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PHẦN I - MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do thiết kế  

Hiện tại  trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) đã được đầu 

tư xây dựng 03 bến xe khách gồm: (1) Bến xe phía Tây tại phường Phú Sơn (vị 

trí nút giao đường Nguyến Trãi và đường Dương Đình Nghệ), là bến xe loại III 

(diện tích sử dụng đất 5.242,0 m
2
, số chỗ xếp xe tối đa khoảng 70 chỗ, số chuyến 

xe xuất bến khoảng 226 chuyến/ngày, lượng khách xuất bến khoảng 7.900 

người/ngày); (2) Bến xe phía B c tại phường Đông Thọ (vị trí phía Tây  đường 

Bà Triệu – QL1A qua trung tâm thành phố Thanh Hóa), là bến xe loại III (diện 

tích sử dụng đất trên 7.000,0 m
2
, số chỗ xếp xe tối đa khoảng 80 chỗ, số chuyến 

xe xuất bến khoảng 116 chuyến /ngày, lượng khách xuất bến gần 4.640 người 

/ngày); (3) Bến xe phía Nam tại phường Đông Vệ (vị trí phía Tây đường Quang 

Trung II- QL1), là bến xe loại III (diện tích sử dụng đất trên 7.558,0 m
2
, số chỗ 

xếp xe tối đa khoảng 100 chỗ, số chuyến xe xuất bến khoảng 32 chuyến/ngày, 

lượng khách xuất bến gần 960 người/ngày). 

Các bến xe tại TP Thanh Hóa chủ yếu mới đầu tư xây dựng tạm và bán kiên 

cố cách đây hàng chục năm; chủ yếu phục vụ các phương tiện vận chuyển hành 

khách liên tỉnh và nội tỉnh; cơ sở vật chất của các bến còn đơn giản, chưa đáp ứng 

yêu cầu phục vụ ngày càng cao của hành khách và phương tiện; đến nay Thành 

phố Thanh Hóa đã được quy họach và đầu tư phát triển mở rộng, tất cả các bến xe 

tr n đều nằm  trong khu vực nội thành, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

và không g n liền với các tuyến giao thông liên tỉnh, do vậy việc đáp  ứng yêu cầu 

phục vụ hành khách và phương tiện trong tương lai gần là không đảm bảo. 

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035 (đã được Thủ tướng Chính  theo phê duyệt tại Quyết 

định số 84/QĐ-TTg  ngày 16/01/2009) quy hoạch một số tuyến giao thông đối 

ngoại ra ngoài khu vực trung tâm thành phố (cải dịch QL1 về phía Đông - tuyến 

tránh giai đoạn 1 đã thực hiện, tuyến tránh giai đoạn 2 đang thực hiện; QL10 bố trí 

về phía Đông thành phố gần khu vực ngã ba Môi; cao tốc B c Nam bố trí phía Tây 

thị trấn Rừng Thông; đường s t cao tốc B c Nam bố trí phía Tây thành phố, ga 

chính tại phía  Đông thị trấn Rừng Thông ...); Xác định trong khu vực thành phố 

bố trí 04 bến xe đầu mối với tổng diện tích xây dựng khoảng 35 ha, quy mô khảng 

5 – 20 ha/bến. 

Quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2020 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 
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1059/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 xác định tại khu vực TP Thanh Hóa quy hoạch 

phát triển  04 bến xe gồm:  

+ Bến xe trung tâm  ở phía Tây Thành phố Thanh Hóa, vị trí tại khu vực 

phía Đông ga đường s t cao tốc B c Nam (dự kiến), là bến xe loại I, diện tích đất 

khoảng 15,0 ha- 20,0 ha; 

+ Bến xe phía B c tại khu vực thị trấn Tào Xuy n (nay là phường Tào 

Xuyên), là bến xe loại II, diện tích khoảng 1,2 ha;  

 + Bến xe phía Nam dự kiến tại vị trí giao đường vành đai phía Tây và 

QL1, là bến xe loại III, diện tích khoảng 0,7 ha;  

+ Bến xe phía Đông dự kiến tại khu vực ngã ba Môi, điểm giao QL47 và 

QL10, là bến xe loại I, diện tích khoảng 1,5 ha.  

- Nhằm cụ thể Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa và Quy 

hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 tr n 

địa bàn TP Thanh Hóa; đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách và phương tiện  trên 

địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện trong tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế xã hội nói chung và phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Thanh 

Hóa nói ri ng trong giai đoạn mới; UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 

1419/QĐ-UBND ngày 4/5/2013 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán trung tâm 

dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa, theo đó giao cho Sở 

Giao thông vận tải là Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch (Thuộc quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Nam thành phố Thanh Hoá).  

Do vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm dịch vụ 

vận tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa là cần thiết. 

1.2. Mục tiêu của đồ án 

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035; quy hoạch phân khu (QHP )  hu đô thị Tây Nam 

thành phố Thanh Hoá; Quy hoạch mạng lưới bến xe tr n địa bàn thành phố 

Thanh Hóa đến năm 2020. 

- Quy hoạch xây dựng Bến xe phía Nam Thành phố Thanh Hóa với quy 

mô bến xe loại I có cơ sở hạ tầng hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 

Thành phố Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung trong thời kỳ công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu dịch vụ vận tải 

hành khách, phương tiện và hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả; 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các hạng mục công trình xây 
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dựng đáp ứng chức năng của bến xe khách loại I và các loại hình dịch vụ tại bến 

xe theo quy định tại Thông tư 49/2012/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn quốc gia 

về bến xe khách  và các quy định hiện hành khác, làm cơ sở thu hút xã hội hóa 

đầu tư, khai thác bến xe theo cơ chế, chính sách quy định. 

1.3. Các căn cứ pháp lý để lập đồ án quy hoạch 

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

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung Luật Xây dựng. 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về từng loại hồ sơ của quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 về việc hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 24/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; 

- Thông tư số 39/2011/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 18/5/2011 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT, ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách;  

- Quyết định số 872/2015/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Chính phủ Phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2020 định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

- Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô 

khách tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 

- Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tr n địa bàn tỉnh 
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Thanh Hóa; 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt QHP   hu đô thị Tây Nam thành phố Thanh Hoá; 

- Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 15/4/2013QH phát triển vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt tr n địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013 – 2020; 

- Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 4/5/2013 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe 

phía Nam thành phố Thanh Hóa. 

- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực khác có liên quan. 

1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu 

Các số liệu, tài liệu điều tra về kinh tế, xã hội, tự nhiên trong khu vực. 

1.5. Các cơ sở bản đồ 

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035;  

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000  hu đô thị Tây Nam thành phố Thanh 

Hoá; 

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch; 

- Các tài liệu, bản đồ khác có liên quan. 
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PHẦN II - ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH 

2.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Phạm vi giới hạn và quy mô khu vực lập quy hoạch: 

Vị trí khu đất lập quy hoạch tại khu vực cánh đồng lúa xã Quảng Thịnh, đã 

được xác định trong QHPK tỷ lệ 1/2000  hu đô thị Tây Nam thành phố Thanh 

Hoá; Phạm vi ranh giới như sau: 

+ Phía B c giáp: Đường tránh phía Tây thành phố Thanh Hóa; 

+ Phía Nam giáp: Chợ dân sinh (theo QHPK  hu đô thị Tây Nam thành 

phố Thanh Hoá); 

+ Phía Đông giáp: Dân cư hiện trạng và Quốc lộ 1A; 

+ Phía Tây giáp:   nh B24 và dân cư thôn Quyết Th ng; 

Quy mô diện tích nghiên cứu lập QHCT tỷ lệ 1/500 khoảng 14,7 ha. 

Quy mô diện tích khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập 

hoạch khoảng 16,0 ha.  

2.1.2. Địa hình, địa mạo 

Khu vực nghiên cứu nằm ở phía Tây Nam nút giao đường tránh phía Tây 

với Quốc lộ 1A. Đây là khu vực cánh đồng lúa của xã Quảng Thịnh, có dạng địa 

hình bằng phẳng, cốt cao độ khoảng 1,8 – 2,0m.  hu dân cư và nền quốc lộ, 

đường liên thôn tiếp giáp có cốt cao độ khoảng 3,6m. 

Nhận xét: Nhìn chung đặc điểm địa hình địa mạo của khu vực thuận lợi 

cho công tác quy hoạch và xây dựng trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe. 

2.1.3. Khí hậu 

Thành phố Thanh Hóa nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 

mùa rõ rệt. Lượng mưa trung bình năm là 1.600 – 2.300 mm, mỗi năm có khoảng 

90-130 ngày mưa. Độ ẩm tương đối từ 85% đến 87%, số giờ n ng bình quân 

khoảng 1.600 – 1.800 giờ. Nhiệt độ trung bình 23
0
C – 24

0
C. Cụ thể như sau:  

Độ ẩm không khí:  Trung bình 85 - 86%, các tháng có độ ẩm không khí 

cao nhất là tháng II, III, IV xấp xỉ 90%. 

a) Gió:  

Hướng gió chủ đạo: 

-  B c và Đông B c (tháng 1 đến tháng 3). 

-  Đông Nam và Tây Nam (tháng 4 đến tháng 7).  

-  B c và Tây B c (tháng 8 đến tháng 12) 
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-  Tốc độ gió lớn nhất trong năm: 20m/s. 

b) Bão: 

Gió bão khá mạnh cao nhất 30 - 40 m/s, kéo dài khoảng 10 - 15 giờ, bão 

thường xuất hiện vào tháng 6 đến tháng 9. Trung bình khoảng 0,59 cơn/năm. 

Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Thanh Hoá từ năm 1957 đến 2007 

có tổng số cơn là 32, tần xuất là 10,3%. 

2.1.4. Địa chất thuỷ văn, địa chất công trình 

+ Thủy văn:   

Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thuỷ văn của thành 

phố Thanh Hóa. Sông nhà Lê và sông Nông Giang đóng vai trò ti u thoát nước và 

cung cấp nước mặt cho cả khu vực sản xuất nông nghiệp thông qua hệ thống kênh 

mương tưới tiêu.  

+ Đặc điểm địa chất công trình 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch tuy chưa có kết quả khảo sát địa chất cụ thể 

cho từng dạng địa hình. Qua khoan địa chất phục vụ xây dựng công trình lân cận thì 

cường độ chịu nén của đất tự nhi n đạt ≥ 1 kg/cm
2
, có thể xây dựng nhà cao tầng. 

2.1.5. Cảnh quan thiên nhiên 

Là khu vực có cảnh quan thiên nhiên nông nghiệp ngoại thị, xen lẫn trong 

các khu dân cư là các dải ruộng canh tác nông nghiệp có hướng trải dài dọc theo 

quốc lộ 1. Là khu vực đô thị mới phía Nam thành phố đang được đầu tư phát triển.   

2.2. Hiện trạng khu vực nghiên cứu 

2.2.1. Hiện trạng dân cƣ và lao động 

Dân cư khu vực chủ yếu là dân kinh doanh buôn bán cá thể ven quốc lộ và 

cư nông nghiệp. Tổng dân số bị ảnh hưởng trong ranh giới khoảng là 150 người. 

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất và khái toán giải phóng mặt bằng 
 

STT Tên lô đất Kí hiệu Diện tích 
Diện 

tích XD 
Tỷ lệ 

Đơn giá 

(nghìn 

đồng) 

Thành 

tiền (tỷ 

đồng) 

1  hu dân cư hiện trạng DCHT 8.766,3 3.101 5,96           58,3  

- Đất nhà ở hiện trạng 1 DCHT01 685,7 
 

0,47                -   

- Đất nhà ở hiện trạng 2 DCHT02 2.613,2 
 

1,78                -   

- Đất nhà ở hiện trạng 3 DCHT03 791,4 
 

0,54                -   

- Đất nhà ở hiện trạng 4 DCHT04 4.676,0 
 

3,18                -   

+ Đất ở   5.665,3 
  

      7.000          39,7  

+ Nhà ở   3.101,0 
  

6.000          18,6  
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STT Tên lô đất Kí hiệu Diện tích 
Diện 

tích XD 
Tỷ lệ 

Đơn giá 

(nghìn 

đồng) 

Thành 

tiền (tỷ 

đồng) 

2 Đất trồng lúa LUC 132.126,0 
 

89,88 50            6,6  

3 Đất thể thao văn hóa TTVH 1.830,7 763 1,25  700            1,3  

4 Đất nghĩa địa NĐ 1.613,0 
 

1,10           50           0,1  

5 Đât Mặt nước MN 2.051,0 
 

1,40            50           0,1  

- Đât Mặt nước1 MN 01 1.525,0 
 

1,04                -   

- Đât Mặt nước2 MN 02 526,0 
 

0,36                -   

6 Đất giao thông   613,0 
 

0,42                -   

Tổng diện tích nghi n cứu 147.000,0 
 

100,00           66,3  

(Kinh phí giải phóng mặt bằng tham khảo giá thực tế và Quyết định số 4545/2014/QĐ- UBND 

ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

2.2.3. Hiện trạng công trình kiến trúc 

Thực trạng khu vực chủ yếu là công trình nhà ở tạm, nhà kiên cố 2-3 tầng 

của người dân tự xây dựng, không có giá trị về kiến trúc cảnh quan. Cơ sở hạ 

tầng kỹ đảm bảo. 

Trong khu vực có một nhà văn hóa thôn Thịnh Hùng và sân thể thao thôn, 

công trình xây dựng cấp IV quy mô nhỏ. 

2.2.4. Hiện trạng mạng lƣới và các công trình giao thông 

a) Quốc lộ 1 

Đã được cải tạo mở rộng, chiều dài qua khu vực nghi n cứu = 200m, mặt c t 

ngang qua khu vực lập quy hoạch: mặt đường 20m; nền 23m; đoạn gần nút giao với 

tuyến đường tránh QL1 qua thành phố Thanh Hóa có giải phân cách giữa chiều rộng 3m, 

mặt đường mỗi bên 14mx2; vỉa hè 8mx2.  

Theo QHPK tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Nam thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa, mặt đường QL1 quy hoạch với tổng chiều rộng chỉ giới đường đỏ là 52m; chỉ giới 

xây dựng 58m. 

b) Đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa 

 Đã có dự án đầu tư tuyến đường, đoạn tuyến qua khu vực khoảng 250m, mặt 

c t ngang có chỉ giới đường đỏ 76,0m bao gồm: mặt đường rộng 8,5mx2, đường 

gom 7mx2, phân cách 3,0mx2, vỉa hè hai bên 5,0mx2;  

c) Đường liên xã 

- Đường vào UBND xã Quảng Thịnh, mặt đường 3,5m; nền 6m. 

d) Mạng lưới giao thông công cộng: hiện nay đã có các tuyến xe buýt nối 

Thành phố Thanh Hóa – với các huyện phía Nam thông qua quốc lộ 1. 
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* Nhận xét: Nhìn chung mạng lưới giao thông hiện nay đang được đầu tư, 

cải tạo, nâng cấp mới phù hợp với sự phát triển đô thị. Tương lai khu vực này là 

một trong những đầu mối giao thông sầm uất nhất thành phố Thanh Hóa. Là giao 

điểm của quốc lộ 1, quốc lộ 1 tránh thành phố Thanh Hóa và đường vành đai phía 

Tây thành phố. 

2.2.5.  Hiện trạng nền xây dựng, cống thoát nƣớc mƣa 

a) Về hiện trạng nền xây dựng: Khu vực nghiên cứu chủ yếu thuộc ruộng 

lúa tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình thấp từ 1,7-3,5m. Khu vực quy hoạch 

thành phần đất chủ yếu là cát, cát pha, các lớp thường xen kẽ nhau tạo ra dạng địa 

tầng tương đối phức tạp và đa dạng. Do đó, trong quá trình xây dựng công trình 

sau này cần có kết quả khoan thí nghiệm địa chất cụ thể để đưa ra các giải pháp 

về nền móng cho từng công trình riêng biệt 

b) Hiện trạng thoát nước: Hệ thống thoát nước chưa được đầu tư, nước thải, 

nước mưa chủ yếu thấm ngấm tại chỗ vào theo độ dốc địa hình tự nhiên thoát ra 

k nh mương nội đồng đổ ra sông Nhà Lê. 

2.2.6. Hiện trạng đƣờng ống cấp nƣớc và các công trình cấp nƣớc 

Trong khu vực lập quy đã có đường ống cấp nước dọc Quốc lộ 1 từ nguồn 

nước cấp  từ các nhà máy nước TP Thanh Hóa. 

Hiện tại thành phố Thanh Hóa đã có 2 nhà máy nước với tổng công suất là Q = 

40.000 m
3
/ngđ. 

2.2.7. Hiện trạng nguồn điện, lƣới điện từ 0,4kV trở lên  

- Nguồn điện: Lấy điện từ lưới điện 35kV, 10kV huyện Quảng Xương, 

nguồn điện xuất phát từ trạm biến áp 110kV Núi Một - (40+63) MVA  

- 110/35/22(10,5)kV. 

- Trong khu vực quy hoạch có tuyến 35kV chay qua với chiều dài khoảng 

500m dây và 02 trạm biến áp 250KVA/35/0.4KV cấp điện cho khu vực. 

* Nhận xét chung về hiện trạng cấp điện: 

- Hệ thống cấp điện trung áp 35kV trong khu vực chủ yếu là đường dây 

cáp bọc treo trên cột BTLT không đảm bảo mỹ quan. Do đó cần cải tạo lại các 

tuyến điện nổi bằng đường cáp ngầm, để đảm an toàn cung cấp điện và mỹ quan 

đô thị theo như quy hoạch chung đã được phê duyệt. 
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- Hệ thống điện 0,4kV chủ yếu là cáp vặn xo n nổi nên cần được ngầm 

hóa. 

- Hệ thống đường điện chiếu sáng tuy đảm bảo độ chói và độ rọi theo tiêu 

chuẩn, đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng không còn phù hợp khi hệ thống đường 

và trong đồ án, cần cải dịch lại gần như toàn bộ hệ thống để đảm bảo cột điện 

không nằm trong lòng đường. 

2.2.8 Hiện trạng thoát nƣớc thải. 

Trong giới hạn lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải ri ng biệt. 

Nước thải chủ yếu thấm ngấm tại chỗ, một phần được thải ra hệ thống thoát nước 

mưa ra sông nhà L . 

