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PHÂN A: NHIËM VU THIÊT KÈ KIÉN TRÚC

I. MUC TIÊU
Khu Hành chính tâp trung thành phŠ Cãn The duce xây dung nhŠm dat

duqc các muc tiêu cu thé sau:

•Nâng cao hiêu quà trong chi dao, quãn lý, dièu hành, cãi cách thú tuc hành
chính;

•Xây dung Khu Hành chính theo huóng hiên dai, dàng bô, hiêu quä, tiét
kiêm, thân thiên voi môi truong;

•Tao thuân loi cho Nhân dân trong liên hê, giäi quyÉtcông viêc.

II. ÐIA ÐIÊM XÂY DUNG VÀ N()I DUNG NGHIÊN CÚÏJ

Pham vi khu dÁt quy hoach nim trong khuôn viên khu dát Trung tâm Vän
hoá Tây Ðô diêu chinh, quy mô khoång 11 ha.

Ranh gini du án nha sau:

• Phía Ðông: giáp duòng QuangTrung - Cái Cui

• Phía BÉc và Tây BÉc: giáp Sông Càn Tha
• Phía Tây Nam: giáp khu tái dinh cu Trung tâm vän hoá Tây Ðô giai doan 2

•Phía Ðông Nam: giáp nút giao thông cúa duong dãn cÀu CÈn Tho.

(Quy hoach diÀu chinh Trung täm Vän hoá Täy Ðô duoc thuc hiên theo Công
vän só 2621/TTg-KTN ngãy 22 tháng 12 näm 2014 cúa Thú t'uáng Chính phú và
viêc diêu chinh v.i tríKhu Hành chính tâp trung thànhphô Cân Tho)

III.QUY MÔ CÔNG TRÌNH:
1. Danh muc các co'quan:

Các ce quan bá trí làm viêc trong Khu Hành chính täp trung thành phá CÀn
Tho bao göm:

1. Vän phòng Ðoan dai biËu Quée hôi va Hôi dàng nhân dân thänh phá

2. Uý ban nhân dân thành phá

3. So Khoa hoc và Công nghê

4. So Nông nghiëp và Phát triën nông thön

5. So Tài chính

6. Só KÉ hoach và Ðàu tu

7. So Xây dung

8. So Tài nguyên và Môi truong

9. So Ngoai vu
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10. So Y TÉ

11. So Giao thông vân täi

12. So Thông tin và Truyèn thông
13. So Vãn hóa, ThŠ thao và Du lich

14. Viên Kinh tÉ - Xã hôi

15. So Công Throng
16. Ban Dân tôc

17. So Nôi vu

18. So Giáo duc và Ðào tao

19. So Lao dông - Throng binh và Xã hôi
20. So Tu pháp
21. Trung täm Xúc tién Idàu tu - Thuang mai - Du lich
22. Ban Quän lý da án dàu tu xây dung thành phá Càn The

(Theo Công vän só 4l80/UBND-XDÐT ngày 19/08/2014 cùa UBND thành
phô Cân Tho vê các nôi dung liën quan dên viêc thuc hiën Khu Hãnh chính
thành phö Can Tho)

2. Só hrgng biên chÉ và diên tích:
Cän cu theo QuyÉtdinh sé 260/2006/QÐ-TTg ngày 14 tháng 11 näm 2006

oùa Thù tunng Chính phù, sùa däi, bá sung QuyÉtdinh só 147/1999/QÐ-TTg
ngày 05 tháng 7 näm 1999 cùa Thù tuóng Chính phù quy dinh vè tiêu chuËn,
dinh múc sù dung tru so läm viêc tai các ce quan nhà nuóc, dan vi su nghiêp, có
hiêu luc ké tu ngày 10 tháng 12 nãm 2006.

ST Tiêu chuŠn diên tíchChúc danh
T (m2/HgüÙÍ)

1 Chù tich Hôi dŠng nhân dân thành phá 30 - 40 m

Chù tich Ùy ban nhân dân thành phó

2 Phó Chù tich Hôi dŠng nhân dân thành phá 25 - 30 m2

Phó Chù tich Ùy ban nhân dân thànhphó
3 Chánh Vän phòngHôi dàng Nhân dân TP 20 - 25 m2

Chánh Vän phòng Ùy ban Nhân dân TP

Giám déc So, Truòng Ban, ngành TP

4 Phó Chánh Vän phòngHôi dàng Nhândân TP 12 - 15
m2

Phó Chánh Vän phòngÙy ban Nhân dân TP

Phó Giám déc So, Phó treóng Ban, ngành TP
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5 Truong, Phó phòng, ban cáp thành phá 10 - 12
m2

