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CỤM CÔNG NGHIỆP HOÀNG LONG 1
PHAÀN I
CAÙC CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ
- Caên cöù vaøo Coâng vaên soá : 1640/UBND-KT ngaøy 10/4/2007 cuûa UBND
Tænh Long An V/v: thoûa thuaän ñòa ñieåm ñaàu tö cho Coâng Ty Coå Phaàn Hoaøng
Long Long An ñaàu tö phaùt trieån haï taàng Cuïm Coâng Nghieäp Hoaøng Long 1
thuoäc Huyeän Beán Löùc-Tænh Long An;
- Caên cöù vaøo Bieân baûn hoïp ngaøy 29/6/2007 V/v: thaåm ñònh nhu caàu söû
duïng ñaát cho Coâng Ty Coå Phaàn Hoaøng Long Long An ñaàu tö phaùt trieån haï
taàng Cuïm Coâng Nghieäp Hoaøng Long 1 thuoäc Huyeän Beá n Löùc-Tænh Long An;
- Caên cöù vaøo Coâng vaên soá: 3688/UBND-NN ngaøy 27/7/2007 cuûa UBND
Tænh Long An V/v: cho chuû tröông trieån khai keâ bieân boài thöôøng ñaát vaø taøi saûn
treân ñaát cuûa döï aùn Cuïm Coâng Nghieäp Hoaøng Long 1 thuoäc Huyeän Beán LöùcTænh Long An;

PHAÀN II
CÔ SÔÛ LAÄP DÖÏ AÙN
1. Söï caàn thieát laäp döï aùn ñaàu tö :
Tröôùc tình tình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi theo höôùng coâng nghieäp hoùa,
hieän ñaïi hoùa nhö hieän nay, vôùi muïc tieâu thuùc ñaåy neàn kinh teá taêng tröôûng
nhanh, hieäu quaû oån ñònh vaø beàn vöõng. Tænh Long An thaáy caàn thieát phaûi thuùc
ñaåy phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp treân ñòa baøn cuûa Tænh baèng vieäc keâu
goïi caùc nguoàn voán cho caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng caùc khu, cuïm coâng nghieäp
taäp trung.
Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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Vieäc xaây döïng Cuïm Coâng Nghieäp Hoaøng Long 1 vôùi ñòa ñieåm raát thuaän
lôïi, naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, naèm caïnh ñöôøng cao toác
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh-Trung Löông vaø naèm gaàn Quoác Loä 1 vaø caëp soâng
Beán Löùc, vieäc saûn xuaát noâng nghieäp khoâng coù hieäu quaû kinh teá cao, maät ñoä
caân cö thaáp laø moät lôïi theá raát lôùn trong vieäc ñaàu tö haï taàng phaùt trieån Cuïm
Coâng Nghieäp Hoaøng Long 1 xuaát phaùt töø tình hình thöïc tieån nhö vaäy thì vieäc
ñaàu tö haï taàng phaùt trieån Cuïm Coâng Nghieäp Hoaøng Long 1 laø caàn thieát cho söï
phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh Long An noùi chung vaø cuûa huyeän Beán Löùc
noùi rieâng.
2. Muïc tieâu vaø nhieäm vuïï:
- Taïo tieàn ñeà phaùt trieån cho Huyeän Beán Löùc phuïc vuï yeâu caàu phaùt trieån
kinh teá xaõ hoäi theo höôùng coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa. Vôùi muïc tieâu thuùc
ñaåy neàn kinh teá taêng tröôûng nhanh, hieäu quaû oån ñònh vaø beàn vöõng, ruùt ngaén
khoaûng caùch cheânh leäch giöõa caùc vuøng cuõng nhö caùc khu laân caän.
- Thuùc ñaåy phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp trong ñòa baøn Tænh giaûi
quyeát nhu caàu lao ñoäng nhaøn roåi taïi ñòa phöông goùp phaàn oån ñònh phaùt trieån
ñôøi soáng nhaân daân trong khu vöïc.

