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Hồ sơ nghiệm thu cây xanh

Xuất bản: 08:57, thứ Bảy, ngày 16-03-2019 - Xem: 6310Th Tiêu chuẩn này quy định các tiêu chí về không gian xanh để sử dụng công cộng áp dụng cho các loại hình đô thị. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thành phố cụ thể và cây xanh trong khu dân cư, công nghiệp, nhà kho, trường học, tổ chức, dịch vụ cộng đồng... (hạn chế
sử dụng cây xanh) và cây xanh được sử dụng làm dải cách nhiệt, bảo vệ, nghiên cứu, vườn ươm... (rau xanh chuyên dụng). Quy tắc chung 1. Cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị được quy hoạch gồm 3 loại: - cây xanh công viên; Cây vườn; Rau xanh đường phố. 2. Các màu xanh lá cây sử dụng công cộng nói chung nên được kết
hợp với cây xanh hạn chế, cây xanh chuyên dụng và vành đai xanh bên ngoài thành phố (bao gồm cả mặt nước) trong một hệ thống hoàn chỉnh và liên tục. Quy hoạch, trồng cây xanh để sử dụng công cộng không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây tổn hại đến kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng và phương pháp mà không
gây nguy hiểm cho người sử dụng và môi trường cộng đồng. Yêu cầu quy hoạch xanh để sử dụng công cộng 1. Thiết kế xanh phục vụ sử dụng công cộng đô thị phải phù hợp với mọi loại hình tổ chức không gian đô thị và đô thị, góp phần cải thiện môi trường phục vụ vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao và mỹ quan đô thị. 2. Tổ chức hệ
thống cây xanh để sử dụng công cộng dựa trên điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi trường, bố trí kiến trúc, quy mô, thiên nhiên, thể chế kinh tế kỹ thuật, truyền thống cộng đồng của đô thị. 3. Việc tổ chức không gian xanh để sử dụng công cộng nên sử dụng, vận hành và lựa chọn đất có liên quan,
phải kết hợp hài hòa với mặt nước, với môi trường, được tổ chức thành các hệ thống với các hình thức khác nhau: tuyến đường, điểm, khu vực 4. Cây đường phố phải được thiết kế đúng cách để có tác dụng trang trí, phân chia, chống bụi, khử tiếng ồn, phối hợp kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, sửa chữa vi khí hậu, vệ sinh môi
trường, chịu nhiệt, không độc hại, nguy hiểm cho hành khách, an toàn cho giao thông và không ảnh hưởng đến công trình hạ tầng đô thị (đường, đường ống, vỉa hè dọc theo mặt đường) sông cần có tác dụng phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ biển, dòng chảy, chống lấn chiếm mặt nước. Cây đường phố phải có điểm liên kết, diện tích cây
xanh để trở thành hệ thống cây xanh công cộng. 5. Trong khu dân cư, trung tâm đô thị, khu công nghiệp, công trình đô thị, khu du lịch, phương tiện giao thông, cần bố trí hệ thống cây xanh để sử dụng công cộng hợp lý. Đối với các khu đô thị cũ, do mật độ xây dựng cao, bạn nên chọn giải pháp cân bằng cây xanh bằng cách thêm các
khu vực cây xanh lớn vào khu vực ven biển. 6. Đối với đất xanh đã qua sử dụng công khai có di tích văn hóa, lịch sử, không được xây dựng công trình gây ô nhiễm môi trường, công trình không liên quan đến việc duy trì hoạt động vui chơi giải trí. 7. Khi cải tạo công trình đô thị cũ hoặc lựa chọn đất xây dựng đô thị mới, cần sử dụng, sử
dụng diện tích cảnh quan thiên nhiên một cách khôn ngoan như đồi núi, rừng, đất ven biển, suối, biển, hồ. Đặc biệt, hệ thống mặt nước nên được sử dụng trong không gian xanh để sử dụng tạo cảnh quan sinh thái đô thị. 8. Trong việc cải tạo các công trình đô thị cũ và thiết kế quy hoạch đô thị mới, quy hoạch khu dân cư, cần phải tìm
hiểu việc bảo tồn hoặc sử dụng hợp lý các không gian xanh hiện có, đặc biệt là đối với cây cổ thụ có giá trị. 9. Trong công viên, vườn hoa... dựa trên tính chất và quy mô, vị trí thích hợp của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật như thiết bị thoát nước, chiếu sáng và các công việc bảo trì khác. 10. Khi trồng cây trong vườn hoa công viên... Cần
lưu ý khoảng cách giữa các công trình xung quanh tiếp giáp với các loại cây trồng như cây bụi, cây xanh từ tường nhà và công trình từ 2 m đến 5 m, từ đường xe điện từ 3 m đến 5 m, từ vỉa hè và đường giao thông từ 1,5 m đến 2 m, 4 m tính từ giới hạn lưới điện, từ 1 m đến 2 m từ mạng lưới đường ống ngầm. Khi thiết kế công viên,
