
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

Sc: 0229/QD-UBND Ninh BInh, ngày t'3 tháng 02 nám 2021 

QUYETD!NH 
V vic phé duyt Do an Ip Quy hoch chung xây d*yng Khu du ljch 

Kênh Ga - Van TrInh den nàm 2030, tam nhIn den Ham 2050 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can cz'Luçt T chzc chInh quyn djaphztoig ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Luçt Xây dyng ngày 18 tháng 6 nãm 2014; Lu2t tha di, b 

sung mt s diéu cia Lugt Xáy dyng ngày 17 tháng 6 nàm 2020, 

Can c& Lut Quy hocich do thj ngày 24 tháng 11 nám 201 7, 

Can c Nghj djnh so' 44/2015/ND-C? ngày 06 tháng 5 nãm 2015 cza 
ChInh phi Quy dfnh chi tiitmt sO' nç5i dung ve quy hogch xáy dyng, 

Can th Thông tu' sO' 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 nám 2016 cia 
Bç5 Xáy dyng quy djnh v ho so' cia nhim vy, d an quy hogch xáy dyng 
vuing, quy hogch dO thj và quy hogch xáy dyng khu chz'c náng dc thui; 

Can cii' Van ban sO' 26/BXD-KTQH ngày 11 thOng 6 nãm 2018 cia Bó 

XOy dy'ng ye' viçc j kie'n v D On Quy hoQch chung xáy dy'ng Khu du lich 
Kênh Ga - Van TrInh dIn nàm 2030, tdm nhIn dIn näm 2050; 

Thwc hin Nghj quyêt so' 115/NQ-HDND ngây 09 tháng 12 nám 2020 

cia Hç5i dóng nhán dan tinh ye viçc thông qua d On quy hoich chung xay 
dyng Khu du ljch Kênh Ga - VOn TrInh dIn nàm 2030 tOm nhmn den nám 2050; 

Theo d nghj cla Giám dóc So' XOy dy'ng tgi To' trInh sO' 218/TTr-SXD 

ngày 28 thOng 01 nàm 2021. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phé duyt Do an 1p Quy hoch chung xây dirng Khu du ljch 
Kênh Ga - Van TrInh den nãm 2030, tam nhIn den närn 2050 vi các nôi 

dung sau: 

I. TEN DO AN: Quy hoch chung xây drng Khu du 1ch Kênh Ga - 
Van TrInh den näm 2030 tam nhIn den näm 2050. 
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II. PHJLM VI RANH GIOI VA QUY MO LP QUY HO1CH 

1. Phum vi ranh giói 

Khu vrc nghiên ciru 1p quy hoach thuc dja bàn các xã Gia Lac,  Gia 
Minh, Gia Thjnh cüa huyn Gia Vin và các xa Lac Van, Drc Long, Thuçing 
Hôa, Gia Tising thuc huyn Nho Quan. Pham vi nghiên cü'u 1p quy hoach 
cu th nhu sau: 

- PhIa Bãc: Giáp dt nông nghip, dan cu hin trng xà Gia Tu&ng và 
dumg DT 477; 

- PhIa Nam: Giáp dê hQu song Hoàng Long, dAt nông nghip, dan cu 
hin trng thuc các xã Gia Lac,  Gia Minh và xã Thi.rcmg Hôa; 

- PhIa Dông: Giáp song Hoàng Long, song Bôi và xa Gia Thjnh; 

- PhIa Tây: Giáp song Hoàng Long, dan cu hin trng và dAt nông 
nghip thuc xà Lac  Van. 

2. Quy mô quy hoch: Khoâng 1.984ha. 

III. TINH CHAT KHU QUY HOiCH 

Là Khu du itch  tong hqp, da lTnh virc san phm, bao gm: Du ljch sinh 
thai, nghi duOng, th thao, giâi tn, tam linh, khám phá trái nghim, chQa bnh, 
sr kin, nghiên ci'ru, hpc tap...  gn vâi cãnh quan thiên nhiên và h thng cac 
cong trInh di tich có giá trj dc bit, phát trin bn vu'ng, có ha tng djch vii 
hin dai,  dng b phiic v du khách trong nuâc và quc t; là vüng bâo ttn 
cãnh quan thiên nhiên và sinh thai, phát trin CáC hoat dng nghiên ciru và bào 
v môi truè'ng. 