PHAÀN III
HIEÄN TRAÏNG XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN
1. Vò trí vaø quy moâ :
- Khu ñaát ñaàu tö haï taàng phaùt trieån coâng nghieäp naèm ôû phía Ñoâng Nam
soâng Beán Löùc, caïnh ñöôøng cao toác Thaønh Phoá Hoà Chí Minh-Trung Löông
thuoäc ñòa phaän huyeän Beán Löùc-tænh Long An.
- Caùch Thò Traán Beán Löùc khoaûng 3km theo ñöôøng Höông Loä 8.
- Caùch Trung Taâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh khoaûng 38 km theo ñöôøng
Quoác Loä 1A.
- Khu ñaát coâng nghieäp ñöôïc giôùi haïn bôûi :
+ Phía Taây vaø Taây Nam giaùp ruoäng luùa vaø ñaát noâng nghieäp.
+ Phía Ñoâng Baéc giaùp ñaát noâng nghieäp.
+ Phía Nam vaø Ñoâng Nam giaùp ñöôøng cao toác Thaønh Phoá Hoà Chí
Minh-Trung Löông.
Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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+ Phía Baéc giaùp tuyeán ñöôøng ñaát ñoû hieän höõu vaø soâng Beán Löùc.
- Khu ñaát ñaàu tö haï taàng phaùt trieån coâng nghieäp coù dieän tích töï nhieân
khoaûng 262,68 ha.
2. Ñaëc ñieåm ñòa hình - ñòa chaát :
2.1 Ñòa hình :
Khu ñaát baét ñaàu xaây döïng coù ñòa hình thaáp, töông ñoái baèng phaúng mang
ñaëc tröng chung cuûa ñoàng baèng soâng Cöûa Long coù nhieàu ao möông. Khu ñaát
coù moät soá nhaø baùn kieân coá, ít nhaø taïm caëp theo ñöôøng loä ñoû hieän höõu coøn laïi
phaàn lôùn laø ñaát ruoäng luùa, moät soá ít ñaát thoå cö, ao möông. Cao ñoä trung bình
töø 0.6m ñeán 1.5m.
2.2 Ñòa chaát :
Chöa coù loå khoan cuï theå taïi vò trí khu quy hoaïch. Tuy vaäy qua caùc loå
khoan vuøng laân caän coù theå döï ñoaùn caùc lôùp ñaát nhö sau :
 Lôùp 1 ( Traàm tích Holo xen)
Beà maët xuoáng töø 7 m – 10 m thaønh phaàn chuû yeáu laø seùt, seùt pha, buøn,
taàng traàm tích Holoxen meàm yeáu, söùc taûi vaø ñoä beàn thaáp, trong xaây döïng coâng
trình thöôøng phaûi gia coá neàn moùng.
 Lôùp 2 ( Traàm tích Pleixtoxen )
Thaønh phaàn chuû yeáu laø seùt, seùt pha, caùt… beà daøy lôùp naøy khaù lôùn, coù ñoä
beàn vaø söùc chòu taûi raát toát. Tuy nhieân khi tieán haønh xaây döïng caàn phaûi tieán
haønh khoan khaûo saùt ñòa chaát ñeå coù giaûi phaùp thieát keá neàn moùng phuø hôïp.
3. Khí haäu thuûy vaên :
 Nhieät ñoä trung bình : 27,9 o C.
 Giôø naéng trung bình naêm : 2.750 giôø.
 Höôùng gioù chuû ñaïo : Höôùng Ñoâng Nam ( Töø thaùng 1 ñeán thaùng 4 ).
Höôùng Taây Nam ( Töø thaùng 6 ñeán thaùng 12 )
