc trung tam xA va cac dim dan cu lan cn ducic quy hoach h thng 

thoát nuâc thai riêng. Nuâc thai dugc thu gom v nha may xtr 1' nuâc thai 
(NMIXLNT) sinh hoat,  cOng suAt 1500 m3/ngày, din tIch iha. 

- Nuâc thai trng nha dan phãi duâc xr 1 sa b bAng b tix hoai truâc khi thai 
ra cng thu gom v nhà may xr l' nuóc thai. Nuãc thai sinh boat tai  nhà may xü 1' 
phái xr l dat  QCVN 14:2008IBTNMT — Quy chuAn k5 thu.t quc gia v nuâc thai 
sixth boat, dt tiêu chuAn ct A truâc khi thai ra môi trumg. 

- Nuâc thai các dim dan cu xa trung tam có km krcmg nhO, duçic thoát theo h 



10 

tMng thoát nuâc mua (htMng thoát nuôc chung). 

- Nuâc thai khu cong nghip ducc thu gom xcr 1 riêng trong tüng khu. Khu 
cong nghip phia Bc thu gorn nuâc thai v NIv1XLNT cOng nghip, Q=  16.000 

3 A m /ngay, diçn tich 4ha. 

- Do dja hInh bang phâng nên b trI các tram barn chuyn bc và dO dc cng 
lAy ti tiu lID. Si:r diing cng có duO'ng kinh Ian d h?n  ch dO sau chôn cong. 

Trm barn nuac thai sinh hoat  1 (TBNT.SHI) - Q400 m3/ngày; TBNT.SH2 — 
Q=600 m3/ngày; TBNT.SH3 — Q=1.500 rn3/ngày; trm born nirâc thai cong nghip 
(TBNT.CN) — Q=16.000 rn3/ngày. 

- Các tuyn cng thoát nuâc thai duçic di diró'i via he. 
- Cng thoát nixàc thai diing cng be tong c& thép D300 — D800. 

c) Quãn ly  chAt thai ran (rác thai): 
- Theo QCVN 01 -2021- Bang 2.23 v Luçing CTR sinh hoat phát sinh 
+ Tiêu chuAn thai rác thai sinh hoat:  0,8 kg/ngui.ngay; tiêu chuAn rác thai 

cong nghip 0.3 tAn/ha. 
+ T 1 thu gorn rác thai sinh ho.t 85%, rae thai Cong nghip 100%. 
- Dan s6 dn 2030: 25.000 ngui; 

+ Tang krçing rác thai sinh hot: 17 tAn/ngay; 
+ Rác thai cong nghip 195 tAnlngày. 
- Theo quy hoch chung dO thj Trãng Bang, b fri tr?ni  trung chuyn rác cho 

xä Phuâc Binh và các xâ lan cn trên ththng Lái Mai, phIa Dông Narn khu virc quy 
hoch (vi trI chi tit xem trong ban ye), din tIch 500 m2. 

- Toàn bO rác thai cüa xã duc t.p k& v trm frung chuyn, sau do rác thai 
duqc vn chuyn v khu xfr 1 chAt thai rAn tai  xâ Thnh fXrc, huyn Go DAu (theo 
quy hoach chung do thj Trãng Bang). 

d) Nghiatrang: 

- Vâi tiêu chuAn dAt nghTa trang: 0,06 ha/1000 ngtiii. Nhu cu dit nghia trang 
là: 1,5 ha. 

- Theo quy hoach chung do thj Trãng Bang, trong khu virc có quy hoach  nghTa 
trang 19,6 ha, có là hoã tang, phiic vi cho lien do thj MOe  Bài — Bn CAn — Binh 
Thnh và cac khu vuc lan can. 