2.2.9 Hiện trạng môi trƣờng khu vực. 

+ Vệ sinh môi trường:  

Rác thải từ các hộ dân chưa được thu gom. Phần lớn rác thải được dân đổ ra 

các khu vực đất trống rải rác ở các khu vực lân cận. Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh 

tự hoại trên 60%.  

2.3. Những quy định và các quy hoạch đã có cho khu vực này 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa  đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 

17/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt QHP   hu đô thị Tây 

Nam thành phố Thanh Hoá, xác định khu vực nghiên cứu có chức năng: “bến xe 

khách phía Nam thành phố và khu dịch vụ hỗn hợp; quy mô khoảng 12,28ha – 

chưa tính giao thông kết nối”. 

Quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2020 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 

1059/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 xác định tại khu vực TP Thanh Hóa xác định 

Bến xe phía Nam dự kiến tại vị trí giao đường vành đai phía Tây và QL1, diện 

tích khoảng 0,7 ha;  

Dự án đường vành đai phía Tây đang triển khai xây dựng. 
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PHẦN III - CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

3.1. Tính chất 

Là bến xe tổng hợp đáp ứng nhu cầu đón trả khách và dịch vụ vận tải gồm 

dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật phương 

tiện chất lượng cao khu vực phía Nam thành phố Thanh Hóa. 

3.2. Chức năng 

3.2.1 Tổng quan về các bến xe trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 

Thành phố Thanh Hóa hiện có 03 bến xe: bến xe phía Nam, bến xe phía 

Tây và bến xe phía B c, trong đó bến xe phía Tây là bến xe trung tâm với số 

lượng 115 xe xuất bến/ngày đ m cao nhất (theo số liệu điều tra năm 2015 tại 

công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa). 

Theo Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa và Quy hoạch bến xe khách 

toàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020  xác định thành phố Thanh Hóa đến năm 

2020 có 04 bến xe khách bao gồm bến xe phía B c (loại II), bến xe phía Nam 

(loại III), bến xe phía Tây (loại I) và bến xe phía Đông  (loại I), trong đó vẫn xác 

định bến xe phía Tây là bến xe trung tâm loại I. 

Phân tích mạng quy hoạch giao thông toàn tỉnh Thanh Hóa và hiện trạng 

đầu tư tr n địa bàn thành phố Thanh Hóa ta thấy vai trò của các bến xe như sau: 

 * Bến xe phía B c: hướng tiếp cận chính là từ Quốc lộ 1 và Quốc lộ 10 

- Về liên tỉnh: thuận lợi theo hướng B c- Nam. 

- Về nội tỉnh: phục vụ chủ yếu khu vực phía B c tỉnh Thanh Hóa và một 

phần phía Tây B c về thành phố. 

Bến xe này hạn chế về quỹ đất n n điều kiện xây dựng và hình thành sẽ 

khó khăn hơn. 

* Bến xe phía Nam: hướng tiếp cận chủ yếu theo Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 

tránh thành phố Thanh Hóa, đường vành đai phía Tây và Quốc lộ 47. 

- Về liên tỉnh: thuận lợi theo hướng B c Nam 

- Về nội tỉnh: thuận lợi theo cả hướng B c Nam và Đông Tây trong tỉnh. 

Đối với bến xe phía Nam hiện nay quỹ đất xây dựng thuận lợi, đường vành 

đai phía Tây và Quốc lộ 47 cải dịch cũng đang được triển khai thi công tạo nên 

tính khả thi của bến xe này. 

* Bến xe phía Tây: hướng tiếp cận chính từ đường vành đai Đông Tây, 

Quốc lộ 45, đại lộ Đông Tây và ga đường s t cao tốc. 

- Về liên tỉnh: thuận lợi theo hướng B c Nam. 

- Về nội tỉnh: thuận lợi tất cả các huyện trong tỉnh. 
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Bến xe này hiện đang là bến xe trung tâm, tuy nhiên vai trò này chỉ phát 

huy hiệu quả khi ga đường s t cao tốc được hình thành. 

* Bến xe phía Đông: hướng tiếp cận từ Quốc lộ 47, Quốc lộ 10 và đường 

bộ ven biển. 

- Về liên tỉnh: Khi Quốc lộ 10 mới và đường bộ ven biển hình thành sẽ 

phát huy vai trò liên tỉnh theo hướng B c Nam. 

- Về nội tỉnh: chủ yếu phục vụ các huyện ven biển. 

Qua phân tích trên cho thấy giai đoạn từ nay đến 2020 bến xe phía Nam và 

bến xe phía Tây là hai bến xe thuận lợi cả về đầu mối giao thông và thu hút đầu 

tư. Do đó, đề nghị nâng bến xe phía Nam từ bến xe loại III (nhiệm vụ đã ph  

duyệt) thành bến xe loại I. 

3.2.2 Chức năng của trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam 

- Là bến xe đầu mối phía Nam của thành phố, vận chuyển hành khách, 

hàng hoá từ trong tỉnh ra ngoài. Và kết nối với hệ thống vận tải trong tỉnh để vận 

chuyển hàng hoá và hành khách từ ngoài tỉnh trung chuyển qua đây tới các nơi 

khác trong tỉnh. 

- Cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hành khách, nơi lái phụ xe, hành 

khách đi xe ra – vào tỉnh hoặc thông qua nghỉ ngơi, thư giãn. Là nơi kiểm tra bảo 

quản lại hàng hoá vận chuyển. 

- Là nơi các phương tiện vận tải tiếp nhiên liệu, chăm sóc bảo dưỡng kỹ 

thuật, sửa chữa, trang bị th m cho phương tiện, … 

- Là nơi tập kết hàng hoá, phân phối hàng hoá tới các đại lý, cửa hàng bán lẻ 

trong tỉnh, thành phố đồng thời là nơi giới thiệu các sản phẩm hàng hoá của tỉnh. Và 

dự kiến các dịch vụ thông quan (ICD) trong tương lai. 

- Là nơi xúc tiến các hoạt động thương mại, hoạt động dịch vụ vận chuyển 

hàng từ các đại lý cung cấp hàng hoá trong tỉnh đến nơi có nhu cầu… 

3.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch 

3.3.1 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bến xe khách 

Quy hoạch bến xe khách toàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 xác định bến 

xe phía Nam là bến xe loại III. Tuy nhiên, quá trình phân tích định hướng phát 

triển đô thị và nhu cầu vận tải hành khách sau năm 2020, xác định bến xe phía 

Nam là bến xe tập trung nhiều luồng giao thông chính từ hướng B c Nam (Quốc 

lộ 1 và Quốc lộ 1 tránh thành phố Thanh Hóa) và hướng Đông Tây (Quốc lộ 47 

và đường vành đai phía Tây) n n đề xuất các chỉ tiêu tính toán quy mô bến xe 

phía Nam đạt tiêu chí loại I với tầm nhìn sau năm 2030. 

Theo Quy chuẩn quy định bến xe khách loại I tại Thông tư số 49/2012/TT-
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BGTVT  ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bến xe khách, các tiêu chuẩn tối thiểu được quy định trong bảng 

3.1 dưới đây: 

Bảng 3.1: Quy chuẩn quy định bến xe khách loại 1 
 

TT 
Tiêu chuẩn quy định 

(tối thiểu) 

Đơn vị 

tính 
Bến xe khách loại 1 

1 Tổng diện tích  m
2
 15.000 

 
2 Số vị trí đón khách  vị trí 30 

3 Số vị trí trả khách  vị trí 20 

4 Diện tích đỗ xe chờ đón khách m
2
 5.000 

5 
Diện tích đỗ xe dành cho 

phương tiện khác 
m

2
 2.000 

7 Diện tích phòng chờ h . khách m
2
 500 (100 chỗ) 

9 Diện tích khu vực làm việc - Bình quân 4,5m
2
/người 

10 
Diện tích phòng y tế, công an, 

thanh tra GT 
m

2
 20 

11 Diện tích khu vệ sinh - 
> 1 % Tổng diện tích bến (Có nơi vệ sinh 

phục vụ người khuyết tật) 

 Diện tích cây xanh  > 5% tổng tổng diện tích 

13 Đường xe ra, vào bến - Riêng biệt 

14 Mặt sân bến - Thảm nhựa hoặc bê tông > 7cm 

 

15 

Đường dẫn từ phòng chờ đến 

vị trí đón trả khách 
 Có mái che 

a/ Số liệu hiện trạng và dự báo nhu cầu hành khách của bến xe khách 

phía Nam Thành phố Thanh Hóa 

Căn cứ vào các số liệu hiện trạng và dự báo nhu cầu hành khách trong 

Quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hóa đến 2020, 

Quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến 

2020, định hướng 2030 (Quyết định số 2288/QĐ-BGTV) và số liệu điều tra hiện 

trạng bến xe phía Nam hiện nay (thuộc địa phận phường Đông Vệ). Mục tiêu 

quy hoạch cho Bến xe phía Nam là đảm bảo 100% nhu cầu đi và đến của các xe 

khách tới bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa. 

Bảng 3.2. Quy hoạch các tuyến vận tải qua bến xe phía Nam  
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STT Chỉ tiêu  
Hiện trạng Năm 

2015 

Dự báo QH 

đến 2020 
Ghi chú  

1  

Lưu lượng xe liên tỉnh 

qua bến xe phía Nam 

(xe xuất bến/tháng)  

303 4320  

Số liệu QH tuyến vận tải 

cố định của Bộ GTVT   

(2288/QĐ-BGTV) 

2  

Lưu lượng xe nội tỉnh 

qua bến xe phía Nam 

(xe xuất bến/tháng)  

70  105  

Số liệu hiện trạng từ nguồn 

điều tra (do công ty cổ 

phần vận tải xe khách 

Thanh Hóa cung cấp) 

3  

Số xe ghé qua bến xe 

phía Nam của các DN 

(số lượt/tháng)  

 300  1500  

Số liệu hiện trạng từ nguồn 

điều tra (do công ty cổ 

phần vận tải xe khách 

Thanh Hóa cung cấp) 

 
Tổng  673  ≈ 6000  (xe/tháng) 

Bảng 3.3. Dự báo công suất phục vụ bến xe phía Nam 

STT  Chỉ tiêu  Đơn vị  

Số tính toán  

Hiện trạng 2015  Dự báo sau 2020  

1  
Số chuyến xe xuất bến 

ngày đ m 
Chuyến xe/ngđ 25  200  

2  
Số hành khách xuất bến 

ngày đ m  
HK/ngđ 875 7.000  

3  Hệ số giờ cao điểm/ngày  
 

3  3  

4  
Số chuyến xe xuất bến 

giờ cao điểm  
Chuyến xe/giờ  4  25  

5  
Số hành khách xuất bến 

giờ cao điểm  
HK/giờ  160  1.000  

(Số liệu điều tra hiện trạng do công ty cổ phần vận tải xe khách Thanh Hóa cung cấp) 

Số chuyến xe xuất bến/ngày đêm = Số chuyến xe xuất bến/tháng/30 ngày; 

Số hành khách xuất bến/ngày đêm = Số chuyến xe xuất bến/ngày đêm X 35người/xe; 

b/ Tính toán công suất bến xe  

Căn cứ những số liệu quy hoạch, tính công suất thực tế của bến xe khi hoàn 

chỉnh có khả năng phục vụ lượng hành khách/ngày đ m. 

Cách tính toán theo hướng dẫn tính toán công suất do Bộ Giao thông vận 

tải ban hành (Xem phụ lục 1 tính toán). 

Kết quả tính toán công suất bến xe là 1044 chuyến xe/ngày (phù hợp đối 

với một bến xe loại I). 
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3.3.2 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu Dịch vụ hỗn hợp- khách sạn 

Dịch vụ hỗn hợp - khách sạn phục vụ chủ yếu cho hành khách bến xe và 

dân cư đô thị xung quanh bến xe.  

* Lựa chọn quy mô khối dịch vụ hỗn hợp 

Nhu cầu cho khối dịch vụ hỗn hợp: 

- Phục vụ hành khách xuất bến giờ cao điểm: 1.000 người  

- Phục vụ dân cư đô thị : dự kiến phục vụ cho khoảng 10%  hu đô thị Tây 

Nam thành phố Thanh hóa ≈ 2.000 người.  

Tổng nhu cầu phục vụ giờ cao điểm: 3.000 người. 

Theo TCVN 6161:1996 Chợ và trung tâm thương mại - Tiêu chuẩn thiết 

kế, diện tích sàn khối dịch vụ hỗn hợp = (1,35m2 + 50% * 1,35m2) * 3.000 ≈ 

6.000m2. 

* Lựa chọn quy mô khối khách sạn 

Căn cứ nhu cầu thực tế, dự báo khối khách sạn tại đây đạt tiêu chuẩn là 

khách sạn 3* với quy mô 120 phòng, lựa chọn diện tích sàn khoảng 9.000 m2. 

Tổng quy mô diện tích cho khu vực chức năng dịch vụ hỗn hợp – khách sạn 

khoảng 15.000 m2 sàn. 

Bảng 3.4. Dự báo nhu cầu Dịch vụ hỗn hợp- Khách sạn 
 

TT   Quy mô Nhu cầu diện tích (m2) 

1 

 hu vực  dịch vụ hỗn hợp : Trung tâm 

mua s m, si u thị, nhà hàng, giải khát, 

vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe… 

3 tầng 6.000 

2 Dịch vụ khách sạn 3* 9.000 

  Tổng cộng   15.000 

3.3.3 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bến xe đầu mối hàng hóa 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, năm 2015, số lượng 

container vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ Thanh Hóa đi Hải Phòng 

khoảng 6.000 container /tháng với lượng hàng hóa 90.000 tấn/tháng (1 container  

chở khoảng 15 tấn hàng hóa).  

Dự kiến đến năm 2016, do các doanh nghiệp lớn về may mặc, giày da trên 

một số huyện như: Quảng Xương, Ngọc Lặc, Y n Định… đi vào hoạt động, tổng 

lượng hàng hóa xuất nhập khẩu từ Thanh Hóa đi Hải Phòng đạt 9.000 container 

/tháng với lượng hàng hóa đạt 135.000 tấn/tháng. 

Dự kiến đến năm 2020, chủ yếu do các doanh nghiệp tăng sản lượng, số 

container xếp dỡ hàng hóa là 12.000 container/tháng với lượng hàng hóa đạt 

180.000 tấn/tháng. 
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Bến xe đầu mối hàng hóa tại Trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía 

Nam đảm nhận vai trò trung chuyển hàng hóa từ các huyện vận chuyển hàng hóa 

vào Nghi Sơn. Ước tính bến xe đầu mối hàng hóa đến năm 2020 đáp ứng 50% 

lượng hàng hóa cho cảng container của Nghi Sơn, tương ứng với lượng hàng hóa 

90.000 tấn/tháng (6.000container/tháng ≈ 200 container/ngày ≈ 12 container/giờ 

với hệ số giờ cao điểm là 3). 

- Theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP, kho ngoại quan phải có diện tích tối 

thiểu 5.000m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu 

vực kho chứa phải có diện tích từ 1.000m2 trở l n. Ri ng đối với bãi ngoại quan 

chuyên dùng phải đạt diện tích tối thiểu 10.000m2. 

- Theo TT09/2013/TT-BGTVT ngày 06/05/2013, mỗi ô đỗ xe có kích thước 

3,5x16,5m để đảm bảo chiều dài và khe hở an toàn cho các loại xe vận tải kéo  

rơmoóc hoặc sơmi-rơmoóc hiện nay; 

Từ đó, ta đưa ra diện tích dự kiến các khu chức năng của bến xe đầu mối 

hàng hóa với định mức diện tích mỗi vị trí xe và xếp dỡ hàng hóa là 60m2. 
 

Bảng 3.5: Dự kiến các chức năng cơ bản của bến xe đầu mối hàng hóa 

TT Khu chức năng Định mức      
Nhu cầu Diện 

tích (m2) 

1 Kho hàng kín ≥1.000m2 4.000 

2 Bãi xếp dỡ hàng hóa ≥10.000m2 10.000 

3 Bãi đỗ xe qua đ m và chờ xếp dỡ 80 chỗ 4.800 

4 

Hành chính phụ trợ ( hu vực nghỉ cho lái xe 

và khách lưu trú qua đ m và quản lý bến; khu 

vực dành cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác) 

  1.000 

5 Cây xanh cảnh quan 
 

1.500 

7 Đường giao thông nội bộ và kết nối 
 

6.000 

  Cộng   27.300 

 

3.3.4 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Khu dịch vụ phương tiện 

a) Khu vực bãi đỗ xe taxi và các phương tiện cá nhân phục vụ bến xe. 
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Bảng 3.6. Khu vực đỗ cho taxi và các phương tiện cá nhân phục vụ bến xe 

TT Khu chức năng Định mức 
Nhu cầu diện 

tích (m
2
) 

1  hu vực đỗ xe cho taxi  20 chỗ 500 

2 
 hu vực đỗ xe cá nhân xe máy của hành 

khách đến đưa tiễn và đi… 
500 chỗ 1.500 

3 
 hu vực đỗ xe cá nhân ô tô của hành 

khách đến đưa tiễn và đi… 
30 chỗ 750 

4 Đất giao thông nội bộ   1.500 

5 Đất cây xanh   750 

  Cộng   5.000 

 b/ Bãi đỗ xe công cộng  

Là bãi xe phục vụ nhu cầu của khu đô thị phía Nam thành phố và hành 

khách đến sử dụng dịch vụ của khu vực bến xe. Dự kiến số chỗ khoảng 350 chỗ, 

chỉ tiêu 25m2/chỗ. Quy mô đất dự kiến 10.000m
2
. 

d/ Cửa hàng xăng dầu: Dự kiến quy hoạch cửa hàng xăng dầu đạt tiêu 

chuẩn loại 2, diện tích dự kiến là 3.000 m
2
 

c/ Khu sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe và dịch vụ kỹ thuật phương tiện 

 Dự kiến diện tích khoảng 4.000m
2
 

3.3.5 Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

- Chuẩn bị kỹ thuật: Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa ri ng hoàn toàn. 

- Cấp nước: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt 120 l/ng.ngđ; tỉ lệ cấp nước  100%. 

Nước công trình công cộng và dịch vụ tối thiểu 2 lít/m
2
 sàn-ngđ. 

- Cấp điện: Phụ tải điện 30W/m
2
 sàn. 