 Löôïng möa trung bình naêm: 1.550mm .
 Ñoä aåm trung bình : 77% ( muøa khoâ ).
83% ( muøa möa ).
 Khoâng bò aûnh höôûng bôûi luõ luït, coù aûnh höôûng cuûa trieàu cöôøng trong
muøa luõ.
Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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 Khu vöïc chòu aûnh höôûng cheá ñoä thuûy vaên cuûa soâng Vaøm Coû Ñoâng.
Soâng Vaøm Coû Ñoâng chòu aûnh höôûng trieàu bieån Ñoâng theo cheá ñoä baùn nhaät
trieàu. Möïc nöôùc dao ñoäng trung bình töø - 0.78 ñeán +0.96.
4. Ñòa ñieåm xaây döïng :
4.1 Baûn ñoà vò trí : ( ñính keøm )
4.2 Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät :
* Giao thoâng :
 Hieän traïng trong phaïm vi ranh khu ñaát quy hoaïch chæ coù tuyeán ñöôøng
ñaát ñoû, ñöôøng daân sinh nhoû khoâng ñaùng keå. Toång chieàu daøi khoaûng 7.000m,
chieàu roäng bình quaân 4m.
* Caáp ñieän :
 Khu quy hoaïch hieän laø khu ñaát noâng nghieäp, khoâng coù daân cö vì vaäy
trong phaïm vi khu ñaát quy hoaïch chöa coù löôùi ñieän.
* Caáp nöôùc :
 Chöa coù heä thoáng caáp nöôùc chung cho khu vöïc
 Daân trong khu vöïc chuû yeáu söû duïng nöôùc möa, nöôùc soâng hoaëc gieáng
nhoû töï khoan ñeå laáy nöôùc sinh hoaït.
* Thoaùt nöôùc :
 Chöa coù heä thoáng coáng thoaùt nöôùc trong khu vöïc, nöôùc möa vaø nöôùc
baån chuû yeáu thoaùt xuoáng caùc ao. Nöôùc ñoå ra ruoäng, töï thaám hoaëc theo raïch
thoaùt ra soâng Beán Löùc.
* Caây xanh :
Chuû yeáu laø ruoäng luùa, caây taïp , caây aên traùi trong caùc vöôøn nhaø, trong khu
vöïc chöa coù quy hoaïch troàng caây xanh laáy boùng maùt hoaëc trang trí taïo caûnh
quan.
* Raùc vaø veä sinh moâi tröôøng :
 Raùc sinh hoaït ñöôïc choân laáp, uû phaân hoaëc ñoát ngay trong vöôøn nhaø.
 Chaát löôïng moâi tröôøng soáng chöa bò aûnh höôûng.
* Keát luaän :
Qua caùc ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän töï nhieân vaø tình hình kinh teá xaõ hoäi neâu
treân, nhaän thaáy cuoäc soáng ngöôøi daân chöa cao gaëp nhieàu khoù khaên sinh hoaït
Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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do ñöôøng giao thoâng chöa hoaøn chænh, ngöôøi daân chuû yeáu soáng baèng ngheà
noâng cho neân thu nhaäp thaáp vaø khoâng oån ñònh. Cuïm coâng nghieäp Hoaøng Long
1 hình thaønh seõ taïo ñieàu kieän phaùt trieån cho khu vöïc taïo coâng aên vieäc laøm cho
ngöôøi lao ñoäng trong vuøng vaø caùc vuøng laân caän.