vườn hoa phải lựa chọn văn hóa, giải pháp phù hợp để tạo nên bản sắc địa phương và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Ngoài ra, việc lựa chọn cây trồng trong các luống hoa nhỏ nên đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của xe. (a) Cây trồng nông nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu
sau: - Cây trồng phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; - Thân cây đẹp, mịn màng; - Cây có rễ sâu, không có rễ nổi; - Cây xanh quanh năm, không rụng lá trơ hoặc cây có thời gian trơ cành rụng lá vào mùa đông, nhưng đẹp, màu sắc đẹp và tỷ lệ thấp; - Không có quả mọng thu hút muỗi; - Cây không có gai nhọn, trái cây có mùi khó chịu; - Có
bố trí phù hợp với quy hoạch được duyệt b) Phối hợp như sau: - Nhiều loại cây, hoa; - Cây có lá và hoa phong phú trong 4 mùa; Nhiều tầng thấp, cây cối, cây bụi và cỏ, mặt nước, tượng hoặc tác phẩm điêu khắc và các công trình kiến trúc; - Sử dụng quy tắc trong nghệ thuật kết hợp cây xanh với cây xanh, cây xanh với mặt nước, cây
có tác phẩm và xung quanh thông minh, tạo sự hài hòa, vừa tương phản vừa tương đồng, mang lại tính hệ thống tự nhiên. ... TCVN 9257:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 362:2005. Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, vui lòng xem hoặc tải về tại đây: Bạn có hài lòng với bài thuyết trình trên không? Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể tìm
kiếm các bài viết khác trong thư viện VNT bằng cách nhập Từ khóa vào hộp tìm kiếm sau: Ví dụ: Khi bạn cần tìm TCVN 4453:1995 - Bê tông và bê tông cốt thép xây dựng hoàn chỉnh khối - Quy tắc xây dựng và thử nghiệm, bạn phải nhập 4453 hoặc từ bê tông ... Blah... Blah... trong hộp tìm kiếm. Xem: 1279 Trả lời: 2 Get Address Initiate
Risk161 Ngày gửi 17/11/14 COLLECTION 999 BEAUTIFUL HOUSE 2020 . Với hơn 999 mẫu nhà phố - biệt thự - ngay lập tức chia sẻ với bạn: Quy tụ 999 căn nhà đẹp, bao gồm nhiều phương pháp kết cấu và kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Bạn có thể đặt câu hỏi, thảo luận và
tham khảo ý kiến các chuyên gia. Miễn phí lựa chọn mô hình đẹp tại nhà, tư vấn thiết kế nhà miễn phí.  . ĐỌC THÊM MẬT KHẨU: Kết thúc Chương I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN I. CẦN THIẾT: Công viên cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong đời sống công cộng, chẳng hạn như điều hòa không khí, hấp thụ chất thải độc hại, khói, diệt vi
khuẩn, giảm tiếng ồn,... góp phần bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, công viên màu xanh lá cây với những nét tự nhiên, cùng với các công trình kiến trúc khác tạo nên sắc thái văn hóa đặc trưng, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Trong nhiều
năm qua, việc phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Phạm Thiết đã được các cơ quan chức năng quan tâm. Nhiều tuyến phố gần đây đã được trồng, trang trí bằng cây xanh, cùng với kiến trúc để tạo ra một cái nhìn mới của thành phố. Tuy nhiên, hệ thống cây xanh đô thị tiếp tục trong tình trạng nghèo nàn, diện tích cây xanh
còn thấp, việc phát triển cây xanh còn hạn chế và chưa được chăm sóc đúng mức nếu không huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội vào việc phát triển cây xanh. Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ người dân thị trấn nhận thức kém về môi trường, không có ý thức bảo vệ cây xanh, thờ ơ với việc nhiều người lạm dụng cây công
cộng, lạm dụng cây xanh của một số kẻ xấu, tác động của thiên tai lên cây,.. ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống cảnh quan đô thị và né tránh việc quản lý và phát triển cây xanh. II. NHU CẦU ĐẦU TƯ: Quyết định số 1293/DD-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Cây xanh (dự kiến gọi là
Công viên Võ Văn Kiệt), thành phố Phan Thiết. Quyết định số 1336/DD-CPR ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu Công viên cây xanh (Dự án đặt tên theo Công viên Ngô Văn Kiệt) Phòng Fu Tui, Thành phố Phan Thiết, trong đó các điều khoản của dự án được chia làm 02 giai đoạn, cụ
thể: - Giai đoạn 1 (từ quý II đến quý 6/2015): Đầu tư liên kết cơ sở vật chất, đường nội bộ, một phần vườn - cây xanh, sân thể thao, nhà vệ sinh công cộng, hàng rào, bể chứa nước, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước và một phần thiết bị thi công. - Giai đoạn 2 (từ quý 6/2015 đến năm 2016): Đầu tư cụm kiến trúc - trạm nước, tượng nổi