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Tiêu chuẩn thu gom nước thải ≥ 

80% tiêu chuẩn cấp nước. 100% nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý;  

- Chất thải r n: Chỉ ti u 1,0 kg/người/ngày đ m, tỉ lệ thu gom 100%. 
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PHẦN IV -  TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, QUY HOẠCH TỔNG MẶT 

BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Tham khảo một số bến xe Việt Nam và thế giới 
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4.2. Tổ chức không gian, phân khu chức năng 

4.2.1. Nguyên tắc tổ chức không gian 

- Bến xe khách không những cần phải phục vụ nhu cầu đón trả hành khách 

mà còn phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hành khách đi xe, của nhân viên, của lái 

phụ xe và đồng thời phục các loại hình vận tải khác như xe buýt, taxi,… Ngoài ra, 

với vị trí là cửa ngõ phía Nam của Thành phố Thanh Hóa bến xe cũng cần được 

thiết kế hình khối đẹp mang tính chất công trình điểm nhấn góp phần tô điểm cho 

cảnh quan đô thị. 

- Để đảm bảo thực hiện được các chức năng tr n, một bến xe cần có các 

công trình như sau: 

 ảng 4.1: Các khu với tính chất - chức năng chủ yếu của bến xe 

STT Tên công trình Chức năng 

1 Nhà chờ 

1.1 Phòng bán vé Bán vé các tuyến xe khách được phép hoạt động trong phạm vi 

bến xe 

1.2 Không gian xếp 

hàng mua vé 

Khoảng không gian này chiếm diện tích khá lớn và thường 

được bố trí trước phòng bán vé. Không gian xếp hang mua vé 

được tổ chức tốt sẽ giúp hành khách dễ dàng mua được vé và 
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STT Tên công trình Chức năng 

đảm bảo an ninh trật tự trong bến xe. 

1.3 Khu vực cung 

cấp thông tin 

chuyến xe 

Khu vực này thường bao gồm các màn hình điện tử cung cấp 

thông tin về giờ xuất bến, hành trình,… của các tuyến xe 

khách. Nội dung tương tự cũng có thể được cung cấp dưới 

dạng bản in trên giấy để dự phòng trong trường hợp mất điện. 

1.4 Quầy thông tin 

cho hành khách 

Đây là một khu vực hỗ trợ nằm trong phạm vi bến xe. Thông 

thường, sẽ có nhân viên trực trong quầy thông tin để hỗ trợ 

hành khách về: vị trí các khu vực chức năng trong bến xe, 

hành lý thất lạc, v.v… 

1.5 Khu vực ký gửi 

hành lý 

Đây là khu vực nhận trông giữ đồ, hành lý của hành khách 

trong trường hợp hành khách không muốn trông giữ hành lý 

của mình khi chưa đến giờ xuất phát. 

1.6 Chỗ ngủ tạm 

thời cho nhân 

viên và lái xe 

Cung cấp chỗ ngủ tạm thời cho nhân viên và lái xe trong 

trường hợp họ phải điều khiển những chuyến xe chạy quá sớm 

hoặc quá muộn. 

1.7 Khu làm việc 

của bộ máy 

quản lý 

Đây là khu vực dành riêng cho nhân viên của bến xe, giữ chức 

năng điều hành, quản lý hoạt động vận tải của bến xe khách. 

1.8 Khu dịch vụ Cung cấp các dịch vụ, các tiện ích cho hành khách trong khi 

họ đang chờ xe. Đó có thể là các dịch vụ như: mua s m, ăn 

uống, ngân hàng… 

1.9 Khu nhà chờ 

cho hành khách 

Khu vực chờ đợi cho hành khách để lên xe 

1.10  hông gian đỗ 

xe đặc biệt + 

đường tiếp cận 

Đây là khu vực đỗ dành cho xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe 

cảnh sát,… 

Đường tiếp cận những vị trí đỗ xe đặc biệt này luôn phải được 

đảm bảo thông thoáng. Các phương tiện khác tuyệt đối không 

được dừng đỗ trong khu vực này. 

2 Khu vực đón 

khách 

Khu vực dành cho hành khách l n xe để thực hiện chuyến đi 

của họ 

3 Khu vực trả 

khách 

Khu vực dành cho hành khách rời khỏi xe khách 

4 Khu vực chờ 

tài và dịch vụ 

kỹ thuật 

Khu vực dành cho xe chờ đến lượt vào vị trí đón khách. Trong 

quá trình chờ, xe khách có thể sử dụng các dịch vụ kỹ thuật 

như kiểm tra, sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng, thay thế linh kiện,… 

  khu vực dịch vụ k  thuật v n được xem xét như m t thành 

phần của bến xe – trong bến xe này được tổ chức vào nhóm 

dịch vụ phương tiện và phục vụ cho bến xe và đô thị.  

5 Bãi gửi xe Khu vực này có chức năng trông giữ phương tiện cho những 

hành khách tiếp cận bến xe khách bằng phương tiện vận tải cá 

nhân, cho người nhà muốn đưa tiễn hành khách, cho nhân viên 

bến xe,… 

6 Khu vực dành 

cho xe buýt 

Khu vực dành cho việc dừng đỗ các tuyến xe buýt của thành 

phố, đô thị. Hành khách có thể sử dụng dịch vụ xe buýt tại đây 

để tiếp cận điểm cuối hành trình của họ. 
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STT Tên công trình Chức năng 

7 Khu vực dành 

cho taxi và xe 

ôm 

Khu vực dành cho việc dừng đỗ xe taxi và xe ôm. Hai loại 

hình vận chuyển này thường được hành khách sử dụng để đi 

tới điểm cuối trong hành trình của họ. 

8 Khu vực vệ 

sinh 

Phục vụ nhu cầu vệ sinh của hành khách và nhân viên bến xe. 

Các bến xe lớn có thể có cả khu vực vệ sinh phục vụ người 

khuyết tật. 

9 Không gian 

cây xanh, 

thảm cỏ 

Không gian cây xanh và thảm cỏ có tác dụng tạo ra cảnh quan 

đẹp cho bến xe, góp phần bảo đảm cảnh quan đô thị. 

10 Giao thông nội 

bộ 

Giao thông nội bộ bao gồm mọi con đường trong phạm vi bến 

xe phục vụ các loại phương tiện: xe khách, xe ôm, taxi, xe 

buýt, xe vận chuyển hàng hóa, xe cứu thương,… 

11  Khu vực đón 

trả nhanh 

Khu vực đón trả nhanh dành cho xe ô tô cá nhân, xe khách hợp 

đồng hoặc xe máy dừng đỗ để đón trả hành khách. Tuy nhiên, 

các loại phương tiện tr n không được phép dừng đỗ quá lâu. 

Các loại xe bị buộc phải rời khu vực đón trả nhanh nếu đã trả 

hết hành khách hoặc chỉ được đón khách trong một khoảng 

thời gian nhất định (5-10 phút). 

12 Khu vực hàng 

hóa 

Bao gồm các khu vực nhận vận chuyển hàng hóa và trả hàng 

hóa. Chức năng chính là phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa, hành lý của hành khách.Trong tương lại kết hợp dịch vụ 

cảng cạn 

Các chức năng khác như:  

- Dịch vụ hỗn hợp – khách sạn: Trung tâm mua s m, siêu thị, nhà hàng, giải 

khát, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, nhà nghỉ, khách sạn… (xác định theo 

yêu cầu số lượng khách phục vụ và khả năng quỹ đất, định hướng hình thành 

trung tâm dịch vụ hỗn hợp phục vụ đô thị); 

- Kho bãi tập kết hàng hoá; 

- Dịch vụ kho bãi tập kết hàng hoá; sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe; trạm cung 

cấp nhiên liệu; nơi để xe; 

Việc tổ chức hỗ trợ cho hoạt động của bến xe đồng thời kết hợp phục vụ 

cho nhu cầu của đô thị (thuận lợi cho việc xã hội hóa) nên bố trí ở các khu vực 

riêng biệt và thuận lợi tiếp cận cho phương tiện trong bến và của đô thị. 

Cổng vào và ra của bến xe phải được bố trí riêng biệt và ưu ti n vị trí thuận 

lợi nhất tiếp cận với các trục chính đồng thời giảm thiểu xung đột giao thông. 

Trong phương án này phải lưu ý cách xa nhất có thể đối với nút giao Quốc lộ 1 

với đường vành đai phía Tây, đồng thời giảm thiểu xung đột với các tuyến 

phương tiện khác như xe buýt, ta xi, xe tải chở hàng hóa... 
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Sơ đồ cơ cấu các khu chức năng trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam 

 

Sơ đồ công năng bến xe phía Nam 

4.2.2. Vị trí các khu chức năng phương án chọn 

Bến xe khách: bố trí ưu ti n tại phía đông b c khu đất với hướng tiếp cận 
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trực tiếp từ quốc lộ 1. 

Thương mại dịch vụ: được bố trí phía B c nhà ga. Xác định vai trò là khu 

thương mại hỗn hợp – khách sạn. Là công trình điểm nhấn kiến trúc cảnh quan 

cho cửa ngõ phía Nam thành phố. 

Bến xe hàng hóa: bố trí phía Tây Nam khu đất với cổng ra - vào bố trí tại 

phía Tây thông qua đường hai bên kênh B24. Giao thông tiếp cận bến xe hàng 

hóa thông qua 2 tuyến đường dọc kênh B24 – được tổ chức 1 chiều vào và 1 

chiều ra. 

Dịch vụ phương tiện: bao gồm trạm xăng dầu, khu sửa chữa bảo dưỡng bố 

trí phía Tây khu đất - tiếp giáp với khu để xe chờ của bến xe nhằm phục vụ trực 

tiếp cho phương tiện của bến xe đồng thời có thể khai thác làm dịch vụ cho đô 

thị. 

Bãi xe công cộng: bố trí phía Đông Nam khu đất, là bãi xe phục vụ cho tất 

cả các phương tiện cơ giới của đô thị có nhu cầu. 

4.3. Quy hoạch sử dụng đất 

Tổ chức không gian kiến trúc, tiến hành tính toán và phân bố quỹ đất trên 

cơ sở yêu cầu về chức năng, công năng của khu trung tâm dịch vụ vận tải và bến 

xe phía Nam với tổng diện tích khoảng 14,7 ha (147.000 m
2
) được quy hoạch cụ 

thể như sau: 

- Bến xe khách: diện tích 41.340,0m
2
 

+ Lối vào và lối ra được bố trí riêng biệt, một chiều với 6 làn xe, có vỉa hè 

tối thiểu 3m; lối vào phía Đông Nam khu đất tiếp xúc trực tiếp với Quốc lộ 1, lối 

ra bố trí phía Tây B c khu đất. 

+ Nhà ga hành khách có chiều cao 2-3 tầng, tổ chức mặt bằng kiểu hình 

chữ nhật có diện tích xây dựng 2.100 m
2
 bố trí 02 nhà cầu đón – trả khách với hệ 

thống mái che đáp ứng tiện ích cho hành khách bến xe. 

+ Khu vực đón trả khách có tổng diện tích 13.200m
2
, trong đó: 

Diện tích hành lang cầu khu vực đón trả khách: 2.200m
2
;
 

 

Diện tích chỗ đỗ xe khách: 40m
2
 x 56 vị trí = 2.240 m

2
; (bao gồm 22 vị trí 

trả khách và 34 vị trí đón khách); 

 Diện tích cho khu vực xe khách lưu thông (bao gồm khoảng lùi và bán 

kính quay) cho khu vực này khoảng: 4.800m
2
; 
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 Ngoài ra khu vực đón trả khách còn để dành quỹ đất dự phòng để đáp ứng 

nhu cầu đón trả khách trong tương lai với diện tích khoảng 3.960m
2
; 

+ Bãi xe chờ bố trí phía Tây tiếp giáp với bãi xe chờ và các khu chức năng 

dịch vụ phương tiện. Quy mô 14.400m
2
 trong đó:  8.300 m

2
 dự kiến sử dụng cho 

giai đoạn sau 2020 (sức chứa khoảng 110 chỗ); 6.100m
2
 còn lại là đất dự phòng 

sẽ được mở rộng trong tương lai khi bến xe phát triển (sức chứa khoảng 80 chỗ). 

Số chuyến xe xuất bến ngày đ m:   

 
  n= 109 vị trí 

Do đó giai đoạn sau 2020 nhu cầu đỗ xe chờ tài của bến xe phía Nam 

khoảng 110 vị trí. 
 (B: Công suất của khu vực chờ tài , theo dự báo sau 2020 có 200 (chuyến 

xe/ngày đêm) ; n: số vị trí chờ tài; = 555  thời gian chờ tài trung bình của m t xe 

của các loại tuyến (phút) ; T=17 thời gian hoạt đ ng trong ngày của bến xe (tiếng). 

+ Giao thông nội bộ và sân bãi kết cấu b  tông xi măng có vạch sơn phân 

cách ranh giới, phân luồng, chỉ dẫn… 

+ Khu vực tiếp cận của hành khách đến và rời khỏi bến xe: được bố trí 

không gian rộng lớn phía trước bến xe thuận lợi tiếp cận và thoát người. Điểm 

đón xe buýt: bố trí phía trước nhà ga tiếp giáp với quốc lộ 1 thông qua hành lang 

cầu có mái che. Điểm đón xe taixi: bố trí trong khuôn viên phía trước nhà ga. 

Bố trí 01 bãi xe taxi, phương tiện cá nhân… phục vụ cho khu vực bến xe 

khách và khu dịch vụ hỗn hợp – khách sạn, diện tích 5.000m
2
. 

- Khối dịch vụ hỗn hợp – khách sạn: Tổng diện tích khoảng 7.880m2 

Là công trình hỗn hợp với nhiều chức năng: Trung tâm mua s m, trưng bầy, 

siêu thị, nhà hàng, giải khát, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, nhà nghỉ khách 

sạn… 

Đóng vai trò là công trình kiến trúc điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam. Với 

tầng cao 9-12 tầng (Siêu thị, trung tâm mua s m, trưng bầy tầng 1;nhà hàng phục 

vụ ăn uống, giải khát, vui chơi giải trí bố trí tầng 2, chăm sóc sức khỏe ở tầng 

3…; còn khối khách sạn tầng 4-12). 

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 15.000 m
2
;trong đó: 3 tầng khối đế có 

tổng diện tích 2000*3 = 6000 m
2
; 9 tầng khối khách sạn có tổng diện tích khoảng 

1000*9 = 9000 m
2
.  
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Ngoài ra tòa nhà còn bố trí 2 tầng hầm để xe với tổng diện tích khoảng 

2.000*2 = 4.000m
2
 để phục vụ cho khối dịch vụ hỗn hợp – khách sạn. Phù hợp Quy 

chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TCVN 4601:1988, TCXDVN 323:2004: 

+ Đối với khối dịch vụ, thương mại cứ 100m
2
 tương ứng 1 chỗ đỗ xe ô tô: 

= 6.000m
2
/100m

2
 * 25m

2
 = 1.500m

2
 (kể cả đường nội bộ tầng hầm).  

+ Đối với khối dịch vụ khách sạn cứ 4-8 phòng tương ứng 1 chỗ đỗ xe ô tô: 

= 120 phòng/4 * 25m
2
 = 750m

2
 (kể cả đường nội bộ tầng hầm). 

Do đó, tổng diện tích sàn tầng hầm đỗ xe tối thiểu khoảng 2.250 m
2
 

- Các công trình dịch vụ phƣơng tiện:  

+ Bãi đỗ xe công cộng: gồm 2 khu vực: 

Khu vực 1: Bãi đỗ xe các phương tiện cá nhân bố trí phía B c lô đất tiếp 

giáp với bến xe khách và khu dịch vụ hỗn hợp – khách sạn, phục vụ được cho cả 

2 khối chức năng này, khoảng 5.000 m
2
 tương ứng 200 chỗ đỗ xe ô tô. 

Khu vực 2: Bãi đỗ xe công cộng phục vụ cho nhu cầu đô thị bố trí phía 

Đông Nam khu đất với khu đỗ xe  trời khoảng 7.040 m
2
 tương ứng với 280 chỗ đỗ 

xe ô tô và nhà đỗ xe có mái khoảng 1.800 m
2
, cây xanh cảnh quan... tổng diện tích 

khoảng 9.940 m
2
. 

+ Sửa chữa bảo dưỡng, cây xăng: bố trí tiếp giáp phía Tây của bãi đỗ xe chờ 

và có khoảng không gian riêng để xe khách từ bãi xe có thể tiếp cận và sử dụng dịch 

vụ; cây xăng đạt tiêu chuẩn loại 2. Tổng diện tích khoảng 7.500 m
2
. 

+ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: Theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND 

ngày 4/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa xác định một 

trạm đăng kiểm tại khu vực, tuy nhiên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền 

trung 36.03D đã được đầu tư xây dựng trên diện tích 1,7ha tại phường Quảng 

Thành (TP Thanh Hóa) với 4 dây chuyền kiểm định xe cơ giới, cơ bản đáp ứng 

đủ nhu cầu dịch vụ đăng kiểm khu vực phía Nam thành phố Thanh Hóa đến năm 

2030. Do đó, trong đồ án này không đề xuất trạm đăng kiểm trong đồ án quy 

hoạch. 

- Bến xe đầu mối hàng hóa:  
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Diện tích quy hoạch 27.800 m2 bố trí phía Tây Nam khu đất với mục ti u đáp 

ứng toàn bộ nhu cầu lưu kho hàng hóa, và nhu cầu bốc xếp, đóng gói và chia rời 

hàng hóa  trong khu vực tỉnh và thành phố, và dự kiến trong tương lai kết hợp dịch 

vụ cảng cạn. Đồng thời là nơi giới thiệu các sản phẩm hàng hoá của tỉnh. Được tổ 

chức khu hành chính, kho hàng kín (bảo quản), bãi xếp dỡ hàng hóa, bãi đỗ xe…. 

Số chuyến xe hàng hóa qua bến ngày đ m:   

 
 

  n= 69 vị trí 

Do đó giai đoạn sau 2020 nhu cầu đỗ xe cho bến hàng hóa khoảng 80 vị trí. 

 (B: Số chuyến xe hàng hóa qua bến ngày đêm, theo dự báo sau 2020 có 200 

(chuyến xe/ngày đêm) ; n: số vị trí chờ xếp dỡ, qua đêm; = 500  thời gian chờ xếp 

dỡ, qua đêm của m t chuyến xe (phút) ; T=24 thời gian hoạt đ ng trong ngày của bến 

xe (tiếng). 

