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1. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch 

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã đƣợc 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 

2016. Quy hoạch chung cơ bản xác định những định hƣớng lớn, giải quyết các mối quan 

hệ liên vùng, dự báo các xu thế phát triển và xu thế đầu tƣ, làm cơ sở quan trọng trong 

việc hoạch định chính sách, kiểm soát phát triển và xác định chủ trƣơng đầu tƣ lớn trong 

tƣơng lai đến năm 2035 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.  

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Quy hoạch chung là xác định khu vực 

thực hiện trong giai đoạn đầu đến năm 2025. Khu vực hạt nhân phát triển cho toàn Khu 

kinh tế Đông Nam. Khu vực này đƣợc bố trí xung quanh khu cảng Mỹ Thủy với quy mô 

khoảng 5.940 ha bao gồm:  

- Khu các dự án động lực: cảng biển Mỹ Thủy; Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị; 

Khu phức hợp năng lƣợng. 

- Khu dân cƣ: làng xóm hiện hữu, các khu tái định cƣ, khu nhà ở công nhân và 

chuyên gia;  

- Vành đai cây xanh cách ly, vùng đệm: Hành lang xanh cách ly, hành lang thoát 

lũ, cây xanh cảnh quan, sinh thái, và vùng đệm cây xanh và sản xuất nông nghiệp bao 

quanh... 

Trong năm vừa qua Khu kinh tế Đông Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tƣ trong 

nƣớc và quốc tế. Các dự án nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn, khu tái định cƣ - nhà ở 

công nhân, nhà ở chuyên gia, khu dịch vụ du lịch Hải Khê,... vv, Các dự án lớn nhƣ 

Trung tâm nhiệt điện 2.400MW, cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy, dự án Khu phức hợp 

năng lƣợng, dự án đầu tƣ hạ tầng khung...vv.  

Sau khi Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy hoạch chung xây dựng, để trở 

thành hiện thực thì phải xây dựng dự án cụ thể, trong dự án đó gồm nhiều hợp phần dự 

án khác nhau. Chính vì vậy cần phải lập QHPKXD 1/2.000 các khu chức năng, nhằm cụ 

thể hóa quy hoạch chung và thống nhất các quy hoạch, thống nhất việc kết nối các dự án. 

Ở đây, việc đền bù, giải tỏa, bảo vệ làng xóm, tái định cƣ, sản xuất,... xây dựng các dự án 

trọng tâm, hỗ trợ phát triển các dự án động lực ...vv là một vấn đề rất lớn mà chính quyền 

địa phƣơng phải quản lý, quản lý chặt chẽ từng dự án, từ công tác quy hoạch cho đến lập 

kế hoạch đầu tƣ, làm sao để thực hiện tốt nhất khu vực này vì đây là khu vực có một 

không hai, xét trên phạm vi toàn Khu kinh tế. 

Ngày 07 tháng 12 năm 2016 Bộ Công thƣơng đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. Theo lộ trình dự án xây dựng 

Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị sẽ khởi công xây dựng vào năm 2018, dự án xây dựng 

cảng biển Mỹ Thủy và Trung tâm xử lý Khí (Khu phức hợp năng lƣợng) cũng đang trong 

giai đoạn hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tƣ. Các dự án lớn với sức lan tỏa mạnh, kéo 

theo nhiều dự án phụ trợ, trƣớc hết là tác động trực tiếp các khu kế cận. Do vậy, thời 

điểm hiện nay là phù hợp để tiến hành lập QHPKXD các khu vực này. Nhằm sớm có kế 

hoạch bố trí các khu dân cƣ phục vụ công nghiệp, khu nhà ở chuyên gia, phân bổ không 

gian và đất đai hợp lý cho các dự án động lực và các chức năng hỗ trợ phát triển, cũng 

nhƣ tổ chức dây chuyền công năng hài hòa, kết nối thuận tiện giữa bên trong và ngoài 

khu vực các dự án động lực. 
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Khu vực chủ yếu nằm trong vùng bãi ngang ven biển, chịu nhiều ảnh hƣởng trực 

tiếp từ biến đổi khí hậu. Đời sống dân sinh hiện hữu còn gặp nhiều khó khăn, xuất phát 

điểm thấp. Hơn nữa, khi triển khai xây dựng các dự án động lực có ảnh hƣởng rất lớn 

đến khu vực nhạy cảm này, bên cạnh những yếu tố tích cực, còn một số bất lợi: Đất đai 

sản xuất nông lâm nghiệp bị thu hẹp, khả năng chuyển đổi nghề nghiệp khó khăn, nhiều 

hộ dân phải nhƣờng đất di dời, môi trƣờng nguy cơ ô nhiễm ...vv, để giải quyết vấn đề 

nêu trên Khu vực này cần sớm đƣợc lập QHPKXD để có cơ sở xây dựng ổn định dân cƣ 

tái định cƣ, tăng cƣờng nâng cao đời sống dân sinh tại các làng xóm hiện hữu, cải thiện 

môi trƣờng và bố trí các công trình hỗ trợ phát triển sản xuất, sao cho ngƣời dân nơi đây 

phải là ngƣời đƣợc hƣởng lợi tốt nhất từ các dự án này. 

Thực tế cho thấy, tại một số Khu kinh tế ven biển của Việt Nam nhƣ Nhơn Hội, 

Vũng Áng ... nhằm thu hút đầu tƣ, chính quyền địa phƣơng đã thực hiện tổ chức lập 

QHPKXD 1/2000, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cƣ, kêu gọi các nhà đầu tƣ xây 

dựng hạ tầng chung, giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tƣ. Kết quả đã đạt đƣợc những 

hiệu quả rõ rệt, đây là tiền đề tốt để Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị triển khai thành 

công các dự án quy hoạch phân khu, chi tiết này.  

Với những lý do nêu trên, cùng với việc tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc về 

thủ tục pháp lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tƣ có thể sớm triển khai lập dự 

án, xây dựng công trình thì việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 là thực 

sự cần thiết.  

1.2. Mục tiêu  

a/ Mục tiêu quy hoạch: 

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Đảm bảo đáp ứng lâu dài cho các nhu cầu hoạt 

động của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các khu dân cƣ và khu đô thị, các khu chức năng 

hỗ trợ phát triển cho các dự án động lực của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.  

- Từng bƣớc tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan 

chung, có nét đặc trƣng địa phƣơng. Bảo vệ tốt hệ thống môi trƣờng sinh thái, cảnh quan. 

- Làm cơ sở cho việc xây dựng các khu dân sinh có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng 

bộ theo hƣớng hiện đại, hoàn thiện về dịch vụ, đảm bảo chất lƣợng cuộc sống tốt. 

- Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tƣ xây dựng, lập các 

đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, triển khai các dự án đầu tƣ xây dựng. 

b/ Quan điểm quy hoạch: 

Quy hoạch phân khu xây dựng phải tuân thủ định hƣớng Quy hoạch chung xây 

dựng Khu kinh tế Đông Nam. Quy hoạch phải đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc 

giữa các khu xây dựng mới và tôn trọng các yếu tố hiện trạng thực tế tại địa phƣơng trên 

nguyên tắc phát triển bền vững. 

Bảo vệ tối đa diện tích rừng phòng hộ và các khu dân cƣ, hạn chế tối đa việc giải 

tỏa di dời nếu không thực sự cần thiết. Đối với khu tái định cƣ và khu vực bố trí đất sản 

xuất phải đảm bảo các công trình cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ tốt nhất cho ngƣời dân 

Quy hoạch phân khu xây dựng phải phù hợp thực tế, tập quán sinh sống của ngƣời 

dân, đồng thời phải có tầm nhìn lâu dài, mang tính khả thi cao, hạn chế tối đa việc điều 

chỉnh quy hoạch trong quá trình quản lý thực hiện 
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Quy hoạch phân khu xây dựng phải xác định rõ nhu cầu phát triển của các khu 

chức năng về đất đai, cảnh quan kiến trúc và môi trƣờng; Thuận lợi cho các nhà đầu tƣ 

trong phân kỳ đầu tƣ xây dựng cũng nhƣ các hiệu quả đầu tƣ khác. Đảm bảo sự kết nối 

hạ tầng kỹ thuật với các khu vực kế cận đặc biệt là khu tập trung các dự án động lực nhƣ 

Khu cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy, Trung tâm nhiệt điện, Trung tâm xử lý Khí...vv 

Quy hoạch mở, mềm dẻo và linh hoạt:  

Thiết lập một quy hoạch với đầy đủ các cơ sở khoa học để trở thành công cụ quản 

lý hữu hiệu;.... Hơn thế nữa, cách tiếp cận mới về quy hoạch trong đó các yếu tố mở, 

không cứng nhắc và cố định, linh hoạt và thích ứng nhanh nhất với sự phát triển của thực 

tiễn. Tối đa các không gian xã hội hóa là một ví dụ, sự tham gia của các chủ đầu tƣ, cộng 

đồng doanh nghiệp có thể tham gia tích cực vào quy hoạch (không gian cho những sáng 

tạo của những nhà đầu tƣ - kinh doanh, trong tổng thể mà chính quyền đóng vài trò định 

hƣớng) để từ đó, doanh nghiệp có thể cùng xây dựng và triển khai hiện thực hóa bản quy 

hoạch này 

1.3. Tính chất 

- Là khu vực trọng tâm phát triển của Khu kinh tế Đông Nam - Quảng Trị, nơi bố 

trí các dự án động lực quan trọng để xây dựng và phát triển của khu kinh tế gồm các 

ngành, lĩnh vực: Sản xuất năng lƣợng, thƣơng mại dịch vụ, giao thƣơng quốc tế và cảng 

biển nƣớc sâu, Logistics; 

- Là khu vực dân cƣ làng xóm hiện hữu, các điểm tái định cƣ, khu nhà ở cho công 

nhân và các chuyên gia; 

- Là khu vực có cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ theo hƣớng hiện đại, kiến trúc 

cảnh quan hài hòa, đảm bảo an toàn môi trƣờng. 

1.4. Phạm vi, ranh giới, quy mô, thời hạn lập quy hoạch 

a/. Phạm vi, ranh giới: Khu vực lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng nằm trọn 

vẹn trong Khu xây dựng giai đoạn đầu xác định trong đồ án Quy hoạch chung Khu kinh 

tế Đông Nam. Khu vực thuộc địa phận hành chính 5 xã ven biển phía Đông huyện Hải 

Lăng (Hải An, Hải Khê, Hải Dƣơng, Hải Quế, Hải Ba). Ranh giới khu vực đƣợc xác định 

cụ thể nhƣ sau: 

- Phía Đông Bắc giáp: biển Đông; 

- Phía Đông Nam giáp: huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Phía Tây Nam giáp: Quốc lộ 49C; 

- Phía Tây Bắc giáp: đƣờng tỉnh lộ 583 và xã Triệu Lăng. 

b/. Quy mô: tổng diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 5.940 ha (đã bao gồm các 

dự án cảng biển Mỹ Thủy, Khu phức hợp năng lƣợng, Trung tâm nhiệt điện và một phần 

diện tích mặt nƣớc. Ranh giới quy mô diện tích chính xác sẽ đƣợc xác định cụ thể trong 

bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2.000). 

c/. Thời hạn lập quy hoạch phân khu xây dựng:  

- Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 

- Giai đoạn dài hạn đến năm 2035. 
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1.5. Các cơ sở lập quy hoạch 

a/ Các căn cứ pháp lý 

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

- Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tƣ số: 12/2016/QĐ-BXD ngày 29/6/2016 Quy định về hồ sơ của nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu 

chức năng đặc thù; 

- Quyết định số: 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc Thành lập Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số: 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; 

- Quyết định số: 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000; 

- Quyết định số: 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn từ 2011 đến năm 

2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh); 

- Văn bản số: 1424/BXD - QHKT ngày 22/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc thỏa 

thuận Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 

1, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số: 4793/QĐ-BCT ngày 07/12/2016 của Bộ trƣởng Bộ Công thƣơng 

về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 

1. 

- Quyết định số: 1909/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Đông Nam - Quảng 

Trị đến năm 2030; 

- Quyết định số: 1305/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số: 1746/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Hỗ trợ 

phát triển các dự án động lực thuộc Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị (tỷ lệ 1/2.000); 

- Quyết định số: 382/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Trị về việc Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Hỗ 

trợ phát triển các dự án động lực thuộc Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị (tỷ lệ 1/2.000); 

- Thông báo số: 60/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2015, của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm 

việc về báo cáo Quy hoạch chung và đề xuất Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đông 

Nam, tỉnh Quảng Trị; 
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- Thông báo số: 09/TB-UBND ngày 13/2/2017 thông báo ý kiến kết luận của Phó 

chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính tại cuộc họp thẩm định Đồ án quy 

hoạch phân khu xây dựng khu vực hỗ trợ phát triển các dự án động lực thuộc Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị, tỷ lệ 1/2000. 