tiếng, nền móng của một cụm tượng nổi tiếng, phần còn lại của khu vườn và thiết bị. Do đó, giai đoạn 2 cần phải được thực hiện phù hợp với dự án chấp thuận, đồng thời tạo ra một bộ mặt đầy đủ cho toàn bộ dự án và cảnh quan đô thị. Vì những lý do nêu trên, chúng tôi trân trọng trình các cấp giải trình phương án thiết kế của dự án:
Công viên Cây xanh (dự kiến gọi là Công viên Võ Văn Kiệt), TP Phan Thiết, tỉnh Bình Tuấn với các nội dung sau: III. TÊN TÒA NHÀ: Công viên Cây xanh (dự kiến gọi là Công viên Võ Văn Kiệt) IV. CẤP DỰ ÁN: Công trình hạ tầng kỹ thuật III V. CHỦ ĐẦU TƯ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. VI. VỊ TRÍ XÂY DỰNG VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT:
Dự án được xây dựng trên đất của Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết tại phường Phú Tuấn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Tuấn có 4 vị trí gần như sau: giáp ranh: đường Tuyền Lâm. Biên giới phía Tây: Đường Nguyễn Gia Tự. - Biên giới phía Nam: Đường Chang Han-er. Biên giới phía Bắc: đường Văn Kiệt. Tổng diện tích đất:
41.397,2 M2 Chương II: DỰ ÁN THÀNH LẬP I. Cơ sở pháp lý: - Theo Luật Xây dựng số 50/2014/H13, do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014. - Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/H13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Căn cứ nghị định của Chính phủ Nga
ngày 26 tháng 6 năm 2014. Số 63/2014/NĐ-KP của Chính phủ Liên bang Nga quy định một số luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu. - Căn cứ Nghị định 59/06/2015/NĐ-KP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trên cơ sở quy định tại Thông tư 32/03/2015/NĐ-KP của Chính phủ về quản lý chi đầu tư
xây dựng; - Theo Nghị định 37/2015/NĐ-KP của Chính phủ Nga, Chính phủ cung cấp thông tin chi tiết về hợp đồng xây dựng. - trên cơ sở nghị định 46/06/2015/NĐ-KP của Chính phủ nga về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; - căn cứ thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 về hướng dẫn xác định đánh giá người lao
động trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định 64/04/2010/NĐ-KP của Chính phủ Liên bang Nga về quản lý cây xanh đô thị; Nghị định số 34/2005/SD-TSH ngày 22 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ công bố Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NA/TV của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; – 20/12/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005, Bộ Quản lý cây xanh đô thị. - Thông tư số 20/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý cây xanh đô thị. - Căn cứ Nghị định
06/06/2013 ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình. - Căn cứ nghị định của Chính phủ Nga ngày 04 tháng 12 năm 2012. Số 103/2012/NĐ-KP Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng của người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, người lao động và tổ chức, tổ chức
làm việc trong doanh nghiệp. - Căn cứ thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-KP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Trên cơ sở Nghị định số 83/2009/NĐ-KP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-KP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn xác định ca giá và thiết bị xây dựng. - Căn cứ thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu
tư xây dựng. - Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có văn bản điều chỉnh dự toán xây dựng. - Căn cứ quyết định số 57/2013/DD-CPT ngày 29/11/2013 về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Tuấn. - Căn cứ Quyết định
số 69/2013/SD-CPT ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Tuấn ban hành lịch vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Tuấn. - Căn cứ văn bản số 945/SXD-KTTH ngày 14/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Tuấn hướng dẫn xác định giá cụ thể công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bình Tuấn liên quan đến việc sử
dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng. - Trên cơ sở văn bản số 2943/CPT-DDTH ngày 26/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Tuấn... chi phí xây dựng tại Bình Tuấn liên quan đến việc điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Quy định 103/NĐ-KP ngày 4/12/2012 của Chính phủ. - Hệ thống chiếu sáng