IV.QUY HOACH SI DUNG  DAT 

Bang can bang sfr dçing dAt 

TT Chtrdnangsffdungdat 
Diên tIch 

(ha) 
TY LE 

(%) 

I Bat khu du ljch Kênh Ga - Van TrInh 1843,42 100 

1 Dt trung tâm-djch vi thucmg mai 27,75 1,51 

2 
D.t khu phrc hçip th thao nghi duO'ng, 
resort 77,68 4,21 

3 fMttrurngdua 39,68 2,15 

4 Dat khách san 8,76 0,48 

5 
Dtt t hcip dtch  v th thao - nghi du'ong - 
bat dng san djnh huóng phát triên san the 
thao, trumg dua, dung chy 

3 15,56 17,12 
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TT Chirc nang sir dung dat Diên tIch 
(ha) 

TY LE 

(%) 

6 Dtâ 138,02 7,49 

- Bit thir nghi di.rông chãm soc sü'c khôe 46,52 

- Dt bit thir yen 65,99 

- Dt bit thr khu phrc hçip th thao nglii duOiig 25,51 

7 D.tnôngtricôngnghcao 359,33 19,49 

8 Dat cong viên - Khu vui chai giâi trI 98,9 1 5,37 

- D& btho ton d'Qng vgt hoang cIa 8,88 

- Dat djch vy khu vui cho'i giái trI 9,32 

- Dat cong viên chi, d 49,75 

- DátcOngviênrnthc 16,77 
- Dat cOng viên Icy' nghi 12,7] 

- Dáobieutu'cxng 1,48 

9 Mtnuâcsôngh 228,76 12,41 

10 Dtdiniti 412,92 22,4 

11 D.t giao thông 136,05 7,38 

II Bat ngoài khu Du 11ch Kênh Ga - Van TrInh 140,58 100 

1 Dttáidjnhcu 83,84 59,64 

2 Bãidôxetinh 56,74 40,36 

Tong cong 1.984,00 

V. Cc% CAU TO CHU'C PHAN iuu vA B!NH  HU'ONG PHAT 
TRIEN KHONG GIAN 

1. Co cu to chile phân khu 

Quy hoach các phân khu du?c Co cu, t chüc gm 06 khu: 

- Khu phirc hcrp th thao nghi dui'ng phIa Nam giáp dê hftu song Hoàng 
Long; 

- Khu cong viên khu mua sm ni:ià hang và các thing cánh d tao  sirc 
hiiit cho khu du ljch phIa Tây Nam; 

- Khu cong viên nu'âc tao  cãnh quan và tao  dim nhn (dim thung lung 
giüa các day nüi dá voi) phIa Bàc song Hoàng Long; 

- Khu vüng lông ho duc tao  bôi song Hoàng Long và h thông nüi; các 
khu nghi duOTig yen ho näm tai  khu viic chân nüi phIa Dông và Dông Nam; 

- Khu nông trai cong ngh cao ri lang tInh trâi nghim cao và nhttng san 
phm nông nghip sach tai phIa Dông 3äc; 
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- Khu phüc hqp th thao nghi duO'ng, tmng dua Xe, các khu nghi 
duOng phIa Tây giáp song Hoàng Long. 

2. Djnh htrrng phát trin không gian 

2.1. Djnh hu'ngphát trin không gian khu vrc báo kin 

a) Djnh hw&ngphát trien khóng gian vIing dá vói 

- Djnh hu&ng phát trin không gian khu virc nli dá vôi: Khu vrc nm 
chInh giva, có cành quan quan tr9ng tao  slr riêng bit cho khu du ljch Kênh 
Ga - Van TrInh. Han  ch ti da các hoat  dng xây dimg tác dng vào khu vrc; 
tan dung dja hInh và cãnh quan d phát trin các trô chai mao  hiêm nhi.r: Leo 
nüi, ngm cành,...; 

- Khu virc nay có các diem cao nm trong th tran  phông thu quc phông 
phc vi cho miic dIch quc phông; vic quân l, khai thác sir diing các khu virc 
Quc phông và diem d cao sê thirc hin theo các quy dnh và phâi có s1r chp 
thuan cüa các co quan có lien quan. 