- Văn bản số: 501/UB-CN ngày 17/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

về việc triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Thƣờng 

trực Tỉnh ủy; 

- Quyết định số: 3331/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hải Ba, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị, định hƣớng đến năm 2020; 

- Quyết định số: 3334/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hải Quế, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, định hƣớng đến năm 2020; 

- Quyết định số: 3346/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hải Khê, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, định hƣớng đến năm 2020; 

- Quyết định số: 3337/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hải An, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, định hƣớng đến năm 2020; 

- Quyết định số: 3338/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hải Lăng 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hải Dƣơng, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, định hƣớng đến năm 2020. 

b/ Các tài liệu cơ sở khác 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh, lần 

thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Nghị quyết số: 03-NQ/TU ngày 29/11/2016 của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị về việc 

Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và tầm 

nhìn đến năm 2030; 

Thông báo số: 248/TB-TU ngày 26/4/2017 Thông báo kết luận của ban thƣờng vụ 

Tỉnh ủy  tại hội nghị báo cáo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000; 

Hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị, huyện Hải 

Lăng, giai đoạn đến năm 2020-2030; 

Hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000; 

Hồ sơ đồ án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030; 

Hồ sơ đồ án quy hoạch phát triển hệ thống giao thông tỉnh Quảng Trị đến năm 

2020; 

Hồ sơ đồ án quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; 

Hồ sơ chƣơng trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
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Quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn các xã thuộc khu vực nghiên cứu; 

Hồ sơ nghiên cứu quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Trị đến năm 2030; 

Tài liệu về các quy hoạch, dự án đầu tƣ xây dựng trên địa bàn các xã trong khu 

vực nghiên cứu, và các quy hoạch chuyên ngành cấp cao hơn;  

Các tài liệu thống kê về nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-

2015 của Bộ NN-PTNT; 

Các thông tin, số liệu điều tra về hiện trạng phục vụ công tác đền bù giải tỏa tái 

đinh cƣ (tài sản, dân cƣ và lao động, nhu cầu việc làm ..vv); 

Các tài liệu, số liệu, thu thập tại địa phƣơng và các sở ban, ngành; 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có 

liên quan; 

Các quy hoạch chuyên ngành cấp cao hơn nhƣ quy hoạch công nghiệp, giao 

thông, cấp điện, cấp nƣớc, ....vv; 

Bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/5.000-1/2.000 của huyện Hải 

Lăng và các xã có liên quan; 

Bản đồ nền đo đạc địa hình tỷ lệ 1/10.000; 

Bản đồ nền đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2.000 (do chủ đầu tƣ cung cấp); 

Và các văn bản và các tài liệu khác có liên quan. 

2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý: 

Khu vực quy hoạch nằm phía Đông Nam của Khu kinh tế, tiếp giáp với biển Đông 

và huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía Nam tiếp giáp với khu vực vùng trũng 

Hải Lăng. Vị trí khu đất tƣơng đối cách xa các khu dân cƣ tập trung và khu vực đô thị phát 

triển. 

Cách đô thị Đông Hà tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 30km, cách thị xã Quảng 

Trị khoảng 15 km, cách thị trấn Hải Lăng huyện lỵ huyện Hải Lăng khoảng 10km. Với vị 

trí địa lý này tƣơng đối khó khăn khi tiếp cận, đặc biệt với các cán bộ, công nhân khi làm 

việc tại các nhà máy, công nghiệp thuộc địa bàn.  

Hàng năm, hƣớng gió chủ đạo khô nóng Tây Nam đƣa khói bụi từ khu công nghiệp, 

quan trọng là khói nhà máy nhiệt điện ra phía Biển, vào mùa khô lạnh, khi gió Đông Bắc 

thịnh hành cũng là lúc có mƣa phùn, hƣớng gió về phía nội đồng, vùng trũng Hải Lăng là 

vùng có mật độ dân cƣ thƣa thớt. Bởi vậy, khu vực có vị trí tƣơng đối thuận lợi khi bố trí 

các loại hình công nghiệp  

Về phía biển, khả năng tiếp cận đến khu đất là rất thuận lợi, do có đƣờng đẳng sâu 

khá lớn, có khả năng hình thành cảng biển nƣớc sâu tầm cỡ quốc tế. Khu vực hiện tại chƣa 

có cảng biển, dân cƣ kế cận là dân cƣ làng chài bãi ngang ven biển, các phƣơng tiện đánh 

bắt thủy hải sản của ngƣ dân chƣa có nơi tránh trú bão, thƣờng phải kéo lên bãi cát. Trong 

tƣơng lai, khi hình thành xây dựng khu kinh tế, khu vực có nhiều lợi thế tiềm năng, đặc 

biệt với việc giao thƣơng và kết nối về phía biển 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 11 

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí tiếp giáp với biển Đông, ngoài điều 

kiện thuận lợi về nghƣ nghiệp để phát triển kinh tế địa phƣơng, các loại hình dịch vụ du 

lịch, bãi tắm ven biển, các nghành nghề gắn với biển nhƣ làm muối, nuôi trồng thủy sản 

cũng dần đƣợc hình thành, đây cũng là một trong những lợi thế tiềm năng mà vị trí địa 

điểm mang lại cho khu vực. 

Trong những năm vừa qua, đƣợc sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trung ƣơng và 

địa phƣơng, tuyến đƣờng 15D nối từ QL1A ra khu vực Mỹ Thủy, tuyến đƣờng QL49C, 

tuyến hành lang an ninh quốc phòng ven biển kết hợp với dân sinh đƣợc đầu tƣ, cải tạo, 

nâng cấp, trải nhựa. khu vực dân cƣ bãi ngang cũng đã dần cải thiện đời sống, sinh hoạt 

kinh tế kết nối giao thƣơng thuận lợi hơn với các địa phƣơng lân cận 

2.1.2. Địa hình địa mạo 

Khu vực nghiên cứu có đặc điểm địa hình vùng cồn cát, bãi cát ven biển. Có độ 

cao bình quân 6 - 7m. Đất đai chủ yếu là đất cồn cát, bãi cát. Hƣớng dốc chủ yếu của nền 

địa hình từ Tây sang Đông.  

2.1.3. Khí hậu 

Tiểu vùng Hải Lăng cũng nằm trong vùng miền khí hậu nhiệt đới gió mùa nhƣng có 

địa hình thấp và bị phân dị, do đó khí hậu có đặc điểm nhƣ sau: 

* Nhiệt độ không khí    

- Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm là 25,1
o
C. 

- Nhiệt độ không khí cao nhất là 41,7
o
C. 

- Nhiệt độ không khí thấp nhất là 9,4
o
C. 

- Nhiệt độ trung bình, max, min theo tháng tổng hợp nhiều năm đƣợc tập hợp 

trong bảng sau: 

Bảng: Nhiệt độ không khí trung bình, cao nhất, thấp nhất 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TB 19,8 20,5 22,6 25,9 28,2 29,8 29,6 28,9 27,1 25,2 22,8 20,2 

Max 34,4 37,9 39,8 41,6 41,7 39,9 39,7 39,4 38,9 34,6 34,6 30,7 

Min 10,0 11,2 9,4 15,8 17,4 22,6 22,2 22,8 18,6 17,5 14,5 9,8 

*.Độ ẩm 

- Độ ẩm tuyệt đối trung bình nhiều năm thƣờng lớn vào mùa hè, nhỏ vào mùa 

đông. 