2.4.6. Quy hoch cAp din 
a) Phu tãi diên: 
- Dnnäm2025:36.934kW; 
- Dn näm 2030: 113.37 1 kW; 

b) Ngun din: 
- Ngun cAp din cho khu quy hoach là ngun din luOi qu6c gia qua các tuyn 



trung th 22kV tr trm bik th 110/22 kV Bn Cu -2x40MVA qua các tuyn 22kV 

di tren cac d.r?ing chInh nhu duäng Tinh 1 786, Duarng An Thnh Trà Cao, duôrng Lái 
Mai ..... 

- Tucing lai khi khu do thj cong nghip — djch vii, cong ngh cao duqc hInh 

thành, theo tinh toán c.p din ô trén, phit tãi cho do thj cong nghip — djch viii, cong 
ngh cao khoang 225MW. Do do cn b trI các trun 110kV cho khu nay, du?ng day 
110kV và vj trI b trI tram  và cong .suAt tr?m  dr kin xem trên bàn v. 

2.4.7. Qny hoch h th6ng thông tin lien lc: 
a) Dir kin nhu cu: 
- Dn näm 2025: 8.049 thuê bao. 

- Dnnm 2030: 14.025thuêbao. 

b) Mng chuyn much: 

- Phát trin h tMng thông tin lien lac  xâ PhuOc BInh theo djnh hu&ng chung 
cüa thj xã Trãng Bang, tinh Tây Ninh, h thong thông tin duçic dng b vâi h thng 
thông tin thj xa, tinh. 

- Hin nay xã Phixâc Binh dã có dim bun din van hóa xã Binh Thanh, vâi 

quy mô dung thu cu thuê bao tInh tren cn nãng c.p dim bun din van hóa xA Birth 

Thanh thành bun ciic c.p 3 d phiic vi ngu&i dan trong xã diicic t& hm. Ngoai ra khu 

dO thj cong nghip, djch vi cong ngh cao d*n xay dirng mâi dim cung c.p djch vi 
vin thông d ph%Ic vi cho khu vrc quy hoch nay. 

c) H th6ng truyn dn 

- Xây drng mng cap quang khu quy hoch k& ni các tng dài trén toàn x 

Phuâc BInh, thirc hin thay th cac tuyn viba bang cap quang va t6 chüc mng vông 
cap quang dn tht ca khu quy hoach. 

- Thành 1p the vOng Ring tang d an toàn cho mang, thay th các tuyn truyn 
dn viba bng truyn dk quang. 

- Vn hành song song 2 phuorng thüc cap quang (sir ding chmnh) va vi ba (d 
dr phông) cho h thng vin thông. 

2.5.Danh muc cac dán iru tiên du fir
- Bang cac di1 an u'u tien dan hr ye hi tang xa hçn 

TT Hang miic Giai don Ghi chü 
1 Chçi BInh Thanh 2021-2023 Cãi tao  mô rung 
2 Xây drng nhà van hóa 2021-2023 Xây mài 
3 Trithng mu giáo Phucc Luu, tiu h9c Phuàc 

BinhB 
2021-2023 Câi to, náng cp 

4 Tnr?mg TH Phuâc Bmnh A 202 1-2023 Cãi tao,  nâng cp 
5 V phông các p 2021-2023 Xây mâi 
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6 Cong trmnh qu6c phông 202 1-2023 Cài tao,  nâng cp 
7 San xuAt kinh doanh 202 1-2023 Xây rnài 
8 T6 hçp ch bin thrc phm gia cm 2021-2023 Xây mói 
9 Th diic th thao 2023-2025 Xây mói 

10 Dr an khu Do thj - Cong nghip — Dch vi 2025-2030 Xây mâi 
11 Dr an nông nghip 1mg ding cong ngh cao 2025-2030 Xây moi 
12 Dr an du ljch sinh thai d9c song Vain Co 