b) Djnh hu'ó'ngphát trié'n không gian mt nzthc, song Hoàng Long 

- H thng song Hoàng Long chay tü Tây sang Dông qua khu vrc d1r 
an, dtrçc ma rng tao  thành vüng ho trong quy hoach thoát lü song Hoàng 
Long, kêt hqp vOi các day nui dá vôi lao  nên hInh ánh "Ha Long trên can".  H 
thng song h nay len löi giQ'a các chung lung, giu'a các khu bit thir nghi 
duong yen h, nhü'ng khách san  cao cp và nhQTig khu thuang mai  djch vçi; 

- D9c hai b song, yen ho duçic quy hoach các khu chirc näng thông qua 
h thng ké ho, dâi Xanh, lôi di b, qung truèng ma, cu qua sOng và bn 
thuyn,... 

2.2. Djnh hithngphdt trkn không gian khu vrc yang Mi 

a,) Djnh hztáng phOt trie2n khu trung tam djch vy thwong mgi: Là khu 
xây dmg các cong trInh (gm: Khu mua sm, trung tam thuang mai  cao tng, 
djch v du ljch, trung tam hi thâo, hi nghj, các cong trInh cOng cong, rap 
chiu phim, nhà hang an ung, ph m thirc, không gian biêu din van hóa 
ngh thuat, trô chcri dan gian,...); Mat  d xây dirng tôi da 50%; tang cao tM 
da 15 t.ng; hInh thüc kin true hin di kt hp truyn tMng, tao  các cOng 
trInh dim nhn kin tnic, cânh quan. 

b,) Djnh hu&ngphát trié'n khu khách sgn cao cá'p. Gèm to hçp nhiêu h 
thông khách san  tü trung den cao cap, khu nghi duong dugc xay dirng d9c 
theo b h; các trung tam hi nghj, hi tháo thm c quc t nm giUa các khu 
vuèn có cânh quan thiên nhiên dp. Mat  d xây dirng tôi da 50%, tang cao t6i 
da 20 tang. HInh thic kiên trüc hin dai  kt hgp truyn thng, tao  các cOng 
trInh dim nhn kin tr1ic, cânh quan. 



5 

c) Djnh hwângphát trié'n Khu cong viên vui chcxi giái trI 

Gôm các khu bào thn dng vt hoang dã, cong viên chü d, cOng viên 
nuOc, cong viên kS'  nghi, dâo biu tuçmg,... Mt d xây dimg ti da 35%, 
chiu cao thng tM da: 03 tAng, bao gm: 

- Khu cOng vién chü d nAm ngay cira ngô phIa Nam khu du ljch, là 
cong viên chInh vi nhiu hang miic trô choi hp dn thu hiLit khách du ljch; 
quy hoach cOng viên giài trI hin dai,  cung c.p các trô chai di..rçic thit k phü 
hop vâi nhiu lüa tui; 

- Cong viên nurc näm giQ'a thung lung hai dày nüi dá vOi tao  ra an 
tuçmg b&i sr tuang phàn giüa các trô chai duó'i nithc và nhüng dày ni1i bao 
quanh, gm: Be tao  song, dông sOng lithi, các cu tru9't nuO'c vOi quy mô 

phi hcxp; 

- Cong viên kS'  nghi nm giUa thung lung gitra hai dày ni:ii dá vOi lin k 
cOng viên nuOc v huó'ng Bc: Là mô hInh cong viên phiic v11 k' nghi cui 
tun hoc dài ngày, gm các khu virc b trI các khu nhà nghi, b bai, nba 
hang, 1i di b dà ngoi, dOi cay, thng d du khách trái nghim khám phá 
thiên nhiên....; 

- Cong viên bào ton dng vn hoang dà: Näm giüa thung lung niii dá vOi 
phIa Dông Bc là cOng viên phiic vi trài nghim không gian thiên nhiên, tim 
hiu di sng hoang dà cüa các loài dng 4t trén th giri... 