PHAÀN IV
QUY HOAÏCH
HEÄ THOÁNG HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT
1- Tính chất, chức năng khu quy hoạch:
- Chức năng quy hoạch chủ yếu là xây dựng một Cụm công nghiệp mới,
văn minh hiện đại. Phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Long
An, và để tạo cơ sở thu hút các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài.
- Giải quyết việc làm và một môi trường lao động lành mạnh có các tiện ích
công cộng, công viên cây xanh nghỉ ngơi giải trí và rèn luyện sức khoẻ cho người
lao động từ các nơi khác đến.
- Khu quy hoạch được xác định là Cụm công nghiệp với nhiều loại hình
công nghiệp sạch, công nghiệp ít ô nhiễm. Về ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi cho
phép mức độ cấp IV và V.
Các chức năng chủ yếu được xác định trong đồ án như sau:
+ Các khu chức năng:
* Đất xây dựng nhà máy, kho tàng

:>55%.

Trong đó:
 Công nghiệp sản xuất VLXD;
 Công nghiệp chế tạo máy, điện tử;
 Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản;
 Công nghiệp cơ khí;
 Công nghiệp sản xuất đồ nhựa gia dụng;
 Công nghiệp sản xuất giường tủ bàn ghế;
 Công nghiệp sản xuất và phân phối nước;
 Công nghiệp sản xuất nước giải khát;
 Công nghiệp sản xuất bánh kẹo;
Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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 Công nghiệp sản xuất thủy tinh;
 Công nghiệp sản xuất dụng cụ y tế;
 Công nghiệp sản xuất thủy tinh;
 Công nghiệp sản xuất limh kiện, thiết bị thông tin và viễn thông;
 Công nghiệp sản xuất bột;
 Công nghiệp sản xuất sữa các loại;
 Công nghiệp sản xuất ván ép;
 Công nghiệp sản xuất chế biến gỗ (không ngâm tầm);
 Công nghiệp sản xuất gạch;
 Công nghiệp sản xuất thức ăn gia súc;
 Công nghiệp sản xuất bao PP (từ hạt nhựa);
 Công nghiệp sản xuất thùng carton giấy (từ giấy cuộn);
 Công nghiệp may gia công giày thể thao;
 Công nghiệp khác…
* Đất công trình hành chính, dịch vụ

:>1 %

* Cây xanh

:>10%

* Giao thông

:>8%

 Mật độ xây dựng trong các xí nghiệp nhà máy
 Tầng cao trung bình

:  70 %

: 2 tầng

 Mức độ ô nhiễm công nghiệp

: Cấp IV, V

 Lực lượng lao động dự kiến

: khoảng 120 lao động/ha

 Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp

: 250 - 300KW/ha

 Chỉ tiêu cấp nước

: 15 - 40 m3/ha/ngày (tuỳ khu)

 Chỉ tiêu thoát nước bẩn

: 80% chỉ tiêu nước cấp (tuỳ khu)

 Chỉ tiêu rác thải CN

: 0,4 tấn/ha/ngày

2- Các khu chức năng chính:
Bố cục toàn cụm công nghiệp được chia thành các khu chức năng chính:
 Khu vực sản xuất: chiếm hầu hết diện tích toàn khu, là chức năng chính của
cụm công nghiệp. Tập trung công nhân lao động trong các ngành nghề công
nghiệp.

Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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 Khu kho bãi: khu kho kín và sân bãi để tồn trữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư
cho các xí nghiệp.
 Khu bến cảng: nằm tại cửa ngõ sông Bến Lức, kết hợp khu kho bãi trung
chuyển để tạo thành đầu mối giao thông thuỷ, là hình thức vận chuyển hàng hoá
tiết kiệm và hiệu quả.
 Khu dịch vụ công cộng: khu trưng bày sản phẩm, bưu điện…
 Khu cây xanh cách ly bố trí quanh cụm công nghiệp tạo cảnh quan, cách ly
khu sản xuất và khu dân dụng khác.
 Khu cây xanh – TDTT: Là không gian xanh phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi,
thư giãn kết hợp sân bãi thể dục thể thao phục vụ cho người lao động.
 Khu xử lý HTKT: trạm xử lý nước thải, tập kết rác,trạm bơm nước giếng…
3- Bố cục quy hoạch kiến trúc:
3.1- Nguyên tắc tổ chức:
- Tuân thủ dự thảo điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp – trung tâm
công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Long An giai đoạn đến năm 2010, có xét đến năm
2020.
- Đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế quy hoạch Cụm
công nghiệp tập trung, đảm bảo tính hoạt động đồng bộ trong nội bộ khu và
không làm ảnh hưởng tới chức năng của khu kế cận.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp cảnh quan khu vực và có khoảng
cách ly an toàn tới khu dân dụng.
- Thuận tiện, hợp lý cho việc quản lý và sản xuất.
3.2- Cơ cấu tổ chức quy hoạch:
Bố cục toàn cụm công nghiệp được chia thành các khu chức năng chính:
- Khu vực sản xuất: Tổ chức phát triển theo dạng phân lô, mỗi lô có diện
tích trung bình khoảng 1ha, với đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, diện tích
đất xây dựng xí nghiệp chiếm khoảng 70% diện tích toàn Cụm công nghiệp.
- Khu kho bãi, bến cảng, xử lý kỹ thuật: nằm tại các đầu mối giao thông
thuỷ, thuận lợi cho quá trình trung chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ, xả nước
thải, chất thải đã qua xử lý.
- Khu công trình công cộng – dịch vụ tổng hợp: là bộ mặt chính của toàn
khu, bố trí ra các trục cảnh quan chính khu vực và tại các cửa ngõ ra vào để thuận
lợi cho giao thông để tạo nên mặt đứng của cụm công nghiệp.
- Khu cây xanh cách ly: bố trí quanh cụm công nghiệp tạo cảnh quan và
điều hòa môi trường sinh thái, giảm các tác động tiêu cực của khu sản xuất đến
các khu chức năng dân dụng khác xung quanh.
Chuû ñaàu tö : Coâng ty TNHH 01 TV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoaøng Long.
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- Khu cây xanh – TDTT: kết hợp với các dải cây xanh cách ly xung quanh
tạo nên hệ thống cây xanh tập chính cho toàn khu.