- Độ ẩm tối cao tuyệt đối là 37,3mb. 

- Độ ẩm tối thấp tuyệt đối là 10,2mb. 

 * Gió 

Tốc độ gió lớn nhất đã quan trắc đƣợc là 35m/s theo hƣớng Tây Nam vào tháng 

10/1985. Tốc độ gió lớn thƣờng xẩy ra từ tháng 5 đến tháng 10. Hƣớng gió thịnh hành là 

Tây Bắc và Tây Nam. 
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Theo số liệu quan trắc nhiều năm tại trạm Cửa Việt thì hƣớng gió thịnh hành là 

WSW tiếp đến là gió theo các hƣớng SW và NW. Tần suất xuất hiện gió theo các hƣớng 

cho ở bảng sau: 

Bảng : Tần suất xuất hiện gió 

Hƣớng N 
NN 

E 

N 

E 

EN 

E 
E 

ES 

E 

S 

E 

SS 

E 
S 

SS 

W 

S 

W 

WS 

W 
W 

WN 

W 

N 

W 

NN 

W 
Lặng 

P% 4.8 4.1 4.8 3.3 5.3 3.3 4.0 1.7 1.8 2.0 13.2 17.9 3.9 5.0 11.2 8.6 7.6 

Nguồn số liệu : trạm khí tượng thuỷ văn Cửa Việt 1982 – 2003. 

Tần suất lý luận tốc độ gió lớn nhất năm trạm Đông Hà thống kê trong bảng sau:  

Bảng 2.4: Tần suất lý luận tốc độ gió lớn nhất năm trạm Đông Hà 

P% Xp (m/s) P% Xp (m/s) 

0.010 

0.100 

0.200 

0.333 

0.500 

1.000 

2.000 

3.000 

5.000 

10.000 

20.000 

25.000 

30.000 

82.717 

63.628 

58.059 

54.018 

50.829 

45.461 

40.182 

37.135 

33.338 

28.259 

23.253 

21.652 

20.347 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

75.000 

80.000 

85.000 

90.000 

95.000 

97.000 

99.000 

99.900 

99.990 

18.186 

16.683 

15.360 

14.223 

13.706 

13.216 

12.750 

12.306 

11.890 

11.740 

11.631 

11.596 

11.267 

Bảng: Tần suất và hướng gió tại Đông Hà 

Tốc độ Lặng 0.1-3.9 (m/s) 4.0-8.9 (m/s) 9.0-14.9 (m/s) >15 (m/s) Tổng 

Hƣớng SLXH % SLXH % SLXH % SLXH % SLXH % SLXH % 

N   1428 4.44 641 1.99 149 0.46 783 2.44 3001 9.34 

NNE   228 0.71 122 0.38 19 0.06 13 0.04 382 1.19 

NE   1142 3.55 555 1.73 132 0.41 240 0.75 2069 6.44 

ENE   135 0.42 82 0.26 26 0.08 4 0.01 250 0.78 

E   1493 4.65 468 1.46 216 0.67 629 1.96 2806 8.73 

ESE   56 0.17 8 0.02     64 0.20 

SE   230 0.72 39 0.12 8 0.02 2 0.01 279 0.87 

SSE   11 0.03 1 0.00     12 0.04 

S   316 0.98 70 0.22 13 0.04   399 1.24 

SSW   159 0.49 113 0.35 21 0.07 7 0.02 300 0.93 

SW   1924 5.99 1848 5.75 315 0.98 2084 6.48 6171 19.2 

WSW   93 0.29 77 0.24 24 0.07   194 0.60 

W   203 0.63 50 0.16 1 0.00 2 0.01 256 0.80 

WNW   51 0.16 8 0.02 4 0.01   63 0.20 

NW   1705 5.30 862 2.68 147 0.46 1697 5.28 4411 13.72 

NNW   314 0.98 267 0.83 30 0.09 24 0.07 635 1.98 

Lặng 10848 33.75         10848 33.75 

Tổng 10848 33.75 9488 29.52 5214 16.22 1105 3.44 5485 17.07 32140 100 
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  Hoa gió tại khu vực xây dựng  

 

 

 

*Bão Khu vực Miền Trung 

Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chịu ảnh hƣởng nhiều của bão. Gần 

đây nhất vào 29/9/2009, cơn bão số 9 (có tên Quốc tế là Ketsana) đổ bộ trực tiếp vào các 

tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Quảng Ngãi, gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 và mƣa rất 

to, gây ra lũ đặc biệt lớn trên diện rộng tại các triền sông Nam Trung bộ và Tây Nguyên, 

thiệt hại nặng nề về ngƣời và tài sản cho các tỉnh này. Lƣợng mƣa trong hai ngày 28-29/9 

ở Quảng Bình, Quảng Trị và Tây Nguyên là 200-400 mm. Các cơn bão và ảnh hƣởng 

của bão tại khu vực Quảng Trị từ năm 1961-2009 thống kê trong bảng sau: 

Bảng: Thống kê các cơn bão đổ bộ khu vực Quảng trị  (1961 – 2009) 

TT Thời gian xuất hiện Tên cơn bão Cấp bão 

1 29/9/2009 Ketsana (số 9) Cấp 13 ( > 133 km/h) 

2 08/11/2006 Chebi Cấp 13 ( > 133 km/h) 

3 25/09/2006 Xangsane Cấp 13 ( > 133 km/h) 

4 23/09/2006 ATNĐ Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

5 06/10/2005 ATNĐ Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

6 16/06/2004 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

7 05/12/2001 KAJIKI (Số 9) Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

8 20/08/2000 KAEMI (Số 2) Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

9 29/05/2000 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

10 02/10/1997 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

11 21/09/1997 FRITZ (Số 4) Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

12 26/10/1995 ZACK (Số 11) Cấp 12 (118-133 km/h) 

13 05/09/1989 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

14 22/05/1989 CECIL (Số 2) Cấp 10 (89-102 km/h) 

15 03/09/1987 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

16 17/10/1986 GEORGIA (Số 8) Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

17 06/10/1986 DOM (Số 6) Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

18 12/10/1985 CECIL (Số 8) Cấp 12 (118-133 km/h) 

NW

NNW

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW
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TT Thời gian xuất hiện Tên cơn bão Cấp bão 

19 14/09/1985 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

20 09/09/1985 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

21 02/11/1984 AGNES (Số 10) Cấp 12 (118-133 km/h) 

22 23/09/1984 LYN (Số 7) Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

23 29/07/1984 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

24 07/06/1984 VERNON (Số 1) Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

25 24/06/1983 SARAH (Số 1) Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

26 04/09/1982 HOPE (Số 7) Cấp 9 (75 - 88 km/h) 