Dong 
2025-2030 Xây mài 

Bang các di' an uu tiên du tw v h tng k thut 
TT Hang muc Giai doan Ghi chü 
1 Các tuyn &remg lien p 2021-2023 Cãi tao,  nâng cap 
2 Thüy lçii kiên c be tong hóa 2021-2023 Cãi tao,  nãng cp 
3 Các tuyn dtring nông thôn 2021-2023 Cãi tao,  nãng cp 
4 Thiiy lçii kiên c6 be tong hóa 2021-2023 Cãi tao,  nãng cp 
5 Kénli h th6ng trm barn Ph.râc Ltru 2021-2023 Xây mth 
6 XDM DD và tr?m 110kV Binh Thanh 2023-2025 Xây rnài 
7 Dim trung chuyn rc 2023-2025 Xây môi 
8 Nghia trang phic v%i lien do thj Mc Bài - Bn 

Cu-BInhThnh 
2025-2030 Xây mOi 

Bang khái toán ye các ha miic h3 tng 
Hang myc h tang Thãnh tin (ding) 
Kinh phI xây drng duing giao thông 4,245,600,000,000 
Kinh phI xây drng san nn và thoát nuâc mua 752,641,500,000 
Kinh phi xây drng h th6ng cp nrncc 144,741,737,000 
Kinh phi xây drng he thng thoát nrnc thai 256,596,425,000 
Kinh phi xây drng he th6ng cp din 55,000,000,000 
Kinh phI xay drng h th6ng thông tin lien lac 3,280,000,000 
T6ng khái toán 5,457,859,662,000 

2.6. Quy dnh quail 1 xãy drng theo quy hoich (dInh kern) 
A • * • X A A - 2.7. Tien dç, giai phap to chirc thirc hiçn quy hoch chung xay dijng xa 

2.7.1. Tin do thirc hin 

Sau khi d an quy hoach  dixçc phé duyt, UBND xA xay dirng d an xây d%Jng cii 

th& kt hçp vai cac ngành chuyên mon có lien quan xác djnh ci th tMn d xây dirng 

tüng hung myc. 

2.7.2. Mt s bin pháp thrc hiên quy hoach: 

- Trong giai doan  Mu dn 11am 2025, uu tiên ngun vn thirc hin các hng mic 

Mu ti.r nhu dA d xut. Giai do?n tip theo dn näm 2030, trin khai các hong miic con 

lai. 
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- Cn 1p quy ch quân 1 sau khi quy h9ach duçic phê duyt lam co sâ d quãn 
1 qua trinh xây dmg trén dja bàn theo dung ni dung cüa d an. 

- C&n có k hoch chun bj qu5' d.t ti cac khu virc dir kin xây dmg các dr an 
theo quy hoch. 

- T chi'rc tuyen truyn cho than dan hMu va cung tham gia h trcY chmnh quyên 
dja phucmg trong cong tác xây d%rng, giãi phong mt b&ig. 

. ) , ' - Lp ke hoch trien khai nguon von dau tu xay dmg tren Ca sa Nha nuac va 
nhân dan cüng lam, khai thác các ngu6n vn du tu khac trén Co si xây dirng Co ch 
chinh sách hop 1 nhim thu hut dAu tir tren dja bàn. 

- Phát trin cong nghip - djch vi tren dja bàn xA theo huóng hin di hóa nông 
nghip va nông thôn. 

- Phát trin cong nghip theo huOng da dng, näng dng, hçip 1'; timg buâc 

chuyn sang cac ngành cong nghip sü d%ing cong ngh hin di, tiên ti&i. Chü tr9ng 

phát trin các ngành cOng nghip sch, có ham 1ucng k5 thut cao và các ngành cong 
nghip phii trçr. 

- Phát frin cOng nghip - djch vii gn 1in viii phát trin cac khu dan cu nông 

thôn, phu hop vâi quy hoch khu cong nghip tp trung cüa thj xA. 

Phông quãn 1 dO thj thj xA Trãng Bang kInh trmnh U' ban nhân dan thj xã Tráng 
Bang phê duyt d an Quy hoach  chung xay drng xA Phuóc Binh, thj xã Tràng Bang, 
tinh Tây Ninh dn näm 2030.!. 
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