2.3. Djnh hithngphát tri4n không gian khu vrc yang am 

a) Khu phic hQp the thao nghi diing, các khu biçt thy' 6', nghi dufing 
mat do thá'p, qun thé các cOng trInh the' thao: Nãm a phIa Nam và Tây Bc 
bao quanh khu du ljch, là nhtrng khu bit thir nghi thrOng kt hcrp vai khu 
cong viên cãnh quan, qun the các cong trInh th thao,... Mt d xây dirng ti 

da 15%, tAng cao tôi da 03 tAng. 

b,) Djnh hzthng phát trién Khu trztàng dua. Nãrn & phIa Tây Nam khu 
du ljch, là truè'ng dua xe tiêu chun quc t, thu&ng din ra các boat dng th 
thao thu dua xe mô to, ô tO cOng thc,.. .Mt d xây dmg ti da 25%, tAng 

cao ti da 05 tang. 

c) Djnh hwó'ngphát trié'n Khu te' hQp the' thao, nghi dzth'ng: Gm t hop 

các khu nghi dumg, san phm bt dng san nghi duO'ng, kt hop djch vii cOng 

cong, thuo'ng  mai,  dnh hrnng phát triên các mon the thao lien quan dla  hInh 
mang tInh cong dông cao (san th thao, truang dua, duông chy,...). Mt d 
xây dimg tôi da 35%, tang cao tOi da 03 tang. HInh thiirc kin tnic hin dai kt 

hop truyên thng, tao  các cOng trinh dim nhn kin tric, cành quan. 
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d) Djnh hzthngphát trié'n Khu bitt tht yen rni: Nm yen các dày rnii dá 
vôi và tp trung tai  khu vrc giQ'a và Dông Nam khu du ljch, gm các khu bit 
thir nghi duOng, djch v11 thuang mi (nhà hang, siêu thj,...), djch vii cong 
cong, vuàn boa cong viên, san chai tré em,... Mt d xây drng ti da 35%, 
tng cao ti da 03 tng. 

e) Djnh humgphát trie2n Khu bitt  thy' yen h& Là các bit th1r nm yen 
h và song Hoàng Long và tp trung ti khu vrc giüa và Dông khu du ljch 
gm các khu bit thr nghi duông, djch v thucrng mi (nhà hang, siêu thj,...), 
djch vii cong cong, vu&n boa cong viên, san choi tré em.....M.t d xây drng 
tii da 35%, tng cao thi da 03 tang. 

Djnh hithng phát triJn Khu nông trçti cong ngh cao: Các trang trai 
nông nghip theo mô hInh cong ngh cao, cong ngh sch, nông nghip hQu 
Co có quy mO da dng, t chüc theo mô hInh vra san xu.t k& hçip vi trâi 
nghim du ljch, nghiên ctru thir nghim các mô hInh san xut tiên tin 
chuyn giao cho dja phi.rcng. Mt d xây dirng thj da 10%, chiu cao tng ti 
da 03 thng. 

g) Djnh hzthng phát trié'n tái djnh cu', do thj djch vy: Gôm các khu nba 
, tái djnh Cu, djch vii do thj dam báo dng b ye h? thng k thut. Mat do 

xây dirng toàn khu tOi da 45%, chiu cao tang ti da 04 tng. 

h) Djnh hithngphát trie2n bâi dóxe: Phiic vii nhu cu bn Xe, bãi xe tinh 
phiic vi các hoit dng vn tãi khu quy hoch. 

(Các dnh hithng ci th cüa các khu chrc näng së ducic Xác djnh theo 
quy hoach phân kim Xây dimg, quy hoch chi tit xây drng vâ dir an thành 
ph.n duqc cp có thm quyn phê duyt) 

VI. QUY HOACH HE THÔNG HA TANG K THUJT 

1. Quy hoich h thông giao thông 

a) Giao thOng dO'i ngoçli 

- Du&ng b: Tiêp cn khu quy hoch là tuyn dthng tinh 1 DT.477 và 
DT.477C v phIa Bäc và du?mg DT.478 (dê htru sOng Hoàng Long) phIa 
Nam, kt ni vOi các tuyn Quc 1 1ân can. 