27 19/09/1979 NANCY (Số 7) Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

28 18/09/1978 ATNĐ Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

29 09/08/1978 BONNIE (Số 4) Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

30 07/09/1975 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

31 01/11/1974 FAYE (Số 2) Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

32 13/08/1974 NONAME (Số 5) Cấp 9 (75 - 88 km/h) 

33 07/10/1973 PATSY (Số 11) Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

34 10/09/1972 FLOSSIE (Số 6) Cấp 11 (103-117 km/h) 

35 31/08/1972 ELSIE (Số 5) Cấp 11 (103-117 km/h) 

36 01/06/1972 MAMIE (Số 1) Cấp 9 (75 - 88 km/h) 

37 19/10/1971 HESTER (Số 14) Cấp 12 (118-133 km/h) 

38 31/08/1968 BESS (Số 6) Cấp 9 (75 - 88 km/h) 

39 26/08/1965 ATNĐ Cấp 6 (39 - 49 km/h) 

40 20/10/1964 GEORGIA (Số 12) Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

41 23/09/1964 ANITA (Số 8) Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

42 14/09/1964 ATNĐ 4 Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

43 13/09/1964 TILDA (Số 7) Cấp 11 (103-117 km/h) 

44 12/09/1962 BABS (Số 4) Cấp 8 (62 - 74 km/h) 

45 07/10/1961 WILDA (Sô 10) Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

*.Mưa 

- Lƣợng mƣa lớn nhất trong năm từ tháng 8 đến tháng 12 

- Tổng lƣợng mƣa trung bình nhiều năm là 2250mm 

- Số ngày mƣa bình quân nhiều năm là 155 ngày. Tháng 10 là tháng có nhiều ngày 

mƣa nhất (20.5 ngày) với lƣợng mƣa trung bình tháng lớn nhất là 661mm. 

- Lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất đo đƣợc là 448mm (10/1985) 

- Lƣợng mƣa ngày lớn nhất trong năm là 448mm (10.1985) 

Theo tài liệu thống kê trung bình nhiều năm lƣợng mƣa theo tháng và năm (mm) 

tại trạm Đông Hà nhƣ sau: 
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Bảng:Số ngày mưa trung bình 

Tháng  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Ngày  

mƣa  
12,2 11,5 9,9 9,8 10,3 8,9 7,2 10,7 16,5 20,5 20,3 16,9 154,7 

Lƣợng 

mƣa 
48 33 30 60 122 92 73 174 389 661 398 171 2250 

* Sương mù  

Trung bình nhiều năm theo số liệu thống kê có 16,7 ngày có sƣơng mù, số ngày 

có sƣơng mù nhiều nhất vào tháng 3 là 4,6 ngày. 

Bảng:Số ngày sương mù trung bình 

Tháng/năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

1990 1 4 4         2 11 

1991 3 1 8 4         16 

1992 2 4 2 2         10 

1993  7 6  1      1 2 17 

1994 3 4 2 3       5 4 21 

1995 8 8 8 3       1  28 

1996 6 2 8 3 2     2  3 26 

1997 4 1 3 1 1     1 6 2 19 

1998 2 3 5 1      1 1  13 

1999  1 2 1        2 6 

2000 1 6 4   1       12 

2001 1 2 4 4 1    1 1 3 2 19 

2002 3 2 4 2 1       2 14 

2003 4 2 5       2 7 2 22 

Trung bình 2,7 3,4 4,6 1,7 0,4 0,1   0,1 0,5 1,7 1,5 16,7 

* Tầm nhìn xa  

Hầu hết số ngày trong năm có tầm nhìn từ cấp 7-9 (tầm nhìn từ 10-15km), bình 

quân số ngày có tầm nhìn ngang từ cấp 0 đến cấp 6 có ảnh hƣởng đến giao thông đƣờng 

thuỷ trong năm là 20 ngày. 

2.1.4. Địa chất công trình, địa chất thủy văn 

a. Địa chất công trình 

Khu vực nghiên cứu chƣa có tài liệu khảo sát địa chất công trình cho toàn khu, 

qua quan sát thực tế và tham khảo tài liệu khảo sát địa chất công trình khu vực cảng biển 

Mỹ Thủy cho thấy đây là khu vực có cấu tạo địa chất phức tạp. Các hoạt động trầm tích 

bồi tích ven sông và ven biển đóng vai trò đáng kể trong sự hình thành của khu vực. 
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Tham khảo kết quả khoan 

thăm dò địa chất tại 2 lỗ khoan 

thuộc đề án xây dựng khu kinh tế 

biển Đông Nam Quảng Trị, kết 

hợp tài liệu khoan thăm dò địa 

chất do Công ty CP Tƣ vấn 

XDCT Hàng hải thực hiện tháng 

6/2010 với 5 lỗ khoan ở vị trí xây 

dựng cảng Mỹ Thuỷ, địa tầng khu 

vực khảo sát đƣợc phân thành các 

lớp đất từ trên xuống dƣới nhƣ 

sau: 

 

Lớp 1- Cát hạt trung màu xám trắng, xám vàng kết cấu chặt vừa: Lớp xuất hiện 

rộng khắp trong khu vực các lỗ khoan trên cạn với chiều dày thay đổi từ 7,2m (LK04) 

đến 21.0m (LK03), cao độ đáy lớp biến động từ -15,0m (LK03) đến -0,1m (LK04). Đây 

là lớp đất cát có khả năng chịu tải trung bình nằm ngay trên bề mặt với chiều dày lớn 

thay đổi mạnh. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 11 34 búa, trung bình đạt 23 búa. 

Lớp 1a - Cát hạt nhỏ màu xám nâu lẫn vỏ sò hến kết cấu chặt vừa: Lớp chỉ xuất 

hiện tại lỗ khoan dƣới nƣớc (LK02) với chiều dày 10m, cao độ đáy lớp -14,6m. Đây là 

lớp đất có khả năng chịu tải trung bình, chiều dày lớn. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 15 22 búa, trung bình đạt 19 búa. 

Lớp 2- Cát hạt trung màu xám nâu lẫn vỏ sò hến kết cấu chặt: Chỉ xuất hiện tại lỗ 

khoan LK05 với chiều dày 4,4m, cao độ đáy lớp -16,3m. Đây là lớp đất có khả năng chịu 

tải cao, tính biến dạng nhỏ. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 39 búa. 

Lớp 3- Cát hạt trung màu xám nâu, xám kết cấu rất chặt: Lớp tồn tại rộng khắp 

trong khu vực với chiều dày thay đổi mạnh từ 5,0m (LK02) đến 15,7m (LK04), cao độ 

đáy lớp biến đổi từ -25,5m (LK03) đến -15,8m (LK04). Đây là lớp đất có khả năng chịu 

tải cao, tính biến dạng nhỏ. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N>50, đôi chỗ đạt 33 búa. 