công cộng được bao phủ theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng. - Văn bản số 10521/BST-TKNL ngày 14.11.2011, Bộ Công Thương gửi điều chỉnh dự toán công trình xây dựng chuyên ngành điện. - Văn bản số 4253/EVN-ĐT ngày 16/11/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh dự toán công trình xây
dựng chuyên ngành điện. - Dự toán xây lắp trạm biến áp được ban hành theo văn bản số 6060/DD-BHT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương. - Dự toán xây lắp đường dây điện được ban hành theo văn bản số 6061/DD-BHT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương. - Giá xây dựng cụ thể, chuyên thi công đường dây điện và lắp đặt
trạm biến áp được ban hành theo quyết định số 7606/BL ngày 05/08/2009 của Bộ Công Thương. - Trên cơ sở Quyết định số 4188/DD-CPT ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh bình Tuấn v/v đã thu hồi đất chuyên dụng để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Rạng Đông tại phường Phú Thạnh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Tuấn. - căn cứ văn bản số 1030/UBND-ĐTH ngày 7/4/2015 của UBND quận Bình Tuấn về việc cho ý kiến về phương án chuyển trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết sang Phòng TN&amp;P; - Trên cơ sở thông báo số 87/TB-UBND ngày 7/4/2015 của UBND tỉnh Bình Tuấn, UBND tỉnh đã thông báo hoàn thành việc ubnd tỉnh tại cuộc
họp để nghe báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch Quỹ đất Bắc Phan Thiết tại Phòng TN&amp;TN, Phạm Thiết; - trên cơ sở kết luận số 625-KL/TU ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, v.v., về việc chuyển giao chức năng của trung tâm mua sắm Bắc Phan Thiết tại Giáo xứ Fu-Tui, Phạm Thiết; - Theo công văn số
1119/CPT-DTH ngày 13/4/2015 của UBND khu vực về việc thực hiện Kết luận số 625-LY/TU ngày 10/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. - Quyết định số 1293/DD-CPT ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên Cây xanh (dự kiến gọi là Công viên Võ Văn Kiệt), THÀNH PHỐ Phan
Thiết, - Quyết định 1336/DD-KPP Ngày 25/05/2015 UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thi công công trình công viên cây xanh (dự án công viên Võ Văn Kiệt) Giáo xứ Phủ Tuất, thành phố Phan Thiết. II. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN THIẾT KẾ: - TCXDVN 362-2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng
trong khu đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 4319-2012 House and Community Works - Khái niệm cơ bản về thiết kế. - TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông và bê tông - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 2737-1995 Load and Impact - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch ốp
lát và gạch ốp lát gia cố - Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 4447-2012 Công trình đất - Xây dựng và thử nghiệm. - TCVN 9206-2012 Đặt thiết bị điện trong nhà và dịch vụ cộng đồng - tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 9207-2012 Bộ dây dẫn điện trong nhà và công trình cộng đồng - Tiêu chuẩn thiết kế. - TKVN 2262-1995 Phòng cháy chữa cháy nhà
ở và công trình xã. - TCVN 9385-2012: Chống sét trong quá trình thi công - Hướng dẫn thiết kế và bảo trì hệ thống. - TCVN 9379-2012: Xây dựng kết cấu và nền tảng - Nguyên tắc cơ bản về tính toán. - TCVN 5673-2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước nội bộ - Hồ sơ bản vẽ thi công. - TCXDVN 333-2005: Chiếu
sáng nhân tạo ngoài công trình công cộng và tiêu chuẩn quy hoạch - thiết kế đô thị. - KKSDVN 01-2002: Thiết kế quy chuẩn công trình đảm bảo sử dụng cho người khuyết tật. - KKVN 09-2013: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng tiết kiệm năng lượng. - KKS01-2008/BXD: Quy chế xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây
dựng. - KKSD05-2008/BXD: Quy định về nhà ở và tiện ích - An toàn tính mạng và sức khỏe. - KKSD 06-2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy cho nhà cửa và công trình. - KKVN 14-2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trong thiết kế nhà máy xử lý hộ gia đình. - TCXDVN
259:2001 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố, đường phố, quảng trường thành phố. - TCVN 5828-1994 Yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng đường phố nói chung. - Công cụ và thiết bị TCVN 3724-82 - TCVN 4764-89 - Dây chuyền phụ kiện TCVN3788-83. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện là một quy chuẩn kỹ thuật điện áp