Chuyên viên chính và chúc danh tuong duong.
6 Chuyên viên và các chûc danh tvang drang. 8 - 10

m2

7 Cán sy, nhân viên thyc hänh nghiêp vu kÿ thuät 6 - 8 m

8 Nhân viên làm công tác phuc vu 5 - 6 m

(Diên tích làm viëc cho cán bó, công chúc, viën chéc tren day là diën tích
tinh theo kích thuóc thöng thúy, không bao gäm diên tich chiê'm chã cùa côt,
tuong. Ngoài các diên tích làm viëc ducc tính theo táng só biên ché, các don v.i
tu vâ'n thiÉt kÉ dtrocphép dÀ xuát các bô phân phuc vu va phu tro, cáng cöng và
kÿ thuât nhu: tiêp khách chung, phòng hop, phòng tiêp dân, phòng tông dài diên
thoai, bô phçin thöng tin, trián lãm, thu viên, kho luu trië, phòng quän tr.i hê
thông máy tinh, phòng truyên thông, thunng tricc bäo vê, các bô phän kiëm soát
an ninh, y te, cang tin, bep, bo phan an loat, xuong, su-a chifa thiet bi, dung cu,
kho co diên, dung cu, vãn phòrig phÃm,no'i dãt máy chuyên dung, sãnh chính,
sänh phu, hanh lang, khu vê sinh, nhà xe ô tö, noi dã xe khách dê'n làm viëc)

3. Quy mô diên tích công trình:
•KhŠi 1: Uý ban nhân dân thành phá, Vän phòng Ðoàn dai biëu Quéc hôi jvà Höi dàng Nhän dân thành phá CÀn The. Diên tích sàn xây dung 7.000tn2-

9.000m2

•KhŠi 2: Khu läm viêc khói 20 các so, ngänh thuôc UBND thành phá.
Diên tích sàn xây dung tù 42.000mk46.000m2

•KhŠi 3: Trung täm hôi nghi: Phònghop da nãng có quy mô 300-500 chõ
ngŠi; và 10 phòng hôi thão 30-50 chõ. Công nãng chính: TŠ chúc hôi nght, hôi
thäo, các su kiên quy mô cÉp tinh và toàn quéc, biëu di n ca nhac. Diên tích sàn
xây dung khoàng 4.000m2-5.000m2

•Khói 4: Khu dich vu; Công nãng chính; da chùc näng (phuc vu än uáng,
bãi giüa xe, dich vu cho các hôi nghi, su kiên ló·n duqc tã chúc tai Trung tâm hôi
nghi,...) Diên tích sàn xây dung khoäng 4.000m2-5.000m2

Sän duong nôi bö, cây xanh, quàng truong, bãi xe, ha tàng kÿ thuät ngoài
nhà bô trí theo Ðô án diêu chinh Quy hoach Trung tâm Vän hóa Tãy Ðö tý lë
1/2000.

Ngoài ra, có môt sé hang muc cùa khu Trung tâm vãn hóa Tây Ðô duqc dà
xuât giü lai mà các dan vi tu vân có thê nghiên céu kêt ho·p môt sô hoäc toàn bô
hang muc này trong phuong án thiét ké cùa minh, bao gòm:

- Quångtruong thành phá
- Quäng truong treng dài Lê DuŠn va các danh nhân
- Nhà hát thành phá
- Nhà vän hóa Thiéu nhi
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- Nhà vän hóa Thanh niên
- Trung tâm hôi nghi báo chí thành phá

- Bäo tàng vãn hóa vùng dŠng bing sông Cùu Long
- Khu Biëu tuong Tây Ðô.

- Khu biëu diãn nhac nuóc.

IV.QUY HOACH TÔNG THÈ:
1. Chi tiêu kiÉn trúc - quy hoach:
• Diên tich quy hoach: Ilha
• Mât dô xây dung tái da: Theo QH duqc duyêt
• Só tÀng cao téi da: 18 tÀng

• Chièu cao téi da: 72 m

• Hê sé sù dung dÁt tái da: Ðà xuit
• Chi gioi xây dung công trinh: Theo QH duce duyêt
2. Phân khu chú·c näng:
a. Chú'e náng hành chính: Là noi làm viêc cùa Hôi dòng Nhân dân thành

phá và các ban thuôc HÐND, Uý ban nhän dân thành phá và các So, ngành truc
thuôc UBND.

b. Chúc nãng Vãn hoá: Công trinh thuöc Trung tâm vãn hoá Tây Ðö nha
công viên, bão tàng, nhà vän hoá, nhà hát, quängtrunng, sân khiu nhac nuóc.

3. TÖ chúc không gian:
• Khai thác hiêu quå cãnh quan, dièu kiên tu nhiên, quÿ dÉt, ha ting dùng

chung, tiét kiêm näng lugng;
• Ðàm bão yêu càu cho hoat dông hành chính; dàng thoi, dáp úng nhu càu

thu huong và vän hoá, sinh hoat công dàng, tao dièm nhÉn däc trang cùa thành
phö trong moi thoi diêm;

• Có thŠ bá sung công trinh chúc näng khác có tác dông càn thiét khác
nhÈm dat hiêu quá hoat dông;

• Hinh thúc bá cuc cbù dao theo mô hinh täp trung cum các công trinh có
tŠng cao hop Iý.
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PHÂN B: YÊU CÀU THIÉT KÈ
L Yeu cau ve y taro'ng thlet ke klen trúc:
Các hang muc công tnnh phäi có dê xuât y tuong quy mo va hmh khoi kien

trúc bao gòm: Tru so Hôi dàng Nhân dân và Uý ban Nhân dân, Khbi các so ban
ngành, khôi Hôi nghi.