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI
LOẠI ĐẤT

STT

DIỆN
TÍCH
(ha)

1
2
3
4
5

Đất ở công trình hành chính, dịch vụ

TỶ LỆ
(%)

5,1556

1,96

Đất công nghiệp, kho tàng bến bãi

183,6632

69,92

- Đất công nghiệp

175,0862

- Đất kho tang bến bãi

8,5570

Đất khu kỹ thuật

4,4951

1,71

Đất cây xanh

33,0308

12,58

- Đất cây xanh - TDTT

5,1387

- Đất cây xanh cách ly

27,8921

Đất giao thông

36,3432

13,83

262,6870

100,00

Tổng cộng
4- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc:

- Hệ thống đường nội bộ với trục đường chính theo hướng Đông – Tây, các
tuyến song song và vuông góc với tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Với giao thông đối ngoại chính là Hương lộ 8.
- Khối dịch vụ công cộng đặt tại vị trí đón được tầm nhìn từ phía đường cao
tốc vào, nằm phía Đông Nam khu vực quy họach.
- Xung quanh cụm công nghiệp tổ chức dải xanh cách ly với khu dân cư
hiện hữu lân cận, tạo cân bằng môi trường trong cụm công nghiệp.
- Các công trình kiến trúc khi xây dựng đều phải có khoảng lùi (chỉ giới
xây dựng) theo đúng quy định.
- Trong khuôn viên từng nhà máy, xí nghiệp phải tổ chức hệ thống giao
thông nội bộ, bố trí cây xanh thảm cỏ và bảo đảm các tiêu chuẩn về khoảng cách,
an toàn phòng cháy chữa cháy.
- Tường rào của từng xí nghiệp, lô đất phải xây dựng thưa thoáng không bít
kín.
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- Tại mỗi một khu vực nhà máy nếu có điều kiện phải xây dựng các hạng
mục như nhà nghỉ, căn tin, chỗ đậu xe và cây xanh thảm cỏ phục vụ công nhân
tùy theo số lượng người.
- Ngoài ra các công trình còn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quy phạm của
nhà nước về thiết kế các công trình công nghiệp.
4- Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật :
4.1- Giao thông:
- Tổ chức hệ thống giao thông đối ngoại mạch lạc, phù hợp với nhu cầu
trong khu quy hoạch, tạo sự nối kết cụm công nghiệp với tuyến đường giao thông
đối ngoại chính là Hương lộ 8, ngoài ra định hướng các tuyến khác để nối kết với
khu vực các khu vực lân cận nhưng vẫn tuân thủ theo quy hoạch mạng lưới giao
thông chung của huyện Bến Lức.
- Phát triển các đường nội bộ trong khu quy hoạch tạo thuận lợi cho lưu
thông, với tuyến đường dự kiến trục hướng Đông – Tây và vuông góc với tuyến
đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và các tuyến đường nội bộ
khác lộ giới 20 – 32 m.
 Tổng diện tích đất giao thông: 36,3423 ha
 Diện tích mặt đường:

21,2392 ha

 Diện tích vỉa hè:

15,1031 ha

4.2- San nền – thoát nước mặt:
1. Giải pháp quy hoạch chiều cao:
Chọn giải pháp tôn cao nền đất hiện hữu.
Cao độ xây dựng chọn: xd  2,0m

( Cao độ Quốc gia )

* Độ dốc nền thiết kế:
. Khu công trình công cộng,khu công nghiệp,kho bãi:  0,4%.
. Khu công viên cây xanh:

 0,3%.