Khu vực bãi đỗ xe qua đ m và chờ xếp dỡ có tổng diện tích 5000m2 tương 

ứng với 80 chỗ để xe tải (Mỗi ô đỗ xe có kích thước 3,5x16,5m cho các loại xe 

rơmoóc hoặc sơmi-rơmoóc hiện nay; theo TT09/2013/TT-BGTVT ngày 

06/05/2013);  

Bãi xếp dỡ container hàng hóa: 200 container/ngày x 33,75m
2
/container = 

6.750m
2
; và quỹ đất dự phòng cho khu vực này khi dịch vụ vận chuyển hàng hóa 

phát triển khoảng: 1.750m
2
. Dự kiến diện tích cho bãi xếp dỡ: 8.500m

2
 

Giao thông nội bộ (bao gồm khoảng lùi và bán kính quay): 7.100m2;  

Kho hàng bảo quản 4.000 m2. 

Bố trí các khu phụ trợ kỹ thuật hạ tầng như: trạm điện, bãi tập kết rác... diện 

tích 100m
2
. 

Bảng 4.2. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

TT Hạng mục 
Kí 

hiệu 

 Diện tích 

(m2)  

Tầng 

cao 

MĐXD 

(%) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Bến xe khách BXK      41.340,0  1-3 10-20         28,1  

- Nhà Ga hành khách           2.100,0  2-3     

- 
Hành lang cầu đón taxi, bus, 

PT cá nhân 
             630,0  1     

- 
Bãi đón trả khách + hành lang 

cầu đón trả khách 
       13.200,0  1     

- Bãi đỗ xe chờ        14.400,0        
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TT Hạng mục 
Kí 

hiệu 

 Diện tích 

(m2)  

Tầng 

cao 

MĐXD 

(%) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Cây xanh cảnh quan           4.000,0        

- 
Giao thông nội bộ bến xe 

khách 
          7.010,0        

II Bến xe đầu mối hàng hóa  BXH      27.800,0  1-3 10-20         18,9  

- Kho hàng kín           4.000,0  1     

- 
Bãi xếp dỡ hàng hóa, giao 

thông nội bộ 
       15.600,0        

- 
Bãi đỗ xe qua đ m và chờ 

xếp dỡ 
          5.000,0        

- Hành chính phụ trợ           1.200,0  2-3     

- Cây xanh cảnh quan           2.000,0        

III Đất dịch vụ hỗn hợp HH      30.320,0              20,6  

1 Dịch vụ hỗn hợp - khách sạn HH-01         7.880,0  9-12 30-40           5,4  

- Dịch vụ hỗn hợp - khách sạn           2.000,0        

- Sân đường nội bộ           3.380,0        

- Cây xanh cảnh quan           2.500,0        

2 
Bãi đỗ xe cho các phương 

tiện cá nhân phục vụ bến xe 
HH-02         5.000,0  1 5-10           3,4  

3 
Sửa chữa, bảo dưỡng - trạm 

xăng 
HH-03         7.500,0  1-3 30-40   

- Sửa chữa, bảo dưỡng          4.200,0  2-3     

- Trạm xăng dầu           3.300,0  1     

4 
Bãi đỗ xe công cộng phục vụ 

cho nhu cầu đô thị 
HH-04         9.940,0  1 5-10           6,8  

- Đỗ xe có mái           1.800,0  1     

- 
Bãi đỗ xe ngoài trời + sân 

đường bãi đỗ xe 
          7.040,0        

- Cây xanh cảnh quan           1.100,0        

IV Đất giao thông        47.540,0              32,3  

- Giao thông nội bộ        34.020,0              23,1  

- Giao thông đối ngoại        13.520,0                9,2  

Tổng cộng      147.000,0            100,0  
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PHẦN V. QUY HOẠCH MẠNG LƢỚI  HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

5.1. Quy hoạch giao thông 

5.1.1. Quy hoạch hướng tuyến và mặt cắt ngang 

a/ Theo quy hoạch Tây Nam thành phố Thanh Hóa 

- Đường vành đai phía Tây:  lòng đường 11,5mx2; giải phân cách giữa rộng 

5m; đường gom hai phía 10mx2; dải phân cách giữa đường chính và đường gom 

8mx2; vỉa hè rộng 6,0mx2; chỉ giới đường đỏ 76m; Chỉ giới xây dựng 82m. 

- Quốc lộ 1: mặt đường chính 18,0m; đường gom 2 phía rộng 7,5mx2; phân 

cách giữa đường chính và đường gom 5,0mx2; vỉa hè 4,5mx2; CGĐĐ 52,0 m; 

CGXD 58m. 

- Tuyến đường phía Nam Bến xe, MC 3-3: mặt đường rộng 15,0m; vỉa hè 

rộng 5,0mx2; CGĐĐ 25m; CGXD 25m. 

- Tuyến đường phía Tây bến xe, giáp kênh B24: mặt đường 7,5m; vỉa hè 

rộng 5,0mx2; CGĐĐ 17,5m; CGXD 17,5m. 

b/ Đề xuất trong QH Chi tiết 1/500 khu dịch vụ vận tải và bến xe phía 

Nam 

- Đối với tuyến đường vành đai phía Tây (Tuyến đường 2): tuân thủ theo 

quy hoạch phân khu đô thị Tây Nam và dự án xây dựng Tuyến đường vành đai 

phía Tây đang được triển khai 76m. 

- Đối với nút giao giữa tuyến QL1 và tuyến đường vành đai phía Tây- QL1 

tránh TP Thanh Hóa, quy hoạch nút giao khác cốt phù hợp với quy hoạch phân 

khu 1/2000 đô thị Tây Nam thành phố Thanh Hóa, quy hoạch phân khu 1/2000 

khu đô thị Nam thành phố, nhằm mục đích quản lý được quỹ đất xây dựng nút 

giao sau này.  

- Các đường gom và đường tiếp giáp với bến xe phía Nam quy hoạch mở 

rộng thành mặt đường 15m; vỉa hè 5mx2; CGĐĐ 25m; CGXD 25m; bao gồm: 

đường gom Quốc lộ 1, đường nhánh rẽ của đường vành đai phía Tây; đường phía 

Tây bến xe, giáp kênh B24. 

 - Các đường nội bộ trong bến xe đề suất mặt c t ngang như sau: Mặt đường 

24; vỉa hè 3mx2; CGĐĐ 30m; CGXD 36m.  
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Bảng 5.1.  Tổng hợp các tuyến giao thông 

TT TÊN TUYẾN 
TÍNH CHẤT 

ĐƢỜNG 

CHIỀU 

DÀI 
BMẶT PC VH 

CG

ĐĐ 

CG

XD 

KẾT 

CẤU 

MĐ 

1 
TUYẾN ĐƯỜNG 1- 

QUỐC LỘ 1 

ĐƯỜNG 

CHÍNH ĐÔ 

THỊ 

            BTN 

  
- ĐOẠN GẦN NÚT 

GIAO KHÁC CỐT 
  200 

9MX2+7,5

MX2 

3M+5

MX2 
4,5MX2 55 55   

  - ĐOẠN CÒN LẠI   650 
18M+7,5M

X2 
5MX2 4,5MX2 52 52   

2 

TUYẾN ĐƯỜNG 2- 

ĐƯỜNG VÀNH 

ĐAI PHÍA TÂY 

ĐƯỜNG 

CHÍNH ĐÔ 

THỊ 

300 
11,5MX2+

10MX2 

5M+8

MX2 
6MX2 76 82 BTN 

3 

TUYẾN ĐƯỜNG 3- 

ĐƯỜNG PHÍA 

ĐÔNG  ÊNH B24 

ĐƯỜNG ĐÔ 

THỊ 
332,61 15M   5MX2 25 25 BTN 

4 

TUYẾN ĐƯỜNG 4- 

ĐƯỜNG PHÍA TÂY 

NAM BẾN XE 

ĐƯỜNG ĐÔ 

THỊ 
206,87 15M   5MX2 25 25 BTN 

5 

TUYẾN ĐƯỜNG 5- 

ĐƯỜNG PHÍA 

NAM BẾN XE 

ĐƯỜNG ĐÔ 

THỊ 
261,46 15M   5MX2 25 25 BTN 

6 

TUYẾN ĐƯỜNG 6- 

ĐƯỜNG PHÍA 

ĐÔNG BẾN XE 

GIÁP KHU DÂN 

CƯ HIỆN TRẠNG 

ĐƯỜNG ĐÔ 

THỊ 
140,08 15M   5MX2 25 25 BTN 

7 TUYẾN ĐƯỜNG 7 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
382,52 24M   3MX2 30 36 BTN 

8 TUYẾN ĐƯỜNG 8 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
267,56 24M   3MX2 30 36 BTN 

9 TUYẾN ĐƯỜNG 9 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
141,72 24M   3MX2 30 36 BTN 

10 TUYẾN ĐƯỜNG 10 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
443,86 15M   5M 20 20 BTN 

11 TUYẾN ĐƯỜNG 11 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
102,77 10,5M   3MX2 

16,

5 

16,

5 
BTXM 

12 TUYẾN ĐƯỜNG 12 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
151,48 15M   3MX2 21 21 BTXM 

13 TUYẾN ĐƯỜNG 13 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
109,04 15M   3MX2 21 21 BTXM 

14 TUYẾN ĐƯỜNG 14 
ĐƯỜNG NỘI 

BỘ BẾN XE 
72,29 10,5M   3MX2 

16,

5 

16,

5 
BTXM 
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5.1.2. Quy hoạch các nút giao 

- Nút giao giữa tuyến QL1 và tuyến đường vành đai phía Tây- QL1 tránh 

TP Thanh Hóa quy hoạch nút giao khác cốt, hướng từ tuyến đường vành đai phía 

Tây sang QL1 tránh thành phố Thanh Hóa vượt lên trên. 

Cửa vào bến xe phía Nam bố trí cách nút giao khoảng cách xa nhất có thể 

bố trí. Khoảng cách 300m đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.  

Tại khu vực gần nút giao (cách 125m) chỉ bố trí đường vào của xe buýt và 

các phương tiện cá nhân. 

- Theo quy hoạch điểm đấu nối vào QL1 tr n địa bàn tỉnh Thanh Hóa, quy 

hoạch bến xe phía Nam được đấu nối vào QL1 nên mở dải phân cách nút giao tại 

vị trí đường chính vào bến xe phía Nam. 

- Nút giao tại vị trí cổng ra của bến xe với đường vành đai phía Tây bố trí 

gần nút giao với tuyến đường 1 (tuyến đường nằm phía Đông k nh B24). 

- Các nút giao còn lại trong bến xe là các nút giao bằng cùng cốt, bán kính 

bó vỉa tại các vị trí nút giao được tính toán  cụ thể. 

* Tính toán bán kính cong bó vỉa và vát góc đường đỏ ở ngả giao nhau 

đường nội bộ khu. 

Đồ án sẽ tính toán các chỉ ti u này theo lý thuyết và so sánh với chỉ ti u 

trong ti u chuẩn, từ đó rút ra số liệu thiết kế cụ thể. 

Tốc độ thiết kế của phương tiện lưu thông tr n các tuyến đường là 50km/h 

(với các đường chính) và 30km/h (đối với các đường nhánh). 

Với đường chính, tại các ngả giao nhau, tốc độ giảm còn 75% (30km/h) đối 

với xe đi thẳng và giảm còn 50% (20km/h) đối với xe rẽ phải hoặc trái. 

Với đường nhánh, tại các ngả giao nhau, tốc độ là 23km/h đối với xe đi 

thẳng và 15km/h đối với xe rẽ phải, trái. 

* Tính toán bán kính cong 

Cơ sở tính toán bán kính cong bó vỉa ngả giao nhau là tốc độ thiết kế. 

Theo công thức tính toán bán kính cong 

  
)i(127

V
R

2


  

Trong điều kiện tính toán với đường khu ở, lấy hệ số lực ngang  = 0,2 (yêu 

cầu tiện nghi xe chạy không cao như các đường chính khác, do không có si u cao, 
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i mang dấu dương khi tính cho xe rẽ phải và i mang dấu âm khi tính cho xe rẽ trái 

(i = 2%). (Hệ số lực ngang có thể lấy lớn hơn:  = 0,25) 

   m
i

V
3,14

)02,02,0(127

20

)(127

22







 (cho xe rẽ phải) 

   m
i

V
5,17

)02,02,0(127

20

)(127

22







 (cho xe rẽ trái) 

Như vậy, nếu trừ đi khoảng cách từ tâm làn xe ngoài cùng tới bó vỉa 

(khoảng 3m) thì bán kính bó vỉa thích hợp sẽ là 15m (với đường chính giao với 

đường chính) 

Chú ý việc c m biển hạn chế tốc độ cho xe vào ngả giao nhau trong nội khu 

là 20km/h. 

   Tính toán vát góc đường đỏ. 

Cơ sở tính toán vát góc đường đỏ là tầm nhìn tại ngả giao nhau. 

* Tiến hành tính toán vát góc cho ngả giao nhau điển hình giữa 2 đường 

chính khu vực (lòng đường 9m, mặt c t ngang 17m). Với hai đường giao nhau cùng 

cấp hạng,  nguy n t c xe chạy vào nút phải nhường xe b n phải.  

Công thức tính toán tầm nhìn 1 chiều: 

  
0

2

1
l

)fi(254

V.k

6,3

t.V



S  

 Với  V: tốc độ tính toán cho xe đi thẳng ở ngả giao nhau là 30km/h 

  t: thời gian phản ứng của người lái xe lấy = 1s 

  k: hệ số sử dụng phanh lấy = 1,2 

  : hệ số bám lấy = 0,4 

  i: độ dốc dọc đường lấy = 0 

  f: hệ số cản lăn lấy = 0,02 

  l0: khoảng cách an toàn lấy = 4m 

 (Các giá trị phần lớn là giá trị bi n để đạt được S1 nhỏ nhất) 

 Thiết kế vát góc của tuyến đường chính giao với đường chính là 

5m,với đường tiểu khu là 3 m. 
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5.1.3. Tổ chức giao thông 

Tổ chức giao thông trong bến xe đảm bảo cho bến xe hoạt động bình 

thường, tránh tình trạng t c nghẽn trong các giờ cao điểm. 

Để đảm bảo vận hành giao thông trong khu cần kẻ vạch sơn phân luồng, đặt 

biển báo, biển hạn chế tốc độ tại các nút giao c t và tại các vị trí có mái dốc nguy 

hiểm. 

Vị trí, quy cách, màu sơn, cột của biển báo được thiết kế theo điều lệ báo 

hiệu đường bộ số 22TCN 237-01. 

 ảng sơ b  phân luồng tuyến của bến xe 

 

5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật  

5.2.1 San nền 

a/ Căn cứ và nguyên t c thiết kế 

- Căn cứ  quy chuẩn Quốc Gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 

QCVN 07:2010/BXD; 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, không đào đ p địa hình tự nhiên quá lớn, tận 

dụng các cơ sở hiện trạng; 
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- Nền xây dựng các khu vực mới phải g n kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát 

nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh 

quan đô thị mới; 

- Căn cứ cao độ các khu dân cư làng xóm hiện có, cao độ đường đỏ đường 

vành đai trung gian, và các trục đường liên xã, liên thôn... 

- Các tuyến đường quy hoạch xây dựng mới tr n cơ sở tận dụng các tuyến 

đường hiện trạng. Xây dựng mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao; đáp ứng 

nhu cầu phục vụ du lịch và đời sống của nhân dân.; 

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống đường đô thị. 

- San nền chủ yếu căn cứ vào cốt cao độ của Quốc lộ 1 và nền khu dân cư 

hiện trạng. 

- Căn cứ vào cao độ nền đã xác định trong quy hoạch Phân khu đô thị Tây 

Nam thành phố Thanh Hóa, căn cứ cao độ hiện có của các tuyến đường đã được 

xây dựng hoàn thiện và các khu dân cư đang sống ổn định trong khu vực; 

b/ Giải pháp quy hoạch san nền  

Chọn cao độ thiết kế bám sát địa hình tự nhi n, đảm bảo thoát nước bề mặt 

tốt, giảm thiếu khối lượng san lấp mặt bằng, đảm bảo cảnh quan không gian xây 

dựng hợp lý, hài hòa; 

- San nền với độ dốc nền tối thiểu 0,4% đảm bảo thoát nước mặt theo phương 

pháp đường đồng mức thiết kế với độ chênh cao giữa hai đường đồng mức từ 0,05 

đến 0,1m; 

- Cao độ thấp nhất 3,00m. 

- Cao độ cao nhất 4,20m 

- Độ cao đ p nền từ 1-1,6m. 

 Tính toán khối lượng san nền: 

- Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với độ chênh 

lệch cao giữa hai đường đồng mức h= 0.10m bảo đảm cho mái dốc của nền có độ 

dốc i  0,004. 

- Tính toán khối lượng san lấp :  

Đường đồng mức thiết kế được thiết kế với ch nh cao đường đồng mức từ 

0.1 m. 
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Khối lượng san lấp được tính toán theo phương pháp lưới ô vuông, ô lưới 

được chia theo kích thước cơ bản là 20x20m. 

- Vật liệu đ p nền: Chủ yếu sử dụng cát đ p nền, hệ số đầm chặt K > 90 

Bảng 5.2. Bảng thống kê khối lượng san nền 

TT Ô TÍNH S dao S dap H dao H dap V dao V dap 

O1 0,00 21949,00 0,00 0,63 0,00 13884,21 

O2 0,20 37450,00 0,01 1,51 0,00 57056,30 

O3 0,00 37394,00 0,00 1,30 0,00 48751,34 

TỔNG CỘNG 0,20 96784,13 0,01 3,44 0,00 119691,85 

5.2.2 Thoát nước mưa: 

* Nguyên tắc thiết kế: 

-  Hệ thống thoát nước mưa ri ng biệt với hệ thống thoát nước thải. 

- Đảm bảo thoát nước tự chảy. 

  Phương án thoát nước: 

- TNM dọc các tuyến đường xung quanh và nội bộ bến xe tuân thủ quy 

hoạch phân khu Tây Nam thành phố Thanh Hóa, sử dụng cống tròn D600 chạy 

giữa lòng đường, ri ng hai tuyến đường nội bộ chính bến xe phía Nam có mặt c t 

ngang lớn, bố trí cống tròn D600 chạy dọc hai b n mép đường. 