thấp. - Quy định về thiết bị điện 11 TCN -18-2006 theo quy định chung. - Quy định thiết bị điện 11 TCN -19-2006 về hệ thống đường ray điện. - Quy định về thiết bị điện 11 BC-20-2006 về thiết bị phân phối và trạm biến áp. - Quy định về thiết bị điện 11 TCN -21-2006 về bảo vệ tự động hệ thống; - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng
đô thị 07: 2010/BXD Bộ Xây dựng. - Vị trí 7869/EVN/DL2.4 từ ngày 30/12/1999 từ 2 B/trong Quy chế thiết kế và thi công mạng chi tiết. - Vị trí 1094/EVN/DL2.4 của Công ty Điện lực 2 về việc công bố thông số kỹ thuật phân phối subadades, dây dẫn và cáp trong Bộ Tư lệnh Năng lượng 2. - TCVN 4086-1985 Quy định an toàn mạng trong
xây dựng. - TCVN 4756-1989 quy định về nối đất và không công bố thiết bị điện. - TCVN 2737-1995. - Quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/DD-BHN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp. Quy chế an toàn mạng nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 34/2006/DD-BHN ngày 13 tháng 9
năm 2006 của Bộ Công nghiệp. - TCVN 5674 - 1992 Quy chế thi công và thử nghiệm thi công đầy đủ. - Tiêu chuẩn phân phối không khí trong energycomide 2, ban hành kèm theo Giải pháp 3352/D-D2-4 ngày 16/12/2005. - Thông số kỹ thuật cắt điện áp cao áp và thiết bị bảo hộ sử dụng theo quyết định số 3156/DD-DL2-4 ủy ban năng
lượng 2. - Thông số kỹ thuật của phụ kiện inscion và điện áp thấp được sử dụng theo quyết định số 3155/DD-DL2-4 ngày 22/11/2005 Của Công ty Điện lực 2. - Nghị quyết số 346/SD-EVN SPC ngày 01/03/2013 về quy định tiêu chuẩn vật tư, thiết bị của hệ thống điện trong tổng công ty điện lực miền Nam. III. DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 1. Điều kiện khí hậu: Vùng có khí hậu cụ thể có hai mùa khác nhau: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11; Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, nắng, nhiệt độ tăng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi gió đông khô, còn được gọi là gió giật, Đi theo rất nhiều bụi và cát. Hàng năm thường không có cơn bão lớn nào hạ
cánh trực tiếp xuống biển một cách bình tĩnh, nhưng 2 mùa có gió xoáy. Đặc điểm khí hậu khu vực được thể hiện bằng các thông số sau: - Nhiệt độ trung bình hàng năm: 26,90C. Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.134 mm mỗi năm. - Nhiệt độ cao nhất hàng tháng (tháng 5): 38,70C. - Nhiệt độ thấp nhất hàng tháng (tháng 12): 24,70C -



Hướng Tây Nam: 2.903 giờ. - Số ngày mưa: 116 giờ. Độ ẩm: 80%. Vào mùa mưa với gió Tây-Tây Nam, tốc độ gió 3,9 - 4,1 m/s; Vào mùa đông, gió đông-đông bắc thổi mạnh, tốc độ gió 4-4,5 m/s. 2. Nguồn nước: Có nguồn nước sạch phong phú và ổn định với chất lượng nước tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng. 3. Diện tích dự án: Diện tích
dự kiến xây dựng trên cơ sở dự án là, chiều cao thấp không tương đương với các công trình được xây dựng xung quanh, vì vậy việc sắp xếp là rất quan trọng đối với khu vực xây dựng. 4. Điện: - Đường tiếp giáp với khu vực xây dựng dự án có hệ thống điện trung thế, hạ thế có lợi cho thi công. 5. Hệ thống thoát nước: - Đường tiếp giáp
với khu vực xây dựng công trình có hệ thống thoát nước thuận lợi cho thi công. NỘI DUNG THIẾT KẾ CHƯƠNG III I. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ: Quyết định số 1293/DD-CPT ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên Cây xanh (dự kiến gọi là Công viên Võ Văn Kiệt), Thành phố Phan
Thiết. Quyết định số 1336/DD-CPR ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu Công viên cây xanh (Dự án đặt tên theo Công viên Ngô Văn Kiệt) Phòng Fu Tui, Thành phố Phan Thiết, trong đó các điều khoản của dự án được chia làm 02 giai đoạn, cụ thể: - Giai đoạn 1 (từ quý II đến quý
6/2015): Đầu tư liên kết cơ sở vật chất, đường nội bộ, một phần vườn - cây xanh, sân thể thao, nhà vệ sinh công cộng, hàng rào, bể chứa nước, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước và một phần thiết bị thi công. - Giai đoạn 2 (từ quý 6/2015 đến năm 2016): Đầu tư các vật thể kiến trúc và điêu khắc - Đài phun nước, tượng nổi tiếng, nền
của một cụm tượng nổi tiếng, vườn và thiết bị. - Giải pháp tổng mặt bằng: phù hợp với hồ sơ dự thảo cơ sở đã được phê duyệt. Cụm kiến trúc và điêu khắc - Trạm nước nằm trên trục chính của công viên, đối diện đường Wae Văn Kiệt. Các cụm tượng nổi tiếng được đặt tại giao lộ của trục đường bên trong công viên. 1.