Lớp 4- Cát hạt trung màu xám trắng kết cấu chặt vừa: Lớp xuất hiện tại khu vực 

các lỗ khoan LK01, LK04 và LK05 với chiều dày nhỏ thay đổi từ 2,3m (LK01, 

LK05)đến 2,7m (LK04), cao độ đáy lớp biến đổi từ -25,7m (LK05) đến -18,5m (LK04). 

Đây là lớp đất có khả năng chịu tải trung bình. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 19 28 búa, trung bình đạt 24 buá, đôi chỗ đạt 40 

búa. 
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Lớp 5-  Sét màu xám nâu đôi chỗ lẫn vỏ sò hến trạng thái dẻo mềm: Lớp xuất hiện 

tại khu vực các lỗ khoan LK01, LK03 và LK04 với chiều dày thay đổi mạnh từ 1,2m 

(LK01) đến 10,2m (LK04), cao độ đáy lớp biến đổi từ -28,7m (LK04) đến -23,35m 

(LK01). Đây là lớp đất có khả năng chịu tải và tính biến dạng trung bình. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 6 8 búa, trung bình đạt 7 búa, đôi chỗ đạt 12 

búa. 

Lớp 6- Cát hạt trung màu xám trắng kết cấu rất chặt: Lớp xuất hiện tại khu vực lỗ 

khoan LK01, LK03 và LK04 với chiều dày thay đổi từ 5,40m (LK03) đến 9,12m 

(LK01), cao độ đáy lớp biến đổi từ -34,5m (LK04) đến -32,45m (LK01). Đây là lớp đất 

có khả năng chịu tải cao. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 3649 búa, trung bình đạt 43 búa, đôi chỗ đạt >50 

búa. 

Lớp 7- Sét màu xám đen lẫn hữu cơ trạng thái dẻo mềm: Lớp chỉ xuất hiện tại 

LK01 với chiều dày 4.30m, cao độ đáy lớp -36,75m. Đây là lớp đất có khả năng chịu tải 

và tính biến dạng trung bình. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 7 búa. 

Lớp 8-  Sét màu xám xanh đốm vàng trạng thái dẻo cứng: Lớp xuất hiện tại khu 

vực lỗ khoan LK04 và LK05 với chiều dày thay đổi từ 3,4m (LK04) đến 8,2m (LK05), 

cao độ đáy lớp biến đổi từ -37,9m (LK04) đến -33,9m (LK05). Đây là lớp đất có khả 

năng chịu tải cao, tính biến dạng nhỏ. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 12 16 búa, trung bình đạt 14 búa. 

Lớp 9- Sét màu xám trạng thái dẻo mềm: Lớp chỉ xuất hiện dƣới sâu tại lỗ khoan 

LK05 với chiều dày đã khoan vào lớp 3,8m, cao độ đáy lớp -37,7m. Đây là lớp đất có 

khả năng chịu tải trung bình. 

Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N= 5 7 búa, trung bình đạt 6 búa. 

Lớp 10- Cát hạt nhỏ màu xám đen lẫn vỏ sò hến kết cấu chặt vừa: Lớp xuất hiện 

tại lỗ khoan LK01 và LK03 với chiều dày đã khoan vào lớp thay đổi từ 5,0m (LK03) đến 

5,40m (LK01), 

cao độ đáy lớp 

biến đổi từ -39.0m 

(LK03) đến -

42.15m (LK01). 

Đây là lớp đất có 

khả năng chịu tải 

trung bình.       

Giá trị 

xuyên tiêu chuẩn 

đạt N= 22 28 

búa, trung bình đạt 

25 búa.          Hình 

: Mặt cắt địa chất 

qua tuyến lỗ 

Cát hạt trung kết cấu chặt vừa    

Cát hạt trung kết cấu chặt vừa    

Cát hạt trung kết cấu chặt     

Cát hạt trung kết cấu rất chặt     

Sét     

Sét   dẻo cứng  

Sét   dẻo cứng  
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khoan LK1 – LK3 – LK5 

Chi tiết về địa tầng các trụ cắt lỗ khoan, các bản vẽ, các chỉ tiêu cơ lý của các mẫu 

đất, đá xem trong báo cáo địa chất công trình. 

b. Thủy, Hải văn 

Theo tài liệu địa chất thủy văn khu vực cũng nhƣ quá trình khai thác một số giếng 

nƣớc ngầm xung quanh, cho chúng ta thấy trong khu vực có khả năng khai thác đƣợc 

nƣớc ngầm phục vụ cho công tác sản xuất và sinh họat sau này. 

Nƣớc dƣới đất độ sâu 1,0 m và ổn định ở độ sâu 6,0m. 

Nƣớc không có áp lực, có màu vàng rất nhạt, mùi tanh, vị ngọt. 

* Thuỷ triều  

Vùng biển tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hƣởng của chế độ bán nhật triều không đều, 

hầu hết các ngày trong tháng có 2 lần triều lên và hai lần triều xuống cách nhau khoảng 

trên dƣới 6 giờ. Chênh lệch độ cao giữa 2 lần nƣớc lớn và nƣớc ròng khá rõ rệt. Mực 

nƣớc cao nhất tại Cồn Cỏ đo đƣợc 2,05m, mực nƣớc thấp nhất đo đƣợc là -0,4m. Tại Cửa 

Việt, mực nƣớc đo đƣợc ứng với các tần suất tích luỹ nhƣ sau: 

Bảng: Mực nước ứng với các tần suất luỹ tích trạm Cửa Việt (Hệ cao độ QG) 

P% 1 3 5 10 25 50 75 90 95 97 99 

Hgiờ 84 62 53 38 18 -4 -21 -34 -47 -52 -61 

H đỉnh 105 87 71 63 46 26 15 6 -3 -6 -10 

Hchân 49 22 10 -8 -26 -40 -53 -61 -67 -70 -76 

Ht.b 82 51 41 33 14 -7 -18 -26 -29 -32 -36 

-  “0” hệ cao độ Hải đồ thấp hơn “0” hệ cao độ Quốc gia là 50cm. 

- Hệ cao độ Hải đồ = Hệ Quốc gia + 50cm 

* Sóng (theo quan trắc trạm Cồn Cỏ và NOA)  

 Trạm Cồn Cỏ  

+ Trạm quan trắc sóng Cồn Cỏ nằm trên đảo ngoài biển phía Đông Bắc. Sóng Cồn 

Cỏ chủ yếu theo hƣớng Đông - Đông Bắc (50,8%) và hƣớng Đông (2,7%). Tiếp đến là 

hƣớng Đông - Đông Nam (3,2%) và hƣớng Bắc (1.3%), còn các hƣớng khác tần suất 

xuất hiện bé. 