- Hướng thoát nước về phía k nh B24 (tuân thủ quy hoạch phân khu đô 

thị Tây Nam) 

 Tính toán mạng lƣới thoát nƣớc mƣa: 

* Tính toán thủy văn: 

Tiêu chuẩn áp dụng: TVXDVN 7957-2008  

Phương pháp tính: Tính theo cường độ mưa giới hạn: 

Công thức tính cường độ mưa: 

q = 
nbt

PCA

)(

)log1(




  Trong đó: 

q: cường độ mưa (l/s.ha)  

t: Thời gian dòng chảy mưa (phút) 

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán – chu kỳ tràn cống (năm) 

A, C, b, n: Các thông số khí hậu phụ thuộc từng địa phương 

Thời gian dòng chảy tính toán như sau: 

t: Thời gian dòng chảy tính toán (phút) 

t=t0+t1+t2 

t0: Thời gian tập trung dòng chảy, lấy t=5 - 10 phút  
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t1: Thời gian nước chảy trong rãnh đến giếng thu đầu tiên  

t1 =1,25
Vr

Lr
 

1,25: Hệ số tính đến sự tăng tốc nước chảy trong quá trình mưa  

Vr: Vận tốc nước chảy trong rãnh, lấy = 0,7 (m/s) 

t2: Thời gian nước chảy trong ống từ giếng thu đến tiết diện tính toán  

lc : Chiều dài đoạn cống  

tc =  
Vc

Lc
 

Vc: Vận tốc nước chảy trong cống  

Các thông số khí hậu (Theo phụ lục II – Tiêu chuẩn TCVN 51-2008)  đối 

với khu vực Thanh Hóa có: 

A = 3640 

C = 0.53 

b = 19 

n = 0.72. 

P = 10 năm đối với hệ thống thoát nước ngoài hàng rào và P = 5 năm với hệ 

thống thoát nước trong khu vực hàng rào.  

Lưu lượng mưa tính toán cho toàn khu vực: 

Q = q*C*F : 

Trong đó:  

Q: lưu lượng mưa tính toán theo cường độ mưa giới hạn 

F: Diện tích lưu vực tính toán (ha) 

q: cường độ mưa (Tính theo công thức trên) 

C: Hệ số dòng chảy. (0.75) 

* Tính toán thủy lực 

- Vận tốc nước chảy và lưu lượng cống được tính theo công thức: 

                                Q= Av  

                                 v = c iR  

 Trong đó: Q là lưu lượng tính toán, m
2
/s. 

        v là vận tốc tính toán, m/s. 

        A là diện tích mặt c t ướt, m
2
 

        R là bán kính thuỷ lực (R =
X

A
= Diện tích tiết diện/ Chu vi ướt) 

        i là độ dốc đáy cống, mương. 

c là hệ số s zi được tính theo công thức M.N.Paolovsky như sau: c = yR
n


1
;  

y = 2,5 n - 0,13- 0.75 R ( n - 0.1)  

Với n = 0,0138. 
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Hệ số nhám n = 0,013 được áp dụng tính toán cho các cống tròn và cống 

bằng bê tông và các hệ số  n=0,02 đến 0,03 áp dụng cho các cống, mương hở. 

d/ Kết cấu mạng lưới thoát nước mưa: 

- Các tuyến đường chính chủ yếu sử dụng cống BTCT đúc sẵn có kích 

thước từ 600mm được đặt dọc đường (lệch về một phía đường) hoặc đặt giữa lòng 

đường.  

- Dọc các mép đường bố trí các ga thu trực tiếp trên mặt đường. Sử dụng 

cửa thu nước bằng các tấm 

- Hệ thống ga thu, ga thăm  được đặt với khoảng cách tiêu chuẩn từ 25 đến 

40m. 

- Độ dốc thuỷ lực đặt cống: Tại các tuyến đường giao thông có độ dốc dọc 

đường i = 0.0% khi đặt cống lấy độ dốc thuỷ lực nhỏ nhất > 1/D (với D đường 

kính cống tròn hoặc chiều cao mương n p đan, cống hộp). 

- Độ sâu chôn cống tính từ nền thiết kế đến đỉnh cống tròn, cống hộp: 

Tối thiểu 0,6m đối với cống đặt dưới lòng đường. 

Bảng 5.3. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 CỐNG TRÒN D600 M 3084 

2 CỐNG TRÒN D300 M 567 

3 CỬA XẢ CÁI 2 

4 GIẾNG THU CÁI 136 

5 GIẾNG THĂM CÁI 17 

5.3. Quy hoạch cấp nƣớc sinh hoạt  

a) Căn cứ quy hoạch: 

QCXDVN 01:2008/BXD quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây 

dựng ban hành theo quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây 

dựng. 

QCVN 07:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị được ban hành theo thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/2/2010 của Bộ 

Xây dựng. 

TCXDVN 33-2006: Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. 
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TCVN 2262-1995: phòng cháy và chống cháy cho nhà và công trình. Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

Bản đồ quy hoạch cấp nước tỷ lệ 1/2000 phân khu Tây Nam thành phố 

Thanh Hóa đã được phê duyệt. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 trung tâm dịch vụ vận tải và bến 

xe phía Nam, thành phố Thanh Hóa. 

Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước, phần mềm tính toán Epanet v2.0 

Thông số kỹ thuật vật liệu ống cấp nước và phụ tùng cấp nước, các thiết bị 

liên quan tới mạng lưới cấp nước do nhà sản xuất cung cấp. 

b) Tính toán nhu cầu cấp nước. 

Quy mô tính toán: 

+ Khu dịch vụ tổng hợp: 21.000 m2 sàn tương ứng 700 người. 

+ Khu vực nhà ga: 2.100 m2 sàn tương ứng với 210 người 

+ Khu vực trung tâm bão dưỡng, trạm xăng: 7.500 m2 

+ Kho hàng hóa: 27.800 m2 

+ Bãi xe: 42.540 m2 

+ Đất giao thông: 34.880 m2 

Chỉ tiêu cấp nước:  

+ Chỉ ti u nước sinh hoạt: 120l/người.ngđ 

+ Chỉ tiêu cấp nước dịch vụ công cộng: 10% nước sinh hoạt. 

+ Chỉ ti u tưới rửa: 0,5l/m2 

+ Cấp nước chữa cháy: tính toán cho một họng chữa cháy với lưu lượng 

10l/s trong 3 giờ. 

+ Lưu lượng nước thất thoát: lấy bằng 15% tổng lưu lượng nước sinh hoạt 

và dịch vụ công cộng. 

Tổng nhu cầu cấp nước cho khu vực: 400 m3/ngđ 

- Lưu lượng nước cho ngày dùng nước lớn nhất:  

Qngày.max = Kngày.max.Qngày.tb = 1,2. 400=  480 (m
3
/ngđ) 

Trong đó: 

Kngày.max: hệ số dùng nước không điều hòa ngày. Kngày.max = 1,2 ÷ 1,4. Đối 

với trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam, thành phố Thanh Hóa, chọn 

Kngày.max = 1,2. 

- Nguồn cấp nước: 

+ Nguồn cấp nước cho khu trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam, 
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thành phố Thanh Hóa được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố qua các tuyến 

ống D200 và D160 dọc các tuyến đường giao thông được xác định trong quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 khu Tây Nam, thành phố Thanh Hóa đã được phê 

duyệt. 

- Giải pháp mạng lưới đường ống cấp nước: 

Đấu nối đường ống cấp nước của khu vực vào đường ống cấp nước theo 

QHP . Mạng lưới cấp nước sử dụng là mạng lưới vòng kết hợp mạng lưới cụt 

+ Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE đi ngầm dưới vỉa hè. Độ sâu 

chôn ống được lấy theo ti u chuẩn hiện hành, tối thiểu là 0,7m. 

+ Tr n mạng lưới cấp nước, l p đặt các hố van kiểm tra tại các vị trí đấu nối 

để phục công tác quản lý, kiểm tra bảo trì, đấu nối và sửa chữa sau này. Vị trí các 

hố van kiểm tra này thể hiện tr n bản vẽ. 

+ Tại các vị trí cuối mạng lưới l p đặt các van xả cặn để xả cặn khi thau rửa 

đường ống. 

+ Trụ nước cứu hỏa được bố trí dọc các tuyến đường trong khu vực với bản 

kính phục vụ của mỗi trụ chữa cháy là 125m. Trụ chữa cháy sử dụng loại trụ thép, 

đường kính ống nước cấp vào DN100. Mạng lưới đường ống cấp nước cứu hỏa là 

mạng lưới chung kết hợp với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. 

Chi tiết mạng lưới cấp nước thể hiện tr n bản vẽ. 

- Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. 

Đối với mạng lưới cấp nước, tính toán thủy lực trong 2 trường hợp: 

+ Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước trong giờ dùng nước lớn nhất. 

+ Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước trong giờ dùng nước lớn nhất có 

cháy với 1 đám cháy xảy ra và lưu lượng nước chữa cháy là 10 (l/s). 

Bảng thống kê khối lượng cấp nước. 

Stt Vật liệu Đơn vị  hối lượng Ghi chú 

1 Ống cấp nước HPDE D75 M 90   

2 Ống cấp nước HPDE D90 M 965   

3 Ống cấp nước HPDE D110 M 1770   

4 Ống cấp nước HPDE D160 M 245 Theo QHPK 

5 Ống cấp nước HPDE D200 M 800 Theo QHPK 

6 Bít chặn d75 Cái 1   

7 Bít chặn d90 Cái 3   

8 Van xả cặn Cái 17   

9 Van xả khí Cái 17   

10 Hố văn kiểm tra Cái 17   

11 Họng cứu hỏa DN100 Trụ 8   

12 Van khóa Cái 1   

5.4. Quy hoạch thoát nƣớc thải  
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a) Căn cứ quy hoạch 

QCXDVN 01:2008/BXD:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch 

xây dựng ban hành theo quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ 

Xây dựng; 

QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị được ban hành theo thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/02/2010 của 

Bộ Xây dựng; 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; 

TCXDVN 7957-2008: Thoát nước – mạng lưới bên ngoài và công trình. 

Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 5495-2005: Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải; 

Bản đồ quy hoạch thoát nước thải tỷ lệ 1/2000 phân khu Tây Nam thành 

phố Thanh Hóa đã được phê duyệt. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 trung tâm dịch vụ vận tải và bến 

xe phía Nam, thành phố Thanh Hóa. 

Bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước – GS. Nguyễn Hữu 

Uyển. 

b) Tính toán lưu lượng nước thải 

+ Lưu lượng nước thải lấy bằng lưu lượng thoát nước: 400 m3/ngđ 

+ Lưu lượng nước thải ngày lớn nhất: 

max tb

ng d ngQ K .Q 1,25.231 288,75  
(m3/ng.đ) 

Trong đó:  d là hệ số không điều hòa ngày. Theo TCVN 7957:2008 Kd = 

1,15 ÷ 1,3. Đối với khu trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam, thành phố 

Thanh Hóa, lấy Kd = 1,25. 

c) Quy hoạch mạng lưới thoát nước thải 

Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước 

mưa. Nước thải của khu vực được thu gom qua hệ thống cống thoát nước BTCT 

sau đó đổ vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực theo quy hoạch phân 

khu sau đó được dẫn về trạm xử lý. 

Mạng lưới thoát nước gồm đường ống thu gom nước thải chạy dọc theo các 

tuyến đường đi ngầm dưới vỉa hè và các giếng kỹ thuật. Đối với đường giao thông 

có lộ giới lớn hơn 7m, bố trí cống thoát nước thải 2 bên vỉa hè. 

Giếng thăm có kích thước 1000x1000(mm). 
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Sử dụng cống thoát nước BTCT D300 

Độ sâu chôn cống ban đầu là 0,7(m) tính từ mặt đất đến đỉnh cống – lấy 

theo TCVN 7957:2008/BXD. 

Khoảng cách giữa cống thoát nước thải với các mạng lưới hạ tầng khác tuân 

theo QCXDVN 01:2008/BXD. 

Vận tốc nước chảy lớn nhất là vmax = 3(m/s) để đảm bảo không phá hủy 

ống cống và các mối nối. Vận tốc tối thiểu vmin tuân theo TCXDVN 7957:2008. 

Dộ dốc tối thiểu imin = 1/D hoặc lấy theo TCXDVN 7957:2008. 

Khoảng cách từ đáy hố ga đến đáy đường cống thấp nhất là 0,3 (m). 

Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải 

Stt Vật liệu Đơn vị  hối lượng Ghi chú 

1 Cống thoát nước BTCT D300 M 2843   

2 Cống thoát nước BTCT D400 M 281   

3 Giếng thăm kích thước 1000x1000 Cái 80   

4 Giếng kiểm tra Cái 40   

5.5. Quy hoạch và quản lý chất thải r n  

Trên dọc tuyến đường bố trí các thùng rác nằm dọc tuyến, bán kính phục vụ 

của mỗi thùng khoảng 25-30m. Các thùng đựng rác này cần đặt tại những vị trí dễ 

nhìn, dễ thấy, ngoài ra còn phải mang tính chất thẩm mỹ. Rác thải được thu gom 

100% chuyển về xử lý tại nhà  máy xử lý rác thải chung thành phố Thanh Hóa tại 

xã Đông Nam. 

5.6. Quy hoạch cấp điện – chiếu sáng 

a) Căn cứ quy hoạch 

+ QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng. 

+ 11 TCN 2006 – Quy phạm trang bị điện. 

+ QCVN QTĐ/BCT – Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. 

+ Tiêu chuẩn thiết kế lưới điện phận phối – lưới điện ngầm. 

+ Quyết định 4216/QĐ-BCT ngày 19/8/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch 

phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020. 

+ Quy hoạch mạng lưới cấp điện thành phố Thanh Hóa được phê duyệt. 

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện tỷ lệ 1/2000 phân khu Tây Nam thành phố 

Thanh Hóa đã được phê duyệt. 

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 trung tâm dịch vụ vận tải và 

bến xe phía Nam, thành phố Thanh Hóa. 

b) Tính toán nhu cầu cấp điện 
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Quy mô tính toán:  

+ Khu dịch vụ tổng hợp: 21.000 m2 sàn tương ứng 700 người. 

+ Khu vực nhà ga: 2.100 m2 sàn tương ứng với 210 người 

+ Khu vực trung tâm bão dưỡng, trạm xăng: 7.500 m2 

+ Kho hàng hóa: 27.800 m2 

+ Bãi xe: 42.540 m2 

Chỉ tiêu tính toán: 

+ Khu dịch vụ tổng hợp, nhà ga khành khách: 30 W/m2 sàn 

+ Trung tâm sửa chữa, bão dưỡng, trạm xăng: 140 W/ha 

+ Khoa hàng hóa, bãi xe: 50KW/ha 

+ Hệ số đồng thời ks = 0,8, hệ số công suất φ = 0,9. 

Tổng nhu cầu cấp điện cho khu vực: 776 KW 

Tổng công suất biểu kiến: 1.034 KVA 

Tính toán thêm 10% cho dự trữ phát triển: S = 1140 KVA 

c) Quy hoạch mạng lưới cấp điện 

- Nguồn cấp điện 

Nguồn cấp điện cho khu vực được lấy từ mạng lưới cấp điện thành phố 

thông qua đường dây 22KV chạy phía B c khu vực được xác định trong QHPK 

Tây Nam thành phố Thanh Hóa đã được phê duyệt. Đường dây 22KV này lấy điện 

từ trạm biến áp 110KV Núi Một, thành phố Thanh Hóa công suất 2x63 MVA. 

- Mạng lưới cấp điện 

Trạm biến áp: toàn khu vực quy hoạch 2 trạm biến áp phân phối 22/0.4KV, 

sử dụng loại trạm Kiosk 

+ Trạm biến áp 1: 560KVA – 22/0.4 KVA cấp điện cho khu dịch vụ tổng 

hợp và nhà ga hành khách 

+ Trạm biến áp 2: 560KVA – 22/0.4 KVA cấp điện cho các khu còn lại 

(Trung tâm bão dưỡng, trạm xăng, kho hàng hóa, bãi xe...) và chiếu sáng. 

Mạng lưới đường dây: 

+ Đường dây trung áp: Gồm 2 đường dây 22KV quy hoạch ngầm theo các 

tuyến đường giao thông cấp điện cho 2 trạm biến áp. Đường dây 22 KV lấy điện 

từ đường dây 22KV theo QHPK, sử dụng dây Cu/XLPE/DSTA/PVC tiết diện 

3M240mm2+M120mm2 đi luồn trong ống nhựa D195. 

+ Đường dây hạ thế: Gồm các suất tuyết 0.4KV từ trạm biến áp 2 cấp điện 

cho các khu trong khu đất. Sử dụng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC tiết diện 
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3M150mm2+M950mm2 đi luồn trong ống nhựa D114. Mạng lưới điện hạ thế đi 

ngầm theo các tuyến giao thông. 

d) Quy hoạch chiếu 

Quy hoạch chiếu sáng cho toàn bộ các tuyến đường giao thông trong khu 

vực gồm trụ đèn chiếu sáng và trụ đèn trang trí bố trí trên các dải phân cách. 

Nguồn cấp điện cho chiếu sáng lấy từ trạm biến áp 2 560KVA – 22/0.4KV. 

Tủ điện chiếu sáng bố trí gần trạm biến áp 2. 

Từ tủ điện chiếu sáng kéo các tuyến dây chiếu sáng cấp điện cho các tuyến 

đường. Cáp chiếu sáng sử dụng cáp Cu/PVC 3M10mm2 + M4.0mm2, đi ngầm 

dưới vỉa hè trong ống luồn nhựa D114. 

Trụ đèn chiếu sáng sử dụng trụ thép h=10 bố trí trên vỉa hè, bóng cao áp 

Natri Sodium ánh sáng vàng công suất 150W. 

Trụ đèn trang trí sử dụng trụ thép loại 4 bóng bố trí trên dải phân cách. 

Chi tiết quy hoạch cấp điện – chiếu sáng xem bản vẽ. 