* Hướng đổ dốc: từ giữa các tiểu khu ra chung quanh.
2. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:
Khu vực quy hoạch được chia làm 3 lưu vực thoát nước chính tương úng
với các tuyến cống thoát nước độc lập.
Hướng thoát nước là về phía Tây Bắc ra song Bến Lức.
Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh, độ sâu chon cống tối thiểu là 0,7m.
Tổng khối lượng cát phải vận chuyển đến để san lấp : 3.083.750 m3
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BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG
TT
1
2
3
4
5
6
7

HAÏNG MUÏC
ÑAÁT ÑAÉP
COÁNG Þ500
COÁNG Þ600
COÁNG Þ800
COÁNG Þ1000
COÁNG Þ1200

COÁNG Þ1500
8 COÁNG 1400x1400
9 COÁNG 1400x1600
10 COÁNG 1600x2000
11 COÁNG 2000x2000
12 COÁNG 2200x2000
13 COÁNG 2500x2000
14 MIEÄNG XAÛ

ÑÔN VÒ TÍNH

KHOÁI LÖÔÏNG

m³
m

3083750
1110

m
m

4235

m
m
m
m

5505
7650
1270

m
m

500
2050

m
m
m

680
280
485
3

Caùi

3305

430

4.3- Cấp điện:
1. Phuï taûi ñieän :
- Cuïm coâng nghieäp Hoaøng Long 1 coù qui moâ dieän tích ñaát 262,687ha .Phuï
taûi ñieän bao goàm ñieän phuïc vuï caùc cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp nhaø maùy, xí
nghieäp, caùc coâng trình phuï trôï : kho taøng, khu Haønh chaùnh- dòch vuï, coâng
trình kyõ thuaät haï taàng vaø chieáu saùng loái ñi saân baõi.
Döï baùo nhu caàu phuï taûi vaø ñieän naêng tieâu thuï theo baûng sau:
Soá
TT

Haïng muïc

Dieän tích
Ñaát (ha)

Chæ tieâu
caáp ñieän

T max
(Giôø/naêm)

Phuï taûi
(MW)