Функциональные зоны в парке: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ STT Функциональная зона (m2) Процент % 1 - Выставочная площадь 4,447.48 10,743 2 - Кластер архитектурных символов скульптуры - Фонтан 1.433.4 5 3,463 4 - Кластер известных статуй 402.12 0.971 5 - Спортивная поле 1,500.00 3,623 6 - Туалет
общественный 84.4.00 48 0.204 7 - Пикник области - зеленый пейзаж 13,640.61 32,951 8 - Парковка 2,494.89 6,027 9 - Зеленые деревья карантин 7,926.07 19,147 10 - Внутренние дороги 9,467.80 22,871 Всего 41,397.20 100 II. OPTION 1: Инвестируйте в категорию кластера известных статуй 1 / Ожидаемый макет статуй
известных людей в течение периода, таких как король Хун, Динь Тянь Хоанг, Ли Тай То, Чан Хун Дао, Ле Лой, Куанг Трунг Нгуен Хюэ, Хам Нги, Дуй Тан ... Tình hình sử dụng thời gian qua cũng cho thấy cộng đồng người dân được làm việc với các hoạt động đi bộ, thể thao, thư giãn, sinh hoạt nhóm... tất cả các hình thức không
gian sống ồn ào. Ngoài ra, vị trí của dự án không có một nhân vật lịch sử đặc biệt. Tượng của những người nổi tiếng nên được đặt trong một không gian tưởng niệm sang trọng, cao. Tượng của những người nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Toon Duke Tag, cố Thủ tướng Waugh Văn Kiệt và những người nổi tiếng khác
dự kiến sẽ được dựng lên qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ thống nhất và xây dựng đất nước. - Nếu đặt tượng Bác Hồ, nên đặt ở những nơi như quảng trường, bảo tàng, công viên... Tuy nhiên, nếu một nơi trong công viên có tên là Wae Van Kiet, không phù hợp với quan điểm của Bác Hồ, hơn nữa, nếu bức tượng Bác cần được
tham khảo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đưa vào quy hoạch hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 185/2004/DD-TSH ngày 28/10/2004/2004/ Thủ tướng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống di
tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030. Do đó, thời gian của dự án dài, một lựa chọn như vậy là không khả thi cả về thời gian và tính hợp lý của nó. - Vì dự án dự kiến có tên là Võ Văn Kiệt nên chúng tôi cũng đang xem xét việc đặt một bức tượng của cố Thủ tướng V. Văn Kiệt. Với những đặc điểm riêng của con người gắn liền với
vùng đất Bình Tuấn, cố Thủ tướng Wao Wang Kit là con trai của vùng đất Vin Long. Ông không phải là đại diện của người Bình Tuấn. Kết luận: Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, hạng mục cụm tượng nổi tiếng lồng nhau theo ý tưởng ban đầu so với nhu cầu sử dụng dự án hiện nay là không phù hợp, vì công
trình trong chương trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 nên quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư có nhiều nội dung cần điều chỉnh. - Trong quá trình xây dựng giai đoạn 1, UBND tỉnh đã có văn bản số 2960/UBND-DTH về việc điều chỉnh, bổ sung công trình công viên cây xanh (dự kiến là công viên Võ Văn Kiệt) Phủ
Tuấn, TP Phan Thiết về chủ trương điều chỉnh một số yếu tố trong giai đoạn 2 của dự án để thực hiện trong giai đoạn 1, trong đó trồng cỏ và cây cảnh tại 2 vị trí cụm tượng nổi tiếng nên đề nghị rời đi. - Từ những phân tích trên, việc đầu tư vào hạng mục cụm tượng nổi tiếng trong các công trình công viên cây xanh cho thấy những sai
sót, không hợp lý. Điều này cho thấy giai đoạn 2 không đầu tư vào hạng mục cụm tượng nổi tiếng, chỉ đầu tư hạng mục điêu khắc kiến trúc của cụm - Radio Water. PHƯƠNG ÁN 2: Không đầu tư hạng mục tượng nổi tiếng Khu vực, theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 2960/CPT-DDTH, không đầu tư hạng mục tượng nổi tiếng
của Vùng, theo chủ trương của UBND tỉnh. Do đó, chỉ có thể đầu tư vào hạng mục cụm kiến trúc và điêu khắc - Đài phun nước phù hợp với địa điểm đã chọn mà UBND khu vực phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong Nó cung cấp 3 lựa chọn để so sánh các loại biểu tượng kiến trúc của điêu khắc - Đài phun nước như sau: 1. Cụm biểu
tượng điêu khắc kiến trúc - TRẠM NƯỚC: A / SO SÁNH KẾ HOẠCH 1: Biểu tượng nụ mơ : Ý tưởng thiết kế: Là sự kiện chính cho toàn bộ dự án. Cách bố trí gồm hai phần: Cụm biểu tượng kiến trúc điêu khắc - Đài phun nước. - Cụm biểu tượng điêu khắc kiến trúc: Một cụm biểu tượng điêu khắc kiến trúc mang một ngôn ngữ độc đáo,
thể hiện nét đặc trưng của địa phương thể hiện tính nhân văn. Bố trí kiến trúc, bao gồm các biểu tượng và lối đi. Biểu tượng được cách điệu dưới hình ảnh nụ mai, biến thành hoa. ý nghĩa của thành phố, tràn đầy sức sống, phát triển từng ngày nói riêng và cả nước nói chung (hoa mai được coi là sức sống của mùa xuân, thiên nhiên).