• ÐŠ xuÁt duce hinh khói, ngôn ngû, hinh thúc kiÉn trúc chù dao cùa công trinh.

• ÐŠ xuÁt giãi pháp kiÉn trúc - kát cÁu chù dao hiêu quä, phù hop vói dièu
kiên khí hâu, dia chit, dia hinh tu nhiên.

• Phân khu chûc näng bën trong công trinh; xác dinh quy mô vÈ tÀng cao, diên
tích xây dung, diên tích sàn, tängmoc dÀu tu déi vói tùng hang muc công trinh.

H. Yeu cau ve canh quan kien truc va cong trinh:
• Khu Hành chính tâp trung thành phó CÀn The nim trong Khu vãn hoá

Tây Ðo trên tuyen duong kêt noi quan trong cua Vung dong bang song Cfru
Long do vây hình thúc kiÉn trúc phäi dat duce tính thÀm mÿ cao, mang tính biëu
tuong cho hình änh hiên dai oùa thành phô nhung phù hop vói bän säc dia
phuong.

• Công trình phäi dat duce su gÉnkét tát vói cánh quan sông nuóc và hê
thông không gian mo xung quanh däm båo kêt nôi tâm nhin gina Trung tãm dô
thi hiên hüu và Khu dô thi moi Nam sông Can Tho.

• Hinh thúc công trình phäi dåm bäo su hài hoà voi câu trúc hinh thái dô
thi và phù hop däc diêm sinh hoat cùa dia phuong.

• Vât liêu xây dung và hoàn thiên bên ngoài phãi däm båo thích (mg vói
dieu kien thm tiêt va cac tieu chuan ve trêt kiem nang luong.

• Nghiên enu däm bão các tiëu chuÀn vè công trinh xanh (LEED-Mÿ,
LOTUS-Viêt Nam, BREAM-Anh).

III. Yeu cau ve to chuc giao thong trep can:

• Giäi pháp giao thông dái nôi oùa khu trung täm hành chính thành phá kát
noi væ cac tuyen giao thöng doi ngoai trong khu vue môt cách hop lý, dãm bao
giao thông thông thong suot, thuan lqi cho viec tiep can va không ùn tac giao
thông. Tiep can theo 2 huang: tiep can ra vao tâng ham danh cho doi tuong su
dung xe cá nhän; tiép cân voi dái tuong sù dung phuong tiên công cöng (xe
bus, tramway) cÀn có vinh dâu xe.

• Phân khu chúc näng rõ ràng, giao thöng dái nôi giña các só ng,ành trong
Khu Hành chính täp trung phåi tách biêt vói Tru so UBND-HÐNDdê däm bäo
an ninh tuyêt dái.

• TŠ chùc phân biêt các luŠnggiao thöng chính:
+ Luu tuyén 1: dành cho cán bô, công chûc, viên chúc làm viëc trong Khu

Hành chính
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+ Luu tuyÉn2: dành cho các tã chuc, cá nhân nguoi dân dán liên hê công tác

+ Ltru tuyÉn3: dành cho nghi thúc và các hoat dông cùa hôi nghi, hôi thäo
tiÉp dón khách trong và ngoài nuóc

+ Luu tuyÉn4: Dành cho hoat dông phuc vu và thoát hiëm khi có su cé.

IV. Yêu càu vÈ công näng - kÿ thuât:
• Công trinh thiÉt kÉ phãi dãm bão tuân thù quy chuán, tiêu chuÀn xây

dung và các quy dinh hiên hành vÈ an toàn, thoát nan, phòng cháy chùa cháy, vê
sinh môi truong.

• TÖ choc không gian công trinh dãm bào su phân khu rõ ràng däm bào
dây chuyên công näng hop lý giña các ce quan, ban ngành. Vê chúc näng, hoat
dông cúa các ce quan t,uy dôc lâp voi nhau nhung dây chuyên công näng cân
duoc nghiên cúu gãn kêt dê tao sy hô tro tôt trong xù lý công viêc, thuän tiën,
tâp trung dâu môi quän lý và tiêt kiêm chi phí vân hành.

• Thiet ke xay dung tang ham dam bao du cho de xe cho cán bô công
chúc, nhân viên làm viêc tai Khu Hành chính, công dân và khách tham du hôi
nghi, hôi thäo.

• BÉ trí Trung tâm quän lý toà nhà bao gŠm dièu hành các hê théng cáp
diên, cáp nuóc, Phòng cháy chãa cháy, Thông tin liên lac, phuong án däm bão
an ninh toa nhà.

V.Yeu cau ve tai heu str dung:
• Quy chuán Xäy dung Viêt Nam
• Tiêu chuËn hiên hành cùa Viêt Nam: tiêu chuÀn ngành, tiêu chuÀn xây dyng

• Tiêu chuin quŠc té duce phép áp dung tai Viêt Nam.
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