(kw/ha)
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1

Khu Haønh chaùnh- Dòch vuï

2

Ñaát xaây döïng
nghieäp

3

Kho baõi

4

Khu kyõ thuaät haï taàng

5

Coâng vieân
TDTT

6

Giao thoâng

caây

Coâng

xanh-

5,1556

250

3000

1,289

175,0862

350

4000

61,280

245,120

8,577

100

3000

0,858

2,573

4,4951

150

4000

0,674

2,697

5,1387

25

3000

0,128

0,385

36,3423

10

3000

0,363

1,090

64,592

255,732

Toång coäng

3,462

2. Nguoàn ñieän:
Cuïm Coâng nghieäp Hoaøng Long1 döï kieán ñöôïc caáp ñieän töø traïm 110/1522KV döï kieán xaây döïng taïi Cuïm Coâng nghieäp. Vôùi phuï taûi cuûa Cuïm coâng
nghieäp, coâng suaát traïm 110/15-22kv döï kieán xaây döïing: 2x63MV.
3. Löôùi ñieän:
a. Traïm bieán theá phaân phoái 15-22/0,4KV:
- Traïm bieán theá phuïc vuï cho caùc cô sôû saûn xuaát, nhaø maùy xí nghieäp, coâng
trình dòch vuï do chuû ñaàu tö töøng cô sôû laép ñaët theo nhu caàu coâng suaát
thöïc teá cuûa töøng cô sôû.xí nghieäp.
- Traïm bieán theá phuïc vuï chieáu saùng loái ñi coâng coäng döï kieán duøng maùy
bieán theá 1 pha 75KVA treo treân truï vaø traïm chieáu saùng coâng vieân caây
xanh TDTD 250KVA,vôùi toång coâng suaát ñaët 1000KV.
b. Tuyeán trung theá 22 kV:
Xaây döïng 8 phaùt tuyeán trung theá 22 KV xuaát phaùt töø traïm 110/15-22 KV
chuyeân duøng cuûa Cuïm coâng nghieäp ñeå caáp ñieän cho caùc phuï taûi: moãi
phaùt tuyeán coù coâng suaát chuyeån taõi 10 ¸12 MV. Caùc tuyeán 22KV duøng
caùp boïc caùch ñieän XLPE-24KV tieát dieän S= 240 mm2.ñi treân truï beâ toâng
ly taâm 12,5¸14m daãn doïc theo caùc ñöôøng giao thoâng. Caùc nhaùnh reõ daãn
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vaøo caùc traïm bieán theá phaân phoái 22/0,4KV cuûa töøng nhaø maùy xí nghieäp
seõ ñöôïc thöïc hieän khi xaây döïng nhaø maùy.
c. Maïng haï theá chieáu saùng ñöôøng giao thoâng:
- Ñeøn chieáu saùng caùc ñöôøng giao thoâng döï kieán duøng loaïi 250W – 220V coù
choùa vaø caàn ñeøn ñaët treân truï ñeøn theùp traùng keõm cao 8¸9 m; ñaët caùch
khoaûng 30M. Ñoái vôùi maët ñöôøng roäng [12m boá trí 1 daõy truï ñeøn, maët
ñöôøng 12m boá trí 2 daõy truï ñeøn 2 beân ñöôøng.
- Caùc ñeøn chieáu saùng loái ñi ñöôïc ñoùng caét töï ñoäng baèng Time Swich.
4.4 - Cấp nước:
Hoàn chỉnh sử dụng nguồn nước máy từ Công Ty Cấp Nước Hoàng Long, dựa
vào tuyến ống cấp nước Φ 300 lắp đặt kéo vào cụm công nghiệp.
* Chỉ tiêu cấp nước:
- Tiêu chuẩn cấp nước khu sản xuất q =40 m3 /ha ngày
- Tiêu chuẩn cấp nước khu công cộng q =30 m3 /ha ngày
- Tiêu chuẩn cấp nước khu kho bãi q =15 m3 /ha ngày
- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt công nhân làm việc q =30 l/ người ngày
- Tổn thất 22%
*Tổng lượng cần cấp cho khu quy hoạch :10.000 m3/ngày đêm.
4.5- Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:
a/. Phương hướng quy hoạch chung:
Theo phương hướng quy hoạch thoát nước bẩn đã được phê duyệt số
123/TTg CP ngày 10-7-1998 và theo quyết định 35- 1999/QĐTTg ngày 5-31999: “Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020, tại các
khu xây dựng mới tập trung, hai hệ thống cống thoát nước mưa và nước bẩn phải
được thiết kế riêng biệt ngay từ đầu, nước bẩn phải được xử lý cục bộ khi chưa
xây xong trạm xử lý nước thải tập trung khu vực”.
Nước thải khu vực được thoát riêng và tập trung về trạm xử lý nước thải
chính khu vực, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn ghi ở cột A tiêu chuẩn
TCVN5945-2005 trước khi xả ra môi trường tự nhiên.
b/. Chỉ tiêu và lưu lượng nước thải:
-

Hệ số không điều hòa khu vực: kng=1,1.