Bảng thống kê khối lượng cấp điện – chiếu sáng 

STT Vật liệu Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Ghi chú 

1 
Cáp ngầm 022 V CU/XLPE/DSTA/PVC 

3M240+M120 
M 450 

  

2 
Cáp ngầm 0,4 V CU/XLPE/DSTA/PVC 

3M150+1M90 
M 670 

  

3 Cáp điện chiếu sáng 3M10,0+1M4,0 M 5129   

4 
Trạm biến áp 3 pha 560 VA-22/0,4 V loại 

trạm  iosk 
Trạm 2 

  

5 Trụ điện chiếu sáng 1 bóng 150w Trụ 127   

6 Trụ đèn trang trí loại 4 bóng Trụ 15   

7 Ống nhựa PVC D195 luồn cáp 22 V M 450   

8 Ống nhựa PVC D114 luồn cáp 0,4 V M 670   

9 Ống thép D114 luồn cáp hạ thế M 35   

10 Ống nhựa PVC D114 luồn cáp chiếu sáng M 5129   

11 Ống thép D114 luồn cáp chiếu sáng M 120   
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PHẦN VI. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC 

6.1. Mở đầu 

6.1.1. Tổ chức thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (ĐMC) 

 Đánh giá môi trường chiến lược cho khu vực nghiên cứu quy hoạch được 

thực hiện theo định hướng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dịch vụ vận tải 

và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa. 

6.1.2. Căn cứ pháp lý, mục tiêu, phạm vi, và nội dung các vấn đề môi trƣờng 

chính liên quan đến quy hoạch 

a. Căn cứ pháp lý đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 

a.1. Các văn bản pháp lý 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014. 

- Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

“đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg 

ngày 2/12/2003. 

Luật BVMT số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014. 

- Nghị Định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 9 tháng 8 năm 2006 

về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường”. 

- Nghị Định số 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 22 tháng 11 năm 

2006 về “Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê 

duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và 

dự án phát triển”  

- Nghị Định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28 tháng 2 năm 2008 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy  định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số  điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược 

trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

a.2. Các tiêu chuẩn Việt Nam 

- QCVN 08:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt 

- QCVN 09:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm 
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- QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh  

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh 

- QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn của 

kim loại nặng trong đất 

- QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa 

chất bảo vệ thực vật trong đất 

- QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; 

b. Mục tiêu của ĐMC 

Nhằm đạt được sự phát triển bền vững thông qua lồng ghép các vấn đề môi 

trường trong quá trình lập quy hoạch cụ thể: 

- ĐMC được thành lập nhằm đánh giá được thực trạng môi trường khu vực, 

các vấn đề môi trường bức xúc cần giải quyết trong quy hoạch. 

- Lồng ghép các mục ti u môi trường vào quy hoạch đảm bảo sự thống nhất 

giữa các mục ti u môi trường và các mục tiêu quy hoạch 

Mục tiêu quy hoạch Mục tiêu môi trƣờng 

Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch 

phân khu  hu đô thị Tây Nam thành 

phố Thanh Hóa; Quy hoạch mạng lưới 

bến xe tr n địa bàn thành phố Thanh 

Hóa đến năm 2020. 

- Phát huy và bảo vệ được giá trị cảnh 

quan toàn thành phố Thanh Hóa 

Quy hoạch xây dựng bến xe phía Nam 

thành phố Thanh Hóa với quy mô bến 

xe loại III có cơ sở hạ tầng hiện đại, 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 

thành phố Thanh Hóa nói riêng và tỉnh 

Thanh Hóa nói chung trong thời kỳ 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu dịch vụ 

vận tải hành khách, phương tiện và 

hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng, hiệu 

- Góp phần phát triển kinh tế địa 

phương vừa nâng cao đời sống cho 

người dân. 

- Việc thực hiện dự án này có ảnh 

hưởng tiêu cực đến môi trường trong 

quá trình xây dựng và hoạt động. Các 

ảnh hưởng gồm: 

+ Nước thải và CTR nếu không được 

thu gom xử lý 
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quả. + Ô nhiễm bụi và khí thải trong quá 

trình thi công xây dựng và hoạt động 

của các hoạt động dịch vụ vận tải và 

bến xe. 

+ Ô nhiễm tiếng ồn và độ rung khi dự 

án đi vào thi công, khai thác vận hành. 

Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

và các hạng mục công trình xây dựng 

đáp ứng chức năng của bến xe khách 

loại III và các loại hình dịch vụ tại bến 

xe theo quy định tại Thông tư 49/TT-

BGTVT ban hành quy chuẩn quốc gia 

về bến xe khách và các quy định hiện 

hành khác, làm cơ sở thu hút xã hội 

hóa đầu tư, khai thác bến xe theo cơ 

chế, chính sách quy định. 

- Phù hợp  với mục tiêu bảo vệ môi 

trường. 

- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật góp 

phần làm giảm đáng kể các tác động 

tiêu cực đến môi trường khi dự án đi 

vào khai thác vận hành. 

- Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường 

- Đề xuất chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện quy 

hoạch. 

c. Phạm vi 

- Không gian gián tiếp: Nghiên cứu vai trò của khu dịch vụ vận tải và bến xe 

phía Nam thành phố trong mối liên hệ không gian với toàn thành phố Thanh Hóa 

cũng như toàn tỉnh thanh hóa và các vùng phụ cận. 

- Không gian trực tiếp: Toàn bộ khu vực lập quy hoạch chi tiết khu dịch vụ 

vận tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa với diện tích 14,7 ha, thuộc địa 

giới hành chính của xã Quảng Thịnh. Phạm vi ranh giới như sau: 

+ Phía B c giáp: Đường tránh phía Tây thành phố Thanh Hóa; 

+ Phía Nam giáp: Dân cư hiện trạng và Quốc lộ 1A; 

+ Phía Tây giáp:   nh B24 và dân cư thôn Quyết Th ng. 

d. Nội dung nghiên cứu ĐMC 

 Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và 

tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải 

r n. 

 Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của các phương án quy 

hoạch. 
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 Tổng hợp, s p xếp thứ tự ưu ti n các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải 

thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch; Đề xuất danh mục các dự án 

đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

e. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp khảo sát hiện trường 

Phương pháp thống k  

Phương pháp nhận dạng 

Phương pháp đánh giá nhanh 

6.2. Các vấn đề môi trƣờng chính trong khu vực  

6.2.1. Môi trƣờng đất 

Theo kết quả quan tr c môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2009 và dựa vào 

tiêu chí của tổ chức FAO-UNESCO để đánh giá chất lượng nông hóa thổ nhưỡng 

cho kết quả như sau: 

Tại khu vực trồng cây nông nghiệp trên khu vực nghiên cứu cho thấy đất ở 

đây có hàm lượng Nitơ tổng, P2O5, K2O5 ở mức trung bình đến giàu. Các mẫu còn 

lại đều có kết quả phân tích phản ánh hàm lượng Nitơ tổng ở mức nghèo. 

Đánh giá độ mặn của đất thông qua hàm lượng Cl
-
 và SO4

2-
 cho thấy: Tất cả 

các mẫu đất đều cho kết quả phân tích có độ mặn thấp . 

So sánh hàm lượng kim loại nặng trong đất rau màu trong khu với QCVN 

03:2008/BTNMT (giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng trong một 

số loại đất) cho thấy: hàm lượng Cd và As đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Chất lượng đất ở đây phù hợp với việc thâm canh như hiện nay.Nhìn chung 

chất lượng môi trường đất, đặc biệt là đất nông nghiệp tr n địa bàn còn tương đối 

ổn định. Chưa có biểu hiện ô nhiễm do phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật 

và kim loại nặng. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp của chúng ta hiện nay 

luôn tiềm ẩn những nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường đất như: 

- Ô nhiễm do sử dụng phân bón hoá học: Sử dụng phân bón không đúng kỹ 

thuật trong canh tác nông nghiệp nên hiệu quả phân bón thấp, có trên 50% hàm 

lượng đạm; 50% lượng Kali và xấp xỉ 80% lân dư thừa trực tiếp hay gián tiếp gây 

ô nhiễm môi trường đất. Các loại phân vô cơ thuộc nhóm chua sinh lý như: 

K2SO4, (NH4)2SO4, KCl, Super phôtphat còn tồn dư axit đã làm chua đất, nghèo 

kiệt các cation kiềm và xuất hiện nhiều độc tố trong môi trường đất như Al
3+

, Fe
3+

, 

Mn
2+

, giảm hoạt tính sinh học của đất và năng suất cây trồng. 

- Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật: Hóa chất bảo vệ thực vật có đặc điểm 

rất độc đối với mọi sinh vật, tồn dư lâu dài trong môi trường đất - nước, tác dụng 
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gây độc không phân biệt, nghĩa là gây chết tất cả những sinh vật có hại và có lợi 

trong môi trường đất. 

6.2.2. Môi trƣờng nƣớc 

a. Nƣớc mặt 

Hiện tại, nước sinh hoạt của dân cư trong khu vực là dùng nước sạch của 

nhà máy nước thành phố Thanh Hóa. Theo các số liệu đánh giá quan tr c của 

Trung tâm quan tr c và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa cho các dự án xung quanh 

khu vực này, thì nguồn nước mặt ở đây tương đối sạch. Hầu hết các chỉ số quan 

tr c nằm trong TCCP, chỉ có duy nhất chỉ số Coliform vượt TCCP. Điều nay được 

giải thích do hiện tượng nước thải sinh hoạt được trực tiếp thải ra ao hồ, sông 

trong khu vực, không có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt.  

b. Nƣớc ngầm 

Nhìn chung chất lượng nguồn nước dưới đất còn khá tốt. Có thể khai thác 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt khi qua hệ thống xử lý sơ bộ. Tuy nhi n cũng có 

thể nhận thấy vấn đề đáng quan tâm hơn cả đối với nguồn nước dưới đất là nhiễm 

bẩn bởi vi sinh và asen.  

+ Ô nhiễm do asen: theo báo cáo điều tra hiện trạng ô nhiễm asenic trong 

nguồn nước sinh hoạt của 26 huyện thị trong tỉnh cho thấy: Hàm lượng asenic 

trong nước giếng khoan cao hơn nước giếng đào. 

+ Ô nhiễm do vi sinh vật: Các chỉ số Coliform, Fecal tại các điểm quan tr c 

thường vượt TCCP. Nguyên nhân là do việc khai thác nước dưới đất tại các khu 

vực này còn tự phát, không đúng kỹ thuật, các công trình vệ sinh phụ trợ thường 

đặt gần khu khai thác… dẫn tới việc nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất (dựa theo tài 

liệu báo cáo điều tra hiện trạng môi trường nước năm 2012 của Sở Tài Nguyên 

Môi Trường tỉnh Thanh Hóa). 

6.2.3. Môi trƣờng không khí và tiếng ồn 

Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn trong những năm gần đây có 

chiều hướng gia tăng ô nhiễm. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm mới chỉ xảy ra cục bộ tại 

một số điểm.Nền kinh tế của khu vực đang có những tăng trưởng đáng kể nhưng 

đồng thời cũng gây n n áp lực đối với môi trường. Nếu không có biện pháp kiểm 

soát thích hợp thì đây chính là nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn nhất. 

Có thể nhận thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực này chủ yếu 

bị ảnh hưởng bởi các phương tiện tham gia giao thông với chất ô nhiễm chỉ thị là 

NO2; SO2, bụi Pb. Qua kết quả phân tích thu thập, chúng ta có thể nhận thấy chất 

lượng môi trường không khí tại các nút giao thông bị ô nhiễm chủ yếu do các hơi 
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khí độc NO2; SO2, bụi Pb. Theo số liệu quan tr c của Sở Tài Nguy n Môi Trường 

tỉnh Thanh Hóa năm 2012 cho thấy rằng 

+ Tại hầu hết các nút giao thông nồng độ hơi khí SO2 vượt TCCP từ 1,04 ÷ 

2,31 lần. 

+ Nồng độ khí NO2 vượt TCCP từ 1,21 ÷ 1,74 lần. 

+ Bụi lơ lửng vượt TCCP từ 1,2 ÷ 3,3 lần. 

 

Biểu đồ. Nồng đ  bụi lơ lửng minh họa theo mùa qua các năm tại nút giao 

giữa Quốc l  1 tránh thành phố với đường vành đai phia Tây  

Tuy nhiên, ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng trong khu vực không có các nhà 

máy công nghiệp lớn, hoạt động du lịch cũng không phát triển nên vấn đề ô nhiễm 

không khí và tiếng ồn trong khu vực này là không đáng kể. 

6.2.4. Quản lý, thu gom và xử lý chất thải 

a. Nƣớc thải 

Hiện tại trong khu vực chưa có hệ thống thu gom và thoát nước thải riêng 

biệt. Nước thải chủ yếu thấm ngấm tại chỗ, một phần được thải ra hệ thống thoát 

nước mưa ra sông nhà L . 

b. Chất thải r n  

Trong khu vực quy hoạch chất thải r n chủ yếu là chất thải từ sinh hoạt 

thường ngày của người dân, từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Thành phần chất thải r n của khu vực khá đa dạng, nhưng nhìn chung thành 

phần hữu cơ chiếm tỷ lệ cao hơn cả, phần còn lại là các tạp chất khác. 

Bảng. Tỷ lệ % các thành phần trong rác thải của khu vực 

STT Thành phần % theo trọng 

lƣợng 

1 Chất hữu cơ (rau, quả, xác thịt, phân động vật, 

lông thú,…)  

76,6 
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2 Da, nhựa, cao su 11,1 

3 Giấy, carton, vải, giẻ vụn 4,7 

4 Gỗ, thủy tinh, gốm , sứ 2,4 

5 Kim loại 3,1 

6 Các loại khác 3,4 

(Nguồn: Báo cáo quy hoạch quản lý chất thải rắn toàn tỉnh đến năm 2020) 

Hiện trạng công tác quản lý và xử lý chất thải r n ở khu vực hiện nay là: 

chưa thực hiện quá trình phân loại chất thải r n sinh hoạt tại nguồn. Rác thải r n 

trong khu vực được thu gom và chuyển đi xử lý hàng ngày bởi công ty môi trường 

đô thị Thanh Hóa.  

6.3. Đánh giá và dự báo tác động tới môi trƣờng khu vực khi thực hiện quy 

hoạch  

6.3.1. Đánh giá và dự báo tác động tới môi trƣờng tự nhiên 

a. Môi trƣờng đất 

Khi dự án được triển khai thực hiện, quy mô tác động đến môi trường đất 

không những trực tiếp trên diện tích 14,7ha của mặt bằng dự án mà còn ảnh hưởng 

đến diện tích mặt đất tại các khu vực liền kề trong suốt quá trình hoạt động lâu dài 

của khu dịch vụ vận tải và bến xe khách phía Nam thành phố Thanh Hóa mà cụ 

thể là các nguy n nhân sau đây: 

Môi trường nước bị ô nhiễm cũng chính là nguy n nhân gây n n sự ô nhiễm 

đất do sự thâm nhập của các chất độc từ nước thấm vào đất. 

Mặt khác các chất thải r n nếu không được thu gom gọn gàng, khu vực dịch 

vụ thương mại, dịch vụ vận tải, và dịch vụ sửa chữa, không được vệ sinh tốt thì 

nước mưa là nguy n nhân đưa các chất bẩn vào môi trường đất, dầu mỡ thừa, các 

loại kim loại nặng, các chất thải nguy hại, sẽ làm ô nhiễm môi trường đất.  

b. Môi trƣờng nƣớc 

Tác động đến môi trường nước chủ yếu do tác động của nước thải sinh hoạt 

và nước thải từ các khu dịch vụ trong bến xe. Thành phấn chủ yếu là các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng 

(N/P) và vi sinh vật, và thường có dầu mỡ n n tăng khả năng gây ô nhiễm nguồn 

nước. Nước thải loại này nếu không được xử lý cũng sẽ gây ra các tác động nhất 

định đối với nguồn tiếp nhận và hệ sinh thái khu vực. 

Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt được xác định theo thống kê của 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) như sau: 
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Bảng. Tải lƣợng các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt 

Chỉ tiêu ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(g/ngƣời/ngđ) 

BOD5 45 - 54 

COD 82 - 102 

Chất r n lơ lửng 70 - 145 

Tổng Nitơ 6 - 12 

Amoni 2,8 - 4,8 

Tổng Photpho 0,8 - 4,0 

Tổng coliform (MPN/100 ml) 10
6
 - 10

9
 

- Tác động của một số chất ô nhiễm trong nƣớc thải: 

+ Tác động của chất r n lơ lửng (SS): Chất r n lơ lửng là tác nhân gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến tài nguyên tủy sinh do làm tăng độ đục của nguồn nước, làm 

giảm năng suất sinh học và gây bồi l ng tiếp nhận. 

+ Tác động của chất hưu cơ (BOD/COD): Chất hữu cơ chủ yếu trong nước 

thải sinh hoạt. Ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước 

do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. 

+ Tác động của dầu mỡ, dung môi hữu cơ: Dầu mỡ có tính độc cao và tương 

đối bền vững trong môi trường nước. Hầu hết các loài động thực vật đều bị tác hại 

của dầu mỡ, các loài thủy sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản 

quá trình hô hấp, quang hợp và cung cấp dinh dưỡng. 

c. Môi trƣờng không khí và tiếng ồn 

Sau khi quy hoạch được thực hiện thì sẽ có một lưu lượng lớn các phương 

tiện giao thông ra vào khu vực. 

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện vận tải này với nhiên liệu chủ 

yếu là xăng và dầu Diezel sẽ thải vào môi trường một lượng khói thải chứa các 

chất ô nhiễm như: Bụi, NO2, SO2, CO. 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, mật 

độ, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe qua lại và số lượng nhiên liệu tiêu 

thụ. Sử dụng hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới WHO thiết lập để xác định 

tải lượng ô nhiễm.  

Căn cứ vào cường độ xe hiện nay tại một số tuyến đường và căn cứ vào quy 

hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải trong tương lai, có thể dự báo gần 

đúng cường độ dòng xe ở mỗi tuyến đường đến 2020, sau đó dùng hệ số thải 
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lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện giao thông theo tài liệu WHO như 

bảng sau: 

Bảng. Tải lƣợng ô nhiễm khí thải do hoạt động của xe cơ giới 

TT Loại xe 
Đơn vị 

(U) 

Bụi 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOX 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

1 Xe ca ( xe ô tô con, xe khách, xe tải) 

1.1 Động cơ <1400cc 
1000km 0,07 1,27S 1,50 15,73 2,23 

Tấn NL 1,10 20S 23,75 248,3 35,25 

1.2 
Động cơ 1400 - 

2000cc 

1000km 0,07 1,62S 1,78 15,73 2,23 

Tấn NL 0,86 20S 22,02 394,7 27,65 

1.3 Động cơ >2000cc 
1000km 0,07 1,85S 2,51 15,73 2,23 

Tấn NL 0,76 20S 27,11 169,7 24,09 

2 Xe máy 

2.1 
Động cơ <50cc, 2 

kỳ 

1000km 0,12 0,36S 0,05 10 6 

Tấn NL 6,7 20S 2,8 550 330 

2.2 Động cơ 50cc, 2 kỳ 
1000km 0,12 0,6S 0,05 10 6 

Tấn NL 6,7 20S 2,8 550 330 

2.3 
Động cơ >50cc, 

4kỳ 

1000km - 0,76S 0,3 20 3 

Tấn NL - 20S 8 525 80 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, WHO 

1993) 

Ghi chú: NL – Nhiên liệu; S – Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%) (S= 

0,05%  đối với xăng). 