Với hình ảnh này sẽ nhấn mạnh biểu hiện và cảm nhận cho công việc. Sự kết hợp giữa vật liệu thép và BTCT mang đến những tính năng mới và hiện đại. Lối đi bộ được thiết kế tinh tế để nhẹ nhàng gió lên trên bề mặt hồ, tạo ra một hợp chất cho trạm nước và các biểu tượng. - Đài phun nước: - Đây là một hồ nước với sự kết hợp của
hệ thống phun nước và ánh sáng nghệ thuật. Bề mặt đông đúc của hồ là bối cảnh cho một twist tượng trưng. Việc thiết kế các hệ thống phun nước cao và thấp khác nhau kết hợp ánh sáng để nhấn mạnh ý định kiến trúc phổ biến. Phân tích ưu và nhược điểm: - Lợi ích: biểu tượng phù hợp với phong cách kiến trúc biểu cảm, với những
đường nét hiện đại với cờ cao. Một không gian tổ chức đa dạng, góc độ mang đến cho mọi người một cảm giác mới lạ và vui vẻ. - Nhược điểm: - Hạn chế kết hợp các vật liệu sử dụng. nên có bảo trì thường xuyên. Vốn thực hiện (dự kiến đầu tư): 24.311.321.311 g (chữ: 24 tỷ, ba trăm mười một triệu, ba trăm hai mươi m nhau, ba trăm
mười một nghìn, ba trăm mười một đồng). B/ PHƯƠNG ÁN SO SÁNH 2: Biểu tượng bàn tay, cánh hoa, cánh buồm, kiến trúc tượng trưng. Ý tưởng thiết kế: Những hình ảnh quen thuộc và thân mật mang đậm nét đặc trưng của con người, vùng đất Bình Thuận được thể hiện rõ nét qua một cụm biểu tượng kiến trúc điêu khắc - Đài phun
nước. - Cụm biểu tượng kiến trúc điêu khắc: - Cụm biểu tượng điêu khắc Cấu trúc được cách điệu dưới cánh tay, nâng cánh hoa màu đỏ, một nơi nào đó gợi lên cho chúng ta với máu quốc gia hùng mạnh, như đã từng được mô tả trong bài hát hoa đỏ. Đồng thời, nó cũng quan trọng hòa bình và tự do. cũng là một hình ảnh quen thuộc
gắn liền với biển cả, với vùng đất Bình Thuận. Nơi có tiềm năng du lịch và cảnh biển tuyệt đẹp. Những đường cong nhẹ nhàng ôm nhau như vòng tay chào đón, thể hiện tấm lòng hiền lành và hiếu khách của người dân Bình Tuấn. Hình ảnh các công trình kiến trúc đại diện cho thành phố Phan Thiết cũng được nhắc đến qua những mái
vòm cong của tháp kiến trúc Poshanu, hay một cột phun nước cao ở giữa là biểu tượng của quạt tháp cao của thành phố. Phông nền nổi tiếng với một hồ nước đông đúc được thiết kế để bơi lội, nâng cao, kết hợp hệ thống phun nước và ánh sáng nghệ thuật để tạo ra hiệu ứng nổi bật cho biểu tượng. Đài phun nước: Trạm nước được
thiết kế để tối ưu hóa việc mở rộng xung quanh toàn bộ diện tích còn lại của cụm biểu tượng điêu khắc - kiến trúc. Thể hiện rõ sự say mê là một biểu tượng, trong khi cân bằng tỷ lệ diện tích bề mặt của nước trong quần thể công viên. Việc sử dụng vòi phun nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mang lại ý nghĩa nghệ thuật cao cho
tòa nhà. Phân tích ưu điểm và nhược điểm: - Lợi ích: - Ý tưởng rất đa dạng, rất mang tính biểu tượng thông qua sự kết hợp giữa hình dáng và đường nét kiến trúc cho tỷ lệ hài hòa và đẹp mắt. Thể hiện rõ ràng ý nghĩa phụ, trọng tâm của thiết kế. Dự án có tính nghệ thuật và bền vững. Thuận lợi cho việc xây dựng và bảo trì sau này. Chi
phí xây dựng thấp. - Nhược điểm: Không gian để cảm nhận công việc bị hạn chế, không đa dạng. Tài trợ thực hiện (dự kiến đầu tư): 21.740.278.102 d (từ: 21 tỷ đồng, 740.000.000 đồng, 278.000.000 đồng, 122.000.000 đồng). C/ PHƯƠNG ÁN SO SÁNH 3: Biểu tượng bàn tay, cánh hoa, cánh buồm và ý tưởng thiết kế: Được lựa chọn
và chưng cất từ những lợi ích vượt trội của Phương án 1 và Phương án 3. - Cụm biểu tượng kiến trúc điêu khắc: - Cụm biểu tượng kiến trúc điêu khắc, cách điệu dưới bàn tay cánh hoa màu đỏ, một nơi nào đó nhắc nhở chúng ta về máu quốc gia, như được mô tả trong bài hát hoa đỏ. Đồng thời, nó cũng quan trọng hòa bình và tự do.