-

Tiêu chuẩn thoát nước thải công nghiệp (lấy theo tiêu chuẩn cấp nước)

c/. Nước thải bẩn: (gồm nước thải sinh hoạt)
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- Nước thải sản xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B trong từng nhà
máy trước khi xả vào cống khu vực.
- Mạng lưới thoát nước thải gồm các tuyến công D300, D400, D500 xây
dựng mới thu gom nước nước thải về trạm xử lý nước của cụm công
nghiệp nằm trong khu xử lý kỹ thuật. Nước thải sau khi được xử lý sẽ
xả ra song Bến Lức.
4.6- Rác thải:
- Tiêu chuẩn rác thải w = 0,4 tấn/ha-ngày.
- Rác được phân loại ngay tại nguồn thu: rác vô cơ, rác hữu cơ riêng. Rác
được thu gom tập trung về công trường xử lý rác của Tỉnh.
4.7- Thông tin liên lạc:
-

-

Các chỉ tiêu:
+ Khu công trình nhà máy:

12 máy/ha

+ Khu hành chính, dịch vụ:

24 máy/ha

+ Khu xử lý kỹ thuật và kho tang, bến bãi:

10 máy/ha

Xây dựng tuyến cáp ngầm từ bưu điện khu vục vào tổng đài bưu điện
của cụm công nghiệp. Từ đây xây dựng các tuyến cáp ngầm phân phối
đến từng lô đất sử dụng.

5. Hieäu quaû xaõ hoäi cuûa döï aùn:
Ñaàu tö haï taàng phaùt trieån coâng nghieäp taïi cuïm coâng nghieäp Hoaøng Long
1 veà maët xaõ hoäi maëc duø khoâng theå xaùc ñònh baèng con soá cuï theå, nhöng khi
döï aùn hoaøn thaønh thì mang laïi caùc lôïi ích :
- Taùc ñoäng vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån caùc cuïm coâng nghieäp laân caän sôùm
hình thaønh theo quy hoaïch, taïo ñieàu kieän phaùt trieån coâng nghieäp thuùc ñaåy
quaù trình coâng nghieäp hoùa cuûa huyeän Beán Löùc.
- Caùc ngaønh dòch vuï, thöông maïi hình thaønh vaø phaùt trieån ñaùp öùng yeâu
caàu phuïc vuï ñôøi soáng nhaân daân.
- Ñaûm baûo yeâu caàu cuoäc soáng, oån ñònh gia ñình, ñieàu kieän soáng vaø sinh
hoaït ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi daân.
* Ñoái vôùi ngöôøi daân :
- Coù nôi laøm vieäc oån ñònh cho ngöôøi lao ñoäng.
- Höôûng thuï nhöõng ñieàu kieän soáng toát hôn.
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- Môû roäng caùc ngaønh dòch vuï, thöông maïi giaûi quyeát ñöôïc soá lao ñoäng
nhaøn roãi coù vieäc laøm, coù thu nhaäp.
*Ñoái vôùi nhaø nöôùc :
- Caùc cuïm coâng nghieäp hình thaønh chöùng minh söï quan taâm thuùc ñaåy söï
phaùt trieån xaõ hoäi.
- Nguoàn thu vaøo ngaân saùch thoâng qua caùc hoaït ñoäng cuûa khu vöïc.
- Nguoàn thu töø döï aùn goáp phaàn ñaàu tö vaøo nhöõng vuøng keùm phaùt trieån.

PHAÀN VI
KEÁT LUAÄN KIEÁN NGHÒ
Ñaàu tö haï taàng phaùt trieån coâng nghieäp taïi cuïm coâng nghieäp Hoaøng Long
1 do Coâng ty TNHH 01 TV Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Hoaøng Long ñaàu tö.
Khi döï aùn ñöa vaøo hoaït ñoäng oån ñònh seõ goùp phaàn giaûi quyeát coâng aên vieäc
laøm cho lao ñoäng ôû ñòa phöông vaø caùc vuøng laân caän, taïo neàn taûng thuùc ñaåy
söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Huyeän Beán Löùc noùi rieâng vaø Tænh Long An
noùi chung.
Vôùi nhöõng ñieàu kieän treân Coâng ty TNHH 01 TV Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï
Taàng Hoaøng Long kính mong UBND caùc caáp, caùc cô quan hoå trôï giuùp ñôõ ñeå
döï aùn coù theå nhanh choùng ñöôïc thöïc hieän .
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