+ Số liệu quan trắc sóng tại trạm Cồn Cỏ (1993-1994) xem bảng sau: 

Bảng: Chiều cao sóng quan trắc tại trạm Cồn Cỏ 

Chiều cao 

sóng (m) 

Hướng sóng 

NW N-NW N N-NE NE E-NE E E-SE 

0         

0,5   0,1  0,2 22,3 13,1 1 

1,0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 18,7 3,7 2,1 

1,5   0,6 0,3 0 5,8 3,2 0,1 
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Chiều cao 

sóng (m) 

Hướng sóng 

NW N-NW N N-NE NE E-NE E E-SE 

2,0    0,3  2,2 2,7  

2,5   0,1 0,1  0,8 1,6  

3,0      0,5 0,5  

Tổng 0,1 0,2 1,3 1 0,5 50,8 25,7 3,2 

Tài liệu theo mô hình sóng của NOAA 

Để có thêm số liệu về sóng và gió tại khu vực, chúng tôi đã dùng mô hình sóng 

NOAA. NOAA là từ viết tắt của National Oceanic and Atmospheric Agency (Cục Quản 

Lý Đại Dƣơng & Khí Quyển Quốc Gia Hoa Kỳ). NOAA đã phát triển mô hình sóng 

hindcast (Quan sát Sóng III) để cung cấp kết quả về chu kỳ sóng và gió ngoài khơi trong 

thời gian dài thu đƣợc từ các điểm nghiên cứu đặt ngoài khơi trên phạm vi toàn cầu. Mô 

hình này đƣợc công nhận rộng rãi và đƣợc coi là nguồn thông tin đáng tin cậy về khí hậu 

sóng & gió xa bờ. 

Vị trí nghiên cứu của NOAA đặt cách khu cảng Mỹ Thủy khoảng 110km về 

hƣớng Bắc Đông Bắc. Từ vị trí này mô hình đã thu lại dữ liệu về sóng và gió trong hơn 

10 năm qua. Cứ 3 giờ, mô 

hình cung cấp dữ liệu 1 lần.  

Phân bố các đặc trưng 

sóng gió khu vực ngoài khơi 

Quảng Trị trong mùa Đông 

và mùa Hè:  

Thời kỳ mùa Đông kéo 

dài từ tháng 10 năm trƣớc đến 

tháng 5 năm sau, hƣớng  

sóng chủ yếu khu vực ngoài 

khơi là hƣớng Đông Bắc - Tây 

Nam. Trong thời kỳ từ  

tháng 10 năm trƣớc đến tháng 

3 năm sau, sóng có độ cao từ 

1,6 - 3,0 m có tần suất  

từ 20 - 45 %, từ 3,1 - 5,5 m có 

tần suất từ 10 - 30 % và các 

sóng có độ cao lớn hơn  

5,5 m có tần suất từ 1 - 5 %. Thời kỳ tháng 04 - 05, gió mùa Đông Bắc đã suy giảm  

và trong các tháng này chỉ xuất hiện các sóng có độ cao 0,6 - 1,5 m với tần suất  

khoảng 20 - 45 %, còn các sóng có độ cao 1,6 - 3,0 m xuất hiện với tần suất khá nhỏ  

(10 - 20 %); các sóng có độ cao lớn hơn hoàn toàn không thấy xuất hiện.  

Thời kỳ mùa Hè từ tháng 6 đến tháng 9, hƣớng sóng chủ yếu khu vực ngoài khơi là 

hƣớng Tây Nam, riêng tháng 9 có xuất hiện sóng hƣớng Đông Bắc. Thời kỳ mùa Hè độ cao 

sóng nói chung nhỏ hơn trong thời kỳ mùa Đông. Trong mùa Hè chỉ xuất hiện sóng với độ 

cao từ 0,6 - 1,5 m với tần suất khoảng từ 10 - 50 %. Đối với sóng có độ cao từ 1,6 - 3,0 

m có tần suất xuất hiện trong khoảng 0,5 - 15 %.  
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Trong dải 10 hải lý vùng ven bờ các đặc trƣng sóng gió và sóng lừng  

quan trắc đƣợc trong mùa Đông và mùa Hè theo 8 hƣớng cho thấy các đặc điểm sau:  

- Trong mùa Đông sóng gió xuất hiện chủ yếu là hƣớng Đông Bắc, tiếp đến là 

hƣớng Bắc. Trong mùa Hè sóng gió xuất hiện chủ yếu là hƣớng Tây Nam và tiếp đến là 

hƣớng Nam. Độ cao sóng gió trung bình trong mùa Đông: 1 m lớn gấp 2 lần độ cao sóng 

gió trung bình trong mùa Hè: 0,5 m.  

- Trong mùa Đông sóng lừng xuất hiện chủ yếu là hƣớng Đông Bắc, tiếp đến là 

hƣớng Bắc. Trong mùa Hè sóng gió xuất hiện chủ yếu là hƣớng Nam và tiếp đến là hƣớng 

Đông Bắc. Độ cao sóng lừng trung bình trong mùa Đông là 2,2 m và trong mùa Hè là 2,3 

m.  

- Trong mùa Đông độ cao sóng gió trung bình chỉ bằng 45% độ cao sóng lừng và 

trong mùa Hè độ cao sóng gió trung bình chỉ bằng 22% độ cao sóng lừng. Từ đó cho thấy 

dải 10 hải lý vùng ven bờ, sóng lừng có độ cao khá lớn và chiếm vai trò quan trọng trong hệ 

thống động lực. Sóng lừng hƣớng Đông Bắc ảnh hƣởng lớn đến vùng nghiên cứu. 

* Dịch chuyển phù sa  

(Nguồn: "Đề án xây dựng khu kinh tế biển Đông nam - Quảng Trị - Sở Công 

thương tỉnh Quảng Trị thực hiện ) 

Theo các tính toán dịch chuyển phù sa thông qua số liệu quan trắc sóng tại khu 

vực Cửa Việt, dòng dịch chuyển phù sa dọc bờ về phía NW là 850 ngàn m
3
/năm, còn 

dòng dịch chuyển phù sa về phía SE-NW là 50 ngàn m
3
/năm. Kết quả là dòng phù sa chủ 

đạo trong năm là 800 ngàn m
3
/năm có hƣớng SE-NW. 

Kết quả tính toán tƣơng tự tại cửa Thuận An - Tƣ Hiền là 540 ngàn m
3
/năm về 

phía SE, 110 ngàn m
3
/năm về phía NW. Kết quả là dòng phù sa chủ đạo có hƣớng dịch 

chuyển từ NW-SE: 430m
3
/năm    

Có thể ƣớc tính tại đây dòng dịch chuyển phù sa chủ đạo có hƣớng SE-NW và 

lƣợng dịch chuyển nhỏ dƣới 500 ngàn m
3
/năm thậm chí nhỏ hơn thuộc vào loại trung 

bình nhỏ so với các vùng biển ven bờ miền Trung. 