- Du?mg thüy: Phát trin hoàn chinh các tuyn giao thông di ngoi 
két nôi h thng giao thông duè'ng thüy trong quy hoch. Cãi t?o,  nâng cap 

tuyên dê song Hoàng Long, duô'ng DT.477C, tuyn giao thông tr thj trAn 
Me vào bn thuyên du ljch Kênh Ga - Van TrInh nh&m tang ci.thng kha nãng 
vn chuyn, di 1ti cho các khu virc ben ngoài den vi Khu du ljch Kênh Ga - 
Van Trinh. 
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H thông dtiông thüy duçic xác djnh ciii the trong qua trInh 1p quy 
hoach phân khu, quy hoach chi tit dam bão không ânh hu&ng dn hoat dng 
vn tâi dumg thüy thithng xuyên trên tuyn duing thüy ni dja (song Hoâng 
Long) và duqc Ca quan có thm quyn thôa thun, chap thun. 

b) Ththng giao thong di ni 

Các tuyên giao thông ni b trong khu virc duçic chia thânh các tuyn 
chInh và tuyn khu virc, bao gm: 

- Mng 1uói giao thông di ni dugc quy hoch chia thành các tuyên 
chInh và tuyn khu vçrc tao  thành h thng lien hoàn dam bão khà nàng lien 
h giQa các khu chüc näng; kt ni các cong trInh giao thông di ngoi. H 
thng các tuyn duing ni b các khu chirc nàng du'c xác djnh cij th trong 
các quy hoach phân khu, quy hoach chi titt. 

- Quy hoach các dim bãi d6 xe tinh phic v cho nhu cu phát trin các 
phuang tin giao thông ca gii trong do thj. Quy hoach h thng cu vu'çrt qua 
song Hoàng Long d dam bâo kt ni giao thông lien tic. Phuo'ng an cu vut 
song Day duçyc xác djnh cii th trong qua trinh 1p quy hoach  phân khu, quy 
hoach chi tiêt, dçr an dâu tu có lien quan dam bâo tinh không, khâu d khoáng 
thông thuyên trên tuyên duèng thüy ni dja trén song Hoàng Long và phài 
du'ccc co quan có thm quyên thôa thuân, chip thun. 

- H thng xe trung chuyên ni b, giao thông cong cong (GTCC): 
Mng luâi các tuyên GTCC phâi kt nôi di.rçc hu ht các dim du ljch trên 
da bàn tinh, phiic vi không chi khách du ljch ma con di vi moi ngui dan 
khi h9 có nhu cu di 'ai.  Mng lui tuyn GTCC chuyên bit phic vi du ljch 
cn có tInh dc tnmg, dim nhn, hInh dáng và các cong ngh hin dai.  Djnh 
hithng xây dimg các tuyn cap treo sr ding trong khu quy hoach và các khu 
du lich lan can. 

(So' do và mt cat h thó'ng các tuye'n dzthng theo ban vëphê duyt) 

2. Quy hoich chuãn bj k5 thut dat dai và thoát n,thc mu'a 

a) Quy hogch phông chng lu và cao d5 nn: Thirc hin theo Quy 
hoach phOng chng 1Q chi ti& song Hoàng Long duçic HDND tinh thông qua 
tai Nghj quyt s 22/NQ-HDND ngày 04/8/2016 v vic phê duyt D an s 
13/DA-UBND ngày 25/11/2014 cüa UBND tinh. Trong buó'c Quy hoach  sau 
së cp nht, b sung khi Quy hoach phOng chng Iii song Hoàng Long du'gc 
ca quan có thm quyên phê duyt diu chinh. 

b) He thO'ng thoát nzthc mwa: Quy hoach h thông thoát nithc mua 
theo kiu h thông thoát nuc riêng hoàn toàn; Nuóc mua du'çc thu gom vào 
tuyn rãnh b trI d9c theo các tuyên du'O'ng barn sat dja hInh dê thoát ra khu 
vçrc chung. 
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(So' d mgng hthi và tiê't din h thó'ng thoát nzthc mu'a theo thuyét 
minh và ban vëphê duyt,) 

3. Quy hoich h thông cp nithc 

- Ngun nhxó!c:  Ngun nithc cp cho toàn khu quy hoach tü' nguôn 
rnthc mt song Hoâng Long; xây drng tram  x1r 1 rnrc riêng v&i cong su.t 
dam bâo nhu cu cp nuâc sinh hoat và chtra cháy. TruOc m.t dé phic v 
mic tiêu ngn han  có th 1y mthc tr nhà may nu'Oc Gia Vin. 