Dựa tr n hệ số phát thải theo WHO, đưa ra hệ số phát thải trung bình đối với 

các xe ô tô con, xe khách và xe tải  như sau:  

Bảng. Hệ số phát thải ô nhiễm đối với xe ô tô con, xe khách và xe tải 

Động cơ Đơn vị (U) 
Hệ số phát thải ô nhiễm (kg/U) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Xe hơi động cơ  từ 

<1.400cc đến >2.000cc  

1000km 0,07 1,58 1,93 15,73 2,23 

Tấn nguyên liệu 0,91 20S 24,29 270,90 29,00 
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Theo quy hoạch dự báo đến năm 2020 thì lưu lượng xe qua bến xe phía 

Nam là 6000 lượt/tháng. Dựa tr n hệ số phát thải ô nhiễm đối với các xe ô tô con, 

xe khách và xe tải đưa ra dự báo lượng khí phát thải từ các hoạt động giao thông 

vào năm 2020 như sau: 

Bảng. Dự báo nồng độ ô nhiễm không khí năm 2020 do hoạt động của các xe 

ô tô con, xe khách và xe tải 

Số xe ca vào 

năm 2020 
Đơn vị (U) 

Tải lƣợng ô nhiễm vào năm 2020 (tấn/U) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Xe hơi động cơ  

từ <1.400cc 

đến >2.000cc  

1000km 0,421 9,5 11,604 94,572 13,407 

Tấn nguyên 

liệu 5,471 120,244 146,036 1.628,705 174,354 

Như vây, dự báo đến năm 2020 lượng khí thải  phát sinh từ hoạt động giao 

thông  của các phương tiện giao thông ô tô con, xe khách và xe tải phát thải khí 

CO cao nhất (khoảng 94,572 tấn CO/1000km và khoảng 1.628,705 tấn CO/tấn 

nguy n liệu), ngoài ra  lượng khí NO2, VOC phát thải trong tương lai cũng khá 

cao.  

Như vậy, lưu lượng xe càng lớn thì sự phát sinh bụi, các khí thải càng lớn 

gây ra ô nhiễm môi trường không khí cho toàn bộ khu vực nếu như không có biện 

pháp giảm thiểu và kiểm soát kịp thời. Ngoài ra, tiếng ồn là nguồn ô nhiễm khá 

nghiêm trong trong hoạt động của bến xe. Tiếng ồn cao hơn ti u chuẩn cho phép 

sẽ gây các ảnh hưởng xâu đến môi trường và trước tiên là sức khỏe của người dân 

làm việc trong bến xe, và các dân cư xung quanh khu vực bến xe. Các tác động có 

thể nhận thấy như: Mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao 

động… Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính 

lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Kho học và Kỹ thuật Bảo 

hộ lao động của Tổng Li n đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng 

xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với 

cơ thể con người còn thể hiện ở các dải tần số khác nhau như sau: 

Bảng. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

Mức tiếng ồn (dB) Tác động 

0 

100 

110 

Ngưỡng nghe thấy 

B t đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

Kích thích mạnh màng nhĩ 
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120 

130-135 

140 

145 

150 

160 

Ngưỡng chói tai 

Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ 

b p 

Đau chói tai, nguy n nhân gây bệnh mất trí, đi n 

Giới hạn mà con người có thể chịu đưnngj được đối với 

tiếng ồn 

Nếu chịu đựng lâu dài sẽ bị thủng màng tai 

Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Vì vậy, cần có các giải pháp thích hợp để giảm thiểu tiếng ồn tới mức tối đa.  

d. Quản lý chất thải r n 

 Sau khi thực hiện quy hoạch thì các nguồn phát sinh chất thải r n trong khu 

vực có sự thay đổi cơ bản. Các chất thải r n phát sinh bao gồm chất thải r n sinh 

hoạt, chất thải r n từ các trung tâm thương mại và các hoạt động dịch vụ trong khu 

vực dự án.  

6.3.2. Đánh giá và dự báo tác động tới môi trƣờng kinh tế xã hội  

a. Đánh giá và dự báo tác động tới cuộc sống con ngƣời 

Quá trình thực hiện của quy hoạch này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe 

cộng đồng, quy mô tác động trực tiếp mạnh mẽ là đối với toàn bộ khu vực xã 

Quảng Thịnh. Nếu như suốt trong thời gian tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng ô 

nhiễm bụi, ô nhiễm không khí do công việc xây dựng, do xe cộ đi lại gây ô nhiễm 

môi trường khí độc, bụi cho cộng đồng thì trong tương lai khi các dịch vụ vận tải 

và bến xe đi vào hoạt động trong nhiều năm tr n địa bàn sẽ làm suy giảm chất 

lượng môi trường không khí, tiếng ồn,  ảnh hưởng chất lượng nước ngầm và gây ô 

nhiễm môi trường nước mặt sẽ làm tăng khả năng bệnh tật do sự suy thoái môi 

trường. 

Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí gây ảnh hưởng lớn nhất tới 

người dân trong khu vực nghiên cứu này chính là quá trình hoạt động của dịch vụ 

vận tải và bến xe phát sinh các khi độc CO, NO2, THC, bụi, tiếng ồn đều là những 

nguồn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.  

Ngoài ra, sự ô nhiễm của chất thải r n cũng là nguy cơ gây những tác hại 

trực tiếp đến nhân dân tron gkhu vực.  

b. Đánh giá và dự báo tác đông tới môi trƣờng kinh tê- xã hội 

Các hoạt động của dịch vụ vận tải và bến xe có một ý nghĩa kinh tế lớn lao, 

trước tiên là việc góp phần tạo ra công ăn việc làm và nâng cao đời sống nhân dân 

trong vùng. 
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Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của gần 15 ha đất nông nghiệp (chủ yếu 

là lúa nước và rau màu) của người dân địa phương thành đất sử dụng cho mục 

địch dịch vụ gây khó khăn cho đời sống của người dân, như giảm thu nhập hàng 

năm, nhân dân phải chuyển sang sinh sống bằng nghề khác. 

Khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thực hiện đền bù sẽ gây sự tăng giá đất 

khu vực lân cận do người dân khi có tiền đền bù sẽ tự ý mua đất để thay đổi chỗ ở 

và thay đổi nghề nghiệp. 

Bên cạnh những tác động tích cực, dự án cũng sẽ mang lại một số tác động 

tiêu cực như sau: 

+ Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội, quy hoạch khu dịch 

vụ vận tải và bến xe sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra nhiều mâu thuẫn 

xã hội như: làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhaapjcuar người dân 

địa phương, gia tăng dân số cơ học trong khu vực, gây ra nhiều vấn đề phức tạp 

trong văn hóa và trật tự trị an tại khu vực dự án. 

+ Ngoài ra, khi quy hoạch đi vào thực hiện, việc tăng mật độ giao thông trên 

các tuyến đường chính trong khu vực sẽ kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn giao 

thông. 

6.4. Các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trƣờng trong đồ án quy 

hoạch  

6.4.1. Giải pháp kỹ thuật 

a. Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trƣờng đất 

 hi thực hiện xây dựng thi công dự án sẽ cần thực hiện các công tác san nền 

vì vậy cần khai thác đất ở khu vực khác chuyển về, như vậy chủ dự án không được 

tự khai thác đất cát và chủ dự án xin cam kết: 

+  hông khai thác đất cát từ đất nông nghiệp tại địa bàn xã Quảng Thịnh 

cũng như đất đai khu vực xung quanh. 

+ Trong quá trình san lấp mặt bằng, không để đất bị xói mòn và chống nước 

mưa kéo theo các chất cặn bã vào nguồn nước khu vực xung quanh, cải tạo cống 

rãnh trong mặt bằng xây dựng và mương ti u của khu vực ra nguồn tiếp nhận, 

tránh ngập úng cho đồng ruộng và làng xóm khu vực dự án, giảm ô nhiễm môi 

trường đất đối với nhân dân xã Quảng Thịnh.  

Tại các hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khu tập kết rác phải có hệ thống 

chống thấm tốt để tránh gây ô nhiễm đất và nước ngầm. 

Tại các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng … nhất 

thiết phải có công trình xử lý nước thải, và phải có biện pháp thu gom rác hợp lý 

để không làm ô nhiễm môi trường đất các khu vực dân cư lân cận. 
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b. Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nƣớc và bảo vệ môi trƣờng nƣớc 

Xây dựng hệ thống nước thải ri ng biệt với hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải được xử lý sơ bộ tại mỗi công trình sau đó chảy vào hệ thống thoát nước được 

xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008 và được tái sử dụng một phần theo hướng tuần 

hoàn, giảm lượng thải ra môi trường. Cần xây dựng hệ thống lưu thông nước mặt 

tránh việc tù đọng, và phải kết nối giữa các mặt nước trong khu vực. 

Ở các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà hàng khách sạn thì nước thải 

phải được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn nước thải loại B 

trước khi vào mạng thoát nước chung. Lượng nước thải thoát ra đảm bảo không 

ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các khu vực xung quanh. 

c. Giải pháp bảo vệ môi trƣờng không khí và tiếng ồn 

Tất các các thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải đạt tiêu chuẩn quy 

định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

Phát triển giao thông đô thị để tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt, an 

toàn và thuận lợi. 

Thực hiện các tiêu chuẩn môi trường đối với động cơ ô tô, xe máy, khuyến 

khích sử dụng các nguồn năng lượng ít độc hại. 

d. Giải pháp quy hoạch quản lý chất thải và vệ sinh môi trƣờng 

Thực hiện phân loại chất thải r n tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng 

các chất vô cơ nhằm giảm khối lượng thải cần vận chuyển đi chôn lấp hoặc đốt, 

theo quy hoạch quản lý chất thải r n của Tỉnh. 

- Đối với chất thải r n thông thường 

+ Cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải r n sinh hoạt cho toàn bộ khu 

vực  

+ Hợp đồng với Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đến 

thu gom và vận chuyển chất thải r n đi xử lý. 

+ Thu gom chất thải r n sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa quy định để 

tránh sự phân huỷ của các chất hữu cơ dễ phân huỷ gây ô nhiễm môi trường và 

sức khoẻ cộng đồng do mùi hôi và nước rỉ rác. 

+ Các thùng chứa chất thải r n sinh hoạt do các trung tâm thương mại, dịch 

vụ, khách sạn được đặt đúng nơi quy định để xe rác của đơn vị có chức năng đến 

thu gom và vận chuyển 

- Đối với chất thải r n nguy hại 

+ Cung cấp các văn bản pháp lý li n quan đến chất thải r n nguy hại. 

+ Giới thiệu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại. 
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+ Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất thải nguy hại thao các quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam. 

+    khai và đăng ký Chủ nguồn thải nguy hại với cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường có thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam. 

+ Hợp đồng với các đơn vị cấp phép nghề đến thu gom và vận chuyển đi xử 

lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

+ Tuân thủ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguy n và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

6.4.2. Giải pháp quản lý 

Các danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động 

môi trường, cụ thể như sau: 

+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực dịch vụ vận tải và bến xe 

phía Nam thành phố Thanh Hóa. 

+ Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ trong bến xe phía Nam 

thành phố Thanh Hóa. 

+ Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ phương tiện trong đó có trạm xăng.  

Chương trình quan tr c, và giám sát môi trường 

Thành phần 

môi trƣờng 

Vị trí Thông số Tần xuất 

quan tr c 

lần/năm 

Nước thải Tại các vị trí nguồn 

thải và nơi tiếp nhận 

nước thải 

pH, độ màu, độ đục, 

SS, dầu mỡ, BOD5, 

COD, tổng Nitơ, tổng 

phospho, coliform. 

2 

Nước ngầm Tại một số giếng 

khoan của các hộ 

dân sống gần khu 

vực. 

Nhiệt độ, pH, cặn lơ 

lững, DO, BOD5, 

COD, NH4+, Nitrat, 

Nitrit, Fe, Mn, 

Coliform 

2 

Không khí Trên các trục tuyến 

đường đi vào bến 

xe, các nút giao 

thông gần bến xe, và 

trong bến xe. 

Bụi tổng, bụi lơ lửng, 

SO2, NO2, CO, tổng 

CxHy. 

Lưu lượng luồng xe 

(chiếc/h) 

2 
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Cường độ ồn ban 

ngày, buổi tối, ban 

đ m. 

Chất thải r n Tại các khu vực thu 

gom CTR trong bến 

xe. 

Khối lượng, thành 

phần, tính chất. 

1 
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PHẦN VII. PHÂN KỲ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KHÁI TOÁN KINH 

PHÍ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG  

7.1. Phân kỳ đầu tƣ xây dựng 

Để thuận tiện trong tiến hành công tác đầu tư phát triển đô thị kiến nghị tiến 

hành đầu tư theo theo các giai đọan cụ thể như sau: 

- Giai đoạn 1: Tiến hành các công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và cải 

thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển đô thị như hệ thống cấp nước, cấp 

điện phụ vụ thi công; 

- Giai đoạn 2: Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đặc biệt là hệ thống 

giao thông kết nối với hệ thống đường giao thông đối ngoại; 

- Giai đoạn 3 : Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật nội 

bộ bến xe phía Nam; 

- Giai đoạn 4: Hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở của dự án đưa vào 

vận hành, khai thác, quản lý theo đúng các quy định hiện hành. 

7.2. Khái toán kinh phí đầu tƣ xây dựng và dự kiến nguồn vốn đầu tƣ 

-  Căn cứ lập Khái toán kinh phí: 

+ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 2014. 

+ Căn cứ thông báo giá của Công ty nhựa Tiền Phong. 

+ Căn cứ thông báo giá của công ty dây điện Trần Phú.  

+ Căn cứ thông báo giá của công ty TNHH bê tông 620- Đồng Tâm 

-  Chi tiết khái toán kinh phí đầu tư xây dựng (xem bảng 6.1) 

- Tổng hợp kinh phí như sau: 

+ Kinh phí đầu tư xây dựng: 415,8 tỷ đồng 

+ Kinh phí giải phóng mặt bằng: 66,3 tỷ đồng (Xem bảng 2.1) 

Tổng cộng: 482,1 tỷ đồng 

- Phân kỳ đầu tư: 

+ Giai đoạn từ nay đến 2020: 208,20 tỷ đồng 

+ Giai đoạn từ 2021-2030: 273,90  tỷ đồng 

- Dự kiến nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách (các tuyến 

giao thông đô thị, tuyến chính trong bến xe và hạ tầng kỹ thuật đi kèm), k u gọi 

nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
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Bảng 6.1. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng 

TT Hạng mục 
 Diện 

tích (m2)  
Tầng 
cao 

MĐXD 
(%) 

Khối 
lượng 

Đơn 
vị  

Suất đầu tư 
(đồng/đv) 

Quy mô 
đến 2020       

(triệu 
đồng) 

Quy mô 
đến 2025       

(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn - ghi 
chú 

I Bến xe khách 
     
41.340,0  

1-3 10-20       
                

82.901  
                    
-    

 Ngân sách, xã hội 
hóa  

- Nhà Ga hành khách 
       
2.100,0  

2-3   4200 m2 
            

8.000.000  
                

33.600  
  

- 
Hàng lang cầu đón taxi, bus, 
PT cá nhân 

           
630,0  

1   630 m2 
            

1.500.000  
                      

945  
  

- 
Bãi đón trả khách + hành 
lang cầu đón trả khách 

     
13.200,0  

1   
    

13.200,0  
m2 

            
1.000.000  

                
13.200  

  

- Bãi đỗ xe chờ 
     
14.400,0  

    
    

14.400,0  
m2 

               
500.000  

                   
7.200  

  

- Cây xanh cảnh quan 
       
4.000,0  

    
      

4.000,0  
m2 

               
300.000  

                   
1.200  

  

- 
Giao thông nội bộ bến xe 
khách 

       
7.010,0  

    
       

267,56  
m 

       
100.000.000  

                
26.756  

  

II 
Bến xe hàng hóa kết hợp 
dịch vụ Cảng cạn 

     
27.800,0  

1-3 10-20   m2     
           

75.900   Ngân sách, xã hội 
hóa 
sẽ thu hút đầu tư 
bến xe hàng hóa. 
Đồng thời đầu tư 
xây dựng mạng 
đường đô thị (phía 
trước chợ dân 
sinh, dọc kênh 
B24).  