cũng là một hình ảnh quen thuộc gắn liền với biển cả, với vùng đất Bình Thuận. Nơi có tiềm năng du lịch và cảnh biển tuyệt đẹp. Những đường cong nhẹ nhàng ôm nhau như vòng tay chào đón, thể hiện tấm lòng hiền lành và hiếu khách của người dân Bình Tuấn. Phông nền nổi tiếng với một hồ nước đông đúc được thiết kế để bơi lội,
nâng cao, kết hợp hệ thống phun nước và ánh sáng nghệ thuật để tạo ra hiệu ứng nổi bật cho biểu tượng. Đài phun nước: Trạm nước được thiết kế theo hai phần: một hồ nổi và một sàn nước. Hồ nổi được thiết kế để đặt hàng để thể hiện rõ ràng zest chính là một biểu tượng, trong khi cân bằng tỷ lệ diện tích bề mặt của nước trong
quần thể công viên. Việc sử dụng vòi phun nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mang lại ý nghĩa nghệ thuật cao cho tòa nhà. Sàn nước là một nền tảng 1.400 bê tông được trang bị hệ thống phun nước và ánh sáng nghệ thuật. Khi hệ thống phun nước bị đình chỉ, nó trở thành một phần của sân chơi. Phân tích ưu điểm và nhược
điểm: - Lợi ích: - Ý tưởng rất đa dạng, rất mang tính biểu tượng thông qua sự kết hợp giữa hình dáng và đường nét kiến trúc cho tỷ lệ hài hòa và đẹp mắt. Thể hiện rõ ràng ý nghĩa phụ, trọng tâm của thiết kế. Dự án có tính nghệ thuật và bền vững. Thuận lợi cho việc xây dựng và bảo trì sau này. Không gian để cảm nhận công việc rất đa
dạng. Chi phí xây dựng thấp. - Nhược điểm: - hạn chế tổ chức mặt nước, không thuận lợi nếu có việc lắp đặt hệ thống nước. Tài trợ thực hiện (dự kiến đầu tư): 19.556.678.935 (từ: 19 tỷ đồng, năm trăm năm mươi sáu triệu đồng, sáu trăm bảy mươi tám nghìn, chín trăm ba mươi lăm đồng). 2. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN THIẾT KẾ: Thông
qua việc xem xét và phân tích hiệu quả của các tùy chọn so sánh trên, chúng tôi sẽ đề xuất chọn phương án so sánh 3 (Biểu tượng bàn tay, cánh hoa, cánh buồm) như một sự lựa chọn cho các tính năng nổi bật sau: , phù hợp với đặc điểm địa phương và chung Chương trình. Các hình dạng và đường nét kiến trúc tinh tế và hài hòa. Nó
rất rõ rệt. Tính thẩm mỹ cao và khả năng phục hồi. Không gian để cảm nhận công việc rất đa dạng. Chi phí xây dựng thấp. IV. KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ Sau khi trình và phân tích, Tư vấn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở ngành chức năng rà soát phương án thiết kế dự án: Công viên cây xanh (dự kiến gọi là Công viên Võ
Văn Kiệt) Giai đoạn 2, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Tuấn sớm triển khai, hoàn thành toàn diện dự án. Với tầm quan trọng lớn của dự án, việc đầu tư xây dựng công viên cây xanh (dự kiến được gọi là Công viên Võ Văn Kiệt) Giai đoạn 2, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Tuấn với hạng mục nói trên là thiết thực và đúng đắn, sẽ sớm được lãnh đạo
tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đầu tư. Câu hỏi đặt ra là: Nhà máy sấy thông minh SANKAKU SK207 (Model 2020) có giá bao nhiêu www.Chogianphoi.vn này? Trả lời: XXX0000 (7 ký tự kỹ thuật số). Xem cách tải xuống bên dưới.   BỘ SƯU TẬP 999 NGÔI NHÀ ĐẸP VÀO NĂM 2020. Với hơn 999 mẫu nhà phố - biệt thự - ngay
lập tức chia sẻ với bạn: Quy tụ 999 căn nhà đẹp, bao gồm nhiều phương pháp kết cấu và kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Bạn có thể đặt câu hỏi, thảo luận và tham khảo ý kiến các chuyên gia. Miễn phí lựa chọn mô hình đẹp tại nhà, tư vấn thiết kế nhà miễn phí.  . XEM NGAY
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