- Mng hthi cp nuOc: Mang h.r&i cp nithc cho khu vçrc sü dçing mng 
luó'i vông chInh, kt hçcp vri các nhánh cut. Các vông ctp nithc chInh sê 
duc lien thông và khrp n& vi các tram c.p nuc khu virc lan can d dam 
bâo cp rnthc lien tic khi Co sir c ngun cp. 

- H thng cp nuic cha cháy duçyc b trI chung vci các tuyn chInh 
cp nuOc sinh hoat. 

(So' d mgng lithi và tiê't din cza hc tho'ng cap nithc ban vêphê duyt) 

4. Quy hoch h thông cp din và thông tin lien Ic 

a) Quy hoçzch h tho'ng cap din: Xây dirng ngun cp din, lu'Oi diên 
trung the, tram biên áp dam bâo cOng suât phic vi Khu du ljch Kênh Ga ('So' 

mgng lithi h thong cá'p din theo hi so' ban vêphê duyt,). 

b) Quy hogch hç thông thông tin lien lçc. Dam bâo nhu cu hoat dng 
cüa Khu du djch (So' do mgng lu'ài h thô'ng thông tin lien lQc ban ye phê 
duyt) 

5. Quy hoch h thng thoát nithc thai Va v sinh môi trirô'ng 

a) Quy hogch h thô'ng thoát rnthc thai: H thng thoát nithc thai sinh 
hoat cho khu vrc dixqc thit k theo pht.rang an thoát nithc riêng hoàn toàn; 
Nuc thai sau khi xir 12 dam bão v sinh môi truO'ng theo quy djnh va phái 
dixçyc co' quan có thm quyn chip thun tnrâc khi thoát vâo ngun nróc tip 
nhn (So' dâ mqng hthi và tié't din cia h thing thoát nzthc thai theo ban ye 
phê duyt). 

b) Quán 1j5 chat thai ran: Dirge phân loai tai  ngun và thu gom dua v 
dja dim tp kM cüa khu virc; 4n chuyên den khu xr l' theo quy djnh. Vic 
quàn l cht thai rn thrc hin theo quy djnh và quy hoach quan l chat thai 
r.n tinh Ninh BInh. 

c) Quy hogch nghia trang. Các dim nghia trang nhO lê khoanh vüng, 
trng buc thirc hin di dri v khu virc nghia trang tp trung theo quy djnh. 



9 

Diu 2. Sâ Xây drng chi do Cong ty cô phân ban dão Kênh Ga có 
trách nhim hoàn thin h sa quy hoch theo quyt djnh di.rcc duyt. Giao 
UBND các huyn Nho Quan, Gia Vin ph& hcrp vâi S& Xây dirng, Cong ty 
c phàn ban dâo Kênh Ga và các dan vj có lien quan cong b cong khai, rng 
rãi dy dü ni dung quy hoch da phé duyt cho các ngành, dja phiiang, don 
vi và nhãn dan bit, dng thai quãn I xây dmg theo diing quy ho?ch. 

Diéu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hãnh k tr ngày k ban hành. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Chi huy truO'ng B Chi huy 
Quân sr tinh, Giám dc Cong an tinh; Giám dc các Si: Xây dirng, K 
hoch vâ Dâu tu, Tâi chInh, Tài nguyen vâ Môi trut'Yng, Giao thông Vn tâi, 
Cong Thuo'ng, Thông tin và Truyén thông, Nông nghip và Phát trin nông 
thôn, Du ljch, Van hoá và Th thao; Chü tjch UBND huyn Gia Vin; Chü 
tch UBND huyn Nho Quan; Giám dc Cong ty c ph.n ban dâo Kénh Ga 
và Thu trithng các ca quan, dan vj Co lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyt djnh nay.!. 

Noi n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nht.r Diu 4; CHU TICH 
- Chi tich, Các PCT UBND tinh; 
- Ltiu VT, VP4,3. 

vmh_vp4_l 6.QD. 

Phim Quang Ng9c 
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