- Kho hàng kín 
       
4.000,0  

1-2   
      

8.000,0  
m2 

            
4.000.000  

  
           

32.000  

- 
Bãi xếp dỡ hàng hóa, lưu 
thông nội bộ 

     
15.600,0  

    
    

15.600,0  
m2 

            
1.000.000  

  
           

15.600  

- 
Bãi đỗ xe qua đêm và chờ 
xếp dỡ 

       
5.000,0  

    
      

5.000,0  
m2 

               
500.000  

  
              

2.500  

- Hành chính phụ trợ 
       
1.200,0  

2-3   
      

3.600,0  
m2 

            
7.000.000  

  
           

25.200  

- Cây xanh cảnh quan                  m2                                   
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2.000,0  2.000,0  300.000  600  

III Đất dịch vụ hỗn hợp 
     
30.320,0  

      m2     
         

148.280  

 Doanh nghiệp, 
vay, cổ phần, huy 
động hợp pháp 
khác… 
Thu hút đầu tư các 
công trình dịch vụ 
phương tiện đồng 
thời đầu tư xây 
dựng mạng đường 
đô thị 
  

1 
Dịch vụ hỗn hợp - khách 
sạn 

       
7.880,0  

9-12 30-40   m2     
         

123.130  

- 
Dịch vụ hỗn hợp - khách 
sạn 

       
3.000,0  

    
    

15.000,0  
m2 

            
8.000.000  

  
         

120.000  

- Sân đường nội bộ 
       
2.380,0  

    
      

2.380,0  
m2 

            
1.000.000  

  
              

2.380  

- Cây xanh cảnh quan 
       
2.500,0  

    
      

2.500,0  
m2 

               
300.000  

  
                 

750  

2 
Bãi đỗ xe cho các phương 
tiện cá nhân phục vụ bến xe 

       
5.000,0  

1 5-10 
      

5.000,0  
m2 

               
500.000  

  
              

2.500  

3 
Sửa chữa, bảo dưỡng - 
trạm xăng 

       
7.500,0  

1-3 30-40   m2     
           

13.400  

- Sửa chữa, bảo dưỡng 
       
4.200,0  

2-3   
      

3.800,0  
m2 

            
3.000.000  

  
           

11.400  

- Trạm xăng dầu 
       
3.300,0  

1     m2 
    

2.000.000.0
00  

  
              

2.000  

4 
Bãi đỗ xe công cộng phục 
vụ cho nhu cầu đô thị 

       
9.940,0  

1 5-10   m2     
              

9.250  

- Đỗ xe có mái 
       
1.800,0  

1   
      

1.800,0  
m2 

            
3.000.000  

  
              

5.400  

- 
Bãi đỗ xe ngoài trời + sân 
đường bãi đỗ xe 

       
7.040,0  

    
      

7.040,0  
m2 

               
500.000  

  
              

3.520  

- Cây xanh cảnh quan 
       
1.100,0  

    
      

1.100,0  
m2 

               
300.000  

  
                 

330  

IV 
Giao thông kết nối (trừ 
tuyến QL1 và đường vành 

        
17.680  

    
         

1.733  
 md    

                
33.910  

           
33.910  

 Ngân sách  
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đai phía Tây) 

  
Tuyến đường 3- đường 
phía Đông kênh B24 

      
             

333  
 md  

         
30.000.000  

                  
4.989  

              
4.989  

Đầu tư cả nền mặt 
đường 

  
Tuyến đường 4- đường 
phía Tây nam bến xe 

      
             

207  
 md  

         
30.000.000  

                  
3.103  

              
3.103  

 và vỉa hè, cây 
xanh 

  
Tuyến đường 5- đường 
phía Nam bến xe 

      
             

261  
 md  

         
30.000.000  

                  
3.922  

              
3.922  

  

  
Tuyến đường 6- đường 
phía Đông bến xe giáp khu 
dân cư hiện trạng 

      
             

140  
 md  

         
30.000.000  

                  
2.101  

              
2.101  

  

  
Tuyến đường 7- Đường trục 
trong bến xe 

      
             

383  
 md  

         
50.000.000  

                  
9.563  

              
9.563  

  

  
Tuyến đường 8- Đường trục 
trong bến xe 

      
             

268  
 md  

         
50.000.000  

                  
6.689  

              
6.689  

  

  
Tuyến đường 9- Đường trục 
trong bến xe 

      
             

142  
 md  

         
50.000.000  

                  
3.543  

              
3.543  

  

V San nền       
    

119.692  
 m3  

               
110.000  

                
19.749  

  

 Ngân sách, xã hội 
hóa  

VI Thoát nước mưa             
                   

1.464  
  

  Cống tròn D600       
         

3.084  
 m  

               
350.000  

                   
1.079  

  

  Cống tròn D300       
             

567  
 m  

               
250.000  

                      
142  

  

  Giếng thu       
             

136  
 cái  

            
1.500.000  

                      
204  

  

  Giếng thăm       
               

17  
 cái  

            
2.000.000  

                        
34  

  

  Cửa xả                         cái                                          
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2  2.500.000  5  

VII Cấp nước             
                     

603  
           

15.000  

  Ống cấp nước HPDE D75       
               

90  
 m  

                   
5.000  

                          
0  

    

  Ống cấp nước HPDE D90       
             

965  
 m  

                 
13.000  

                        
13  

    

  Ống cấp nước HPDE D110       
         

1.770  
 m  

                 
80.000  

                      
142  

    

  Ống cấp nước HPDE D160       
             

245  
 m  

               
170.000  

                        
42  

    

  Ống cấp nước HPDE D200       
             

800  
 m  

               
270.000  

                      
216  

    

  Bít chặn D75       
                 

1  
 cái  

               
150.000  

                          
0  

    

  Bít chặn D90       
                 

3  
 cái  

               
190.000  

                          
1  

    

  Van xả cặn       
               

17  
 cái  

            
3.800.000  

                        
65  

    

  Van xả khí       
               

17  
 cái  

            
3.800.000  

                        
65  

    

  Hố van kiểm tra       
               

17  
 cái  

            
2.000.000  

                        
34  

    

  Họng cứu hỏa DN100       
                 

8  
 trụ  

            
3.000.000  

                        
24  

    

  Van khóa       
                 

1  
 cái  

            
3.000.000  

                          
3  

    

VII
I 

Cấp điện- chiếu sáng             
                   

2.237  
                 

800  
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CÁP NGẦM 022KV 
CU/XLPE/DSTA/PVC 
3M240+M120 

      
             

450  
 m  

            
1.500.000  

                      
675  

    

  
CÁP NGẦM 0,4KV 
CU/XLPE/DSTA/PVC 
3M150+1M90 

      
             

670  
 m  

                 
50.000  

                        
34  

    

  
CÁP ĐIỆN CHIẾU SÁNG 
3M10,0+1M4,0 

      
         

5.129  
 m  

                 
20.000  

                      
103  

    

  
TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 
560KVA-22/0,4KV LOẠI 
TRẠM KIOSK 

      
                 

2  
 trạm  

       
800.000.000  

                      
800  

                 
800  

  

  
TRỤ ĐIỆN CHIẾU SÁNG 1 
BÓNG 150W 

      
             

127  
 trụ  

            
3.000.000  

                      
381  

    

  
TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ LOẠI 
4 BÓNG 

      
               

15  
 trụ  

            
4.500.000  

                        
68  

    

  
ỐNG NHỰA PVC D195 
LUỒN CÁP 22KV 

      
             

450  
 m  

                 
30.000  

                        
14  

    

  
ỐNG NHỰA PVC D114 
LUỒN CÁP 0,4KV 

      
             

670  
 m  

                 
25.000  

                        
17  

    

  
ỐNG THÉP D114 LUỒN 
CÁP HẠ THẾ 

      
               

35  
 m  

               
120.000  

                          
4  

    

  
ỐNG NHỰA PVC D114 
LUỒN CÁP CHIẾU SÁNG 

      
         

5.129  
 m  

                 
25.000  

                      
128  

    

  
ỐNG THÉP D114 LUỒN 
CÁP CHIẾU SÁNG 

      
             

120  
 m  

               
120.000  

                        
14  

    

IX Thoát nước thải             
                   

1.035  
    

  
CỐNG THOÁT NƯỚC 
BTCT D300 

      
         

2.843  
 m  

               
250.000  

                      
711  

    

  CỐNG THOÁT NƯỚC                     m                                             



66 

BTCT D400 281  300.000  84  

  
GIẾNG THĂM KÍCH 
THƯỚC 1000X1000 

      
               

80  
 cái  

            
2.000.000  

                      
160  

    

  GIẾNG KIỂM TRA       
               

40  
 cái  

            
2.000.000  

                        
80  

    

Tổng cộng             
              

141.900  
         

273.890  
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PHẦN VII - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía 

Nam thành phố Thanh Hóa đảm bảo các yêu cầu về chức năng, quy chuẩn quy 

phạm hiện hành. Cụ thể Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa và 

Quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 

tr n địa bàn TP Thanh Hóa; đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách và phương tiện  

tr n địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện trong tỉnh, phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh 

Thanh Hóa. Đồng thời, làm cơ sở thu hút vốn đầu tư để đầu tư xây dựng bến xe 

khách, bến xe hàng hóa, các công trình dịch vụ phương tiện và thương mại thành 

phố Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. 

Kính mong Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt QHCT xây dựng 1/500 

trung tâm dịch vụ vận tải và bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa để có cơ sở 

pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kêu gọi đầu tư ./. 
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PHỤ LỤC: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT BẾN XE 

(Theo dự thảo Thông tư quy định về công suất bến xe khách của Bộ Giao thông 

vận tải) 

I. Khái niệm về công suất bến xe 

Công suất bến xe là số lượng phương tiện (hoặc hành khách) thông qua bến 

xe (bao gồm cả chuyến đến và đi) trong một đơn vị thời gian. 

Trong tài liệu  Hướng dẫn tính toán công suất bến xe  này, công suất bến xe 

được hiểu là số lượng xe khách thông qua bến. 

II. Trình tự hoạt động của xe khách trong bến xe 

Từ lúc b t đầu vào bến xe cho đến lúc rời khỏi bến, một xe khách phải trải 

qua các hoạt động chính như sau: 

- Vào bến: phương tiện vận tải đi vào bến xe thông qua cổng vào bến 

- Trả khách: phương tiện tiếp cận ô đỗ theo đúng quy định của bến xe và mở 

cửa cho hành khách xuống xe 

- Chờ tài: Sau khi hành khách cuối cùng rời xe, lái xe đưa xe về vị trí đỗ chờ 

tài để nghỉ ngơi và làm các tác nghiệp bảo dưỡng ng n (kiểm tra lốp, xăng 

dầu, làm vệ sinh tr n xe…). Đồng thời, trong thời gian nghỉ này, thực hiện 

tác nghiệp đổi tài và làm các thủ tục nhận lệnh và xuất bến. 

- Đón khách: xe được lái từ vị trí đỗ chờ tài đến vị trí đón khách theo đúng 

quy định của bến xe, mở cửa cho hành khách l n xe. 

- Rời bến: sau khi đã đón đủ khách hoặc hết thời gian đón khách theo quy 

định của bến xe, xe sẽ khởi hành rời khỏi bến thông qua cổng ra của bến xe. 

III. Tính toán công suất của các khu vực 

a) Cổng vào/ bên trong/ ra khỏi bến xe 

Để tính toán công suất của cổng vào bến xe, cần thu thập các số liệu đầu vào 

như sau: 

Bảng 3.1. Số liệu đầu vào 

STT Tên Ký hiệu Đơn vị Cách tính 

1 Thời gian hoạt động T Giờ 21h – 5h = 16h hoạt động 

2 Chiều rộng cổng W Mét 21 

3 
Chiều rộng trung bình của một 

làn xe   

Mét 3.5 

4 
Thời gian qua cổng trung bình 

của phương tiện  

Phút 0.5 

- Thời gian hoạt đ ng    Giờ đóng bến) –  Giờ m  bến) 
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- Chiều r ng cổng, Chiều r ng trung bình của m t làn xe: Số liệu lấy tư mặt cắt 

đường quy hoạch bến xe. 

- Thời gian qua cổng trung bình của phương tiện   Đo đạc thực tế, tính t  l c xe 

bắt đầu vào cổng đến l c phương tiện hoàn toàn đi qua cổng 

Công suất của cổng vào bến xe được tính toán như sau: 

Bảng 3.2. Số liệu tính toán 

STT Trình tự tính toán 
Công thức 

tính toán 
Kết quả Đơn vị 

1 Tính số lượng làn xe ra/ vào bến 
 

6 Làn xe 

2 
Tính công suất của 01 làn xe ra/ 

vào bến trong 1 ngày hoạt động 
 

1920 Xe/ làn 

3 
Tính công suất của cổng ra/ vào 

bến xe trong 1 ngày hoạt động  

11520 Xe /làn 

 

Trong đó: 

- : Số lượng làn xe vào bến  

- : Chiều rộng cổng vào bến (m) 

- : Chiều rộng trung bình của phương tiện (m) 

- : Công suất của 01 làn xe vào bến trong 1 ngày hoạt động (xe/ngày) 

- T: Thời gian hoạt động của bến xe trong 1 ngày (giờ) 

- : thời gian vào bến trung bình của phương tiện (phút) 

- : Công suất của cổng vào bến xe trong 1 ngày hoạt động 
 

b) Khu vực chờ tài: 

Bảng 3.3. Số liệu đầu vào: 

STT Tên Ký hiệu Đơn vị Cách tính 

1 Số vị trí đỗ xe trong khu vực chờ tài n Vị trí 190 

2.1 

 

 

Thời gian dừng đỗ trung bình trong 

khu vực chờ tài tuyến có cự ly dưới 

300 km 
 Phút 15 

2.2 

Thời gian dừng đỗ trung bình trong 

khu vực chờ tài tuyến có cự ly từ 300 

– 500 km 
 Phút 45 

2.3 

Thời gian dừng đỗ trung bình trong 

khu vực chờ tài tuyến có cự ly từ 500 

– 1000 km 
 Phút 720 

2.4 

Thời gian dừng đỗ trung bình trong 

khu vực chờ tài tuyến có cự ly từ 

1000 – 2000 km 
 Phút 1440 
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STT Tên Ký hiệu Đơn vị Cách tính 

3.1 
Số ô đỗ chờ tài cho phương tiện chạy 

tuyến dưới 300 km  Vị trí 50 

3.2 
Số ô đỗ chờ tài cho phương tiện chạy 

tuyến từ 300 – 500 km  Vị trí 50 

3.3 
Số ô đỗ chờ tài cho phương tiện chạy 

tuyến từ 500 – 1000 km  Vị trí 50 

3.4 
Số ô đỗ chờ tài cho phương tiện chạy 

tuyến từ 1000 – 2000 km  Vị trí 40 

 

Tính toán: 

Bct =  = 4360 (chuyến xe/ngày) 

Trong đó:  

Công thức tính toán công suất của khu vực chờ tài như sau: 

 
- : Công suất của khu vực chờ tài (xe/giờ) 

- : Số vị trí chờ tài của tuyến loại i (i = 1, 2,…,4) (vị trí) 

- : Thời gian chờ tài trung bình của một xe của tuyến loại i (i = 1, 2,…,4) 

(phút) 

- : thời gian hoạt động trong ngày của bến xe (tiếng). 

c) Khu vực trả khách: 

Bảng 3.4. Số liệu đầu vào 

STT Tên 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Cách 

tính 

1 Số vị trí trả khách N Vị trí 22 

2 Diện tích bình quân của một vị trí đón/ trả khách  m
2
 40 

3.1 Thời gian trống giữa 2 xe li n tiếp giờ cao điểm  Phút 5 

3.2 Thời gian trống giữa 2 xe li n tiếp giờ thấp điểm  Phút 2 

3.3 
Thời gian trống giữa 2 xe li n tiếp giờ bình 

thường  Phút 3 

4.1 
Thời gian dừng của xe tại điểm đón/ trả khách 

giờ cao điểm  Phút 3 

4.2 
Thời gian dừng của xe tại điểm đón/ trả khách 

giờ thấp điểm  Phút 7 

4.3 
Thời gian dừng của xe tại điểm đón/ trả khách 

giờ bình thường  Phút 5 
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5.1 Hệ số biến động thời gian dừng đỗ giờ cao điểm   0.8 

5.2 
Hệ số biến động thời gian dừng đỗ giờ thấp 

điểm   0.8 

5.3 
Hệ số biến động thời gian dừng đỗ giờ bình 

thường   0.8 

6.1 Hệ số Z giờ cao điểm Z cđ  0 

6.2 Hệ số Z giờ thấp điểm Z tđ  1.75 

6.3 Hệ số Z giờ bình thường Z bt  0.475 

7 
Số giờ hoạt động của bến xe vào giờ cao điểm, 

giờ bình thường và giờ thấp điểm 

 

 

 

Giờ 

Cđ = 4 

Tđ = 4 

Bt = 8 

Tính toán: 

+ Công suất trả khách trong 1 giờ cao điểm: 

 =  = (22*60)/(5+3(1+0*0.8)) = 165 

Tương tự: 

  = (22*60)/(2+7(1+1.75*0.8))= 70 ;  

  = (22*60)/(3+5(1+0.475*0.8)=133; 

 Công suất khu vực trả khách: 

Bh = 165*4+70*4+133*8 = 2.004 chuyến xe/ ngày 

d) Khu vực đón khách: 

Bảng 3.5. Số liệu đầu vào khu vực đón khách: 

STT Tên Ký 

hiệu 

Đơn vị Cách 

tính 

1 Số vị trí đón khách N Vị trí 34 

3.1 Thời gian trống giữa 2 xe li n tiếp giờ cao điểm  Phút 2 

3.2 Thời gian trống giữa 2 xe li n tiếp giờ thấp điểm  Phút 5 

3.3 Thời gian trống giữa 2 xe li n tiếp giờ bình thường  Phút 3 

4.1 Thời gian dừng của xe tại điểm đón/ trả khách giờ 

cao điểm 
 Phút 10 

4.2 Thời gian dừng của xe tại điểm đón/ trả khách giờ 

thấp điểm 
 Phút 25 

4.3 Thời gian dừng của xe tại điểm đón/ trả khách giờ 

bình thường 
 Phút 15 

5.1 Hệ số biến động thời gian dừng đỗ giờ cao điểm   0.8 

5.2 Hệ số biến động thời gian dừng đỗ giờ thấp điểm   0.8 

5.3 Hệ số biến động thời gian dừng đỗ giờ bình thường   0.8 
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6.1 Hệ số Z giờ cao điểm Z cđ  0 

6.2 Hệ số Z giờ thấp điểm Z tđ  1.75 

6.3 Hệ số Z giờ bình thường Z bt  0.475 

7 Số giờ hoạt động của bến xe vào giờ cao điểm, giờ 

bình thường và giờ thấp điểm 
 

 

 

Giờ Cđ = 4 

Tđ = 4 

Bt = 8 

Tính toán công suất khu vực đón khách: 

+ Công suất trả khách trong 1 giờ cao điểm: 

 =  = (34*60)/(2+10(1+0*0.8)) = 170 Chuyến xe/ngày 

Tương tự: 

  = (34*60)/(5+25(1+1.75*0.8)=31 Chuyến xe/ngày ;  

  = (34*60)/(3+15(1+0.475*0.8)= 86 Chuyến xe/ngày 

 Công suất khu vực trả khách: 

Bh = 170*4+31*4+86*8 = 1492 chuyến xe/ ngày 

Vậy công suất b n xe lý thuyết ở bến xe phía Nam là: 

Blý thuyết = giá trị nhỏ nhất của (11520, 4360, 2004, 1492) = 1492 chuyến xe/ ngày 

Công suất thực tế tại bến xe phía Nam: 

Bến xe phía Nam có hệ số ảnh hưởng  = 0.7 (tạm tính) nên công suất thực tế 

là: 

Bthực tế = 0.7*1492 = 1044 chuyến xe/ ngày. 

 

                                                