 Hiện tượng nước biển dâng dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Hiện tƣợng nƣớc biển dâng do băng tan dƣới ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu toàn 

cầu đã và đang đƣợc nhiều quốc gia quan tâm nghiên cứu. Đây là hiện tƣợng đang diễn 

biến phức tạp, có thể ảnh hƣởng rất lớn đến cuộc sống con ngƣời, đe dọa sự tồn tại của 

con ngƣời. Việt Nam là một trong những nƣớc đƣợc xác định là sẽ bị tác động lớn nhất 

trong trƣờng hợp nƣớc biển dâng lên do của tan băng. Đặc biệt là 2 khu vực Đông Bằng 

Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo kết quả quan trắc nghiên cứu,  trong 

vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam tăng mỗi năm 0,5÷0,7
o
C và mực nƣớc 

biển tăng 20cm. Theo kết quả tính toán của các Nhà khoa học với các kịch bản biến đổi 

khí hậu dựa trên cơ sở các qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn của 

các nền kinh tế thế giới thì mực nƣớc các đại dƣơng có thể dâng cao 1÷3m vào năm 

2100. Trƣờng hợp mực nƣớc biển dâng lên thêm 1m so với hiện nay, thì Việt Nam sẽ bị 

mất ít nhất 12,2% diện tích đất, nơi cƣ trú của 23% dân số; nhiều khu vực sẽ bị ngập 

trong vài tháng, thiệt hại kinh tế có thể lên đến 17 tỉ USD/năm. Ngày 9/9/2009 tại Hà Nội 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã chính thức công bố các kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc 
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biển dâng cho Việt Nam. Theo đó, vào giữa thế kỷ 21, mực nƣớc biển có thể dâng thêm 

0,3m và đến cuối thế kỷ 21 có thể dâng thêm 0,75m so với thời kỳ 1980-1999.  

Cho đến nay, Việt Nam chƣa có qui phạm hay tiêu chuẩn nào của cơ quan có 

thẩm quyền Việt Nam đề cập đến việc tính toán mực nƣớc dâng do biến đổi khí hậu toàn 

cầu (băng tan). Dựa vào kết quả công bố các kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trƣờng ở trên là đến năm 2050, tại Việt Nam nƣớc biển có thể dâng thêm 

0,3m. Với thời gian dự kiến vận hành của Cảng biển Mỹ Thủy trong vòng 50 năm thì 

mực nƣớc biển dâng đến khi dự án kết thúc dự kiến khoảng 0,3÷0,4m so với hiện tại. 

2.1.5. Địa chấn 

Theo bảng phân vùng gia tốc nền trên phạm vi toàn quốc, tỉnh Quảng Trị có nguy 

cơ động đất cấp 6, 7. Khi đầu tƣ xây dựng trong khu vực này, các công trình cần tính 

toán đến yếu tố tác động của địa chấn.  

2.1.6. Đánh giá về điều kiện tự nhiên 

Thuận lợi:  

Địa hình chủ yếu là vùng cát ven biển và vùng đồng bằng: Vùng cát ven biển và 

biển ven bờ: Chạy dài dọc bờ biển chiều rộng từ 4-5 km có độ cao từ 1- 8,3 m cao hơn 

độ cao ở đồng bằng. Riêng vùng biển ven bờ; các đƣờng đồng mức có hƣớng từ Tây Bắc 

- Đông Nam, chạy gần nhƣ song song với đƣờng bờ biển. Tại đoạn bờ biển từ Mỹ Thuỷ 

đến Gia Đẳng đƣờng đồng mức 10m chạy áp sát bờ không quá 500m, đƣờng đồng mức 

15 m cách bờ không quá 1km. Đƣờng đồng mức 20m cách bờ 7- 8 km. Đây là vùng đất 

ven biển chủ yếu là đất trống và các dải cát thuận lợi cho xây dựng các công trình sản 

xuất, giải phóng mặt bằng, san lấp ít tốn kém. Vùng đồng bằng: nhỏ hẹp không bằng 

phẳng và kém phì nhiêu chủ yếu ở vùng hạ lƣu sông Thạch Hãn dọc theo Quốc lộ 49C, 

thuộc các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng với độ cao trung bình 0,5 -5m . 

Với địa hình vùng ven bờ nhƣ trên là điều kiện thuận lợi để xây dựng các loại 

hình cảng biển, bến neo đậu tàu thuyền, bến du lịch...vv 

Khu vực trung tâm có địa hình tƣơng đối cao so với khu vực xung quanh, hàng 

năm không bị ngập lụt, chủ yếu là đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ ven biển và một phần 

là đất dân cƣ hiện hữu, độ dốc thuận lợi cho xây dựng, san lấp ít tốn kém. 

Khó khăn:  

Khí hậu khắc nghiệt là nơi hội tụ nhiều yếu tố bất lợi về thời tiết, khí hậu: bão, 

hạn hán, cát bay, nhiễm mặn, gió khô nóng... gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất và đời 

sống sinh hoạt của nhân dân. 

Khu vực nằm dọc theo bờ biển nhƣng vành đai chắn gió chƣa đƣợc tốt. Vì vậy, 

cần có biện pháp bảo vệ kịp thời nhằm tránh tình trạng di chuyển liên tục của các doi cát 

ven biển, gây tác động không nhỏ đến công tác xây dựng đô thị, công nghiệp trong tƣơng 

lai. 

2.2. Dân số, lao động và các yếu tố văn hóa, xã hội khác 

2.2.1. Dân số, lao động: 

Tổng hợp hiện trạng dân số các xã trong phạm vi quy hoạch 
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STT Danh mục Tổng dân số (ngƣời) Diện tích (km2) 
Mật độ dân số 

(ng/km2) 

1 Xã Hải An            4.399            11,21                   395  

2 Xã Hải Khê            2.799              8,43                   325  

3 Xã Hải Dƣơng            4.398            24,11                   181  

4 Xã Hải Ba            5.526            22,99                   241  

5 Xã Hải Quế            3.613            15,02                   239  

  Tổng 20.735 81,76 276,2 

Nguồn: niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2015 

Hiện trạng năm 2015 toàn bộ khu vực lập quy hoạch có dân số khoảng 20.735 

ngƣời, có mật độ phân bố dân cƣ khá đồng đều. Hầu hết các xã, dân cƣ ở xen lẫn với đất 

canh tác nên có mật độ dân cƣ thấp.  

 

 

 

Tổng hợp hiện trạng lao động các xã trong phạm vi quy hoạch 

STT Danh mục Tổng lao động (lao động) Tỷ lệ (%) 

1 Xã Hải An            2.315  18,3 

2 Xã Hải Khê            1.986  15,7 

3 Xã Hải Dƣơng            2.950  23,3 

4 Xã Hải Ba            3.310  26,1 

5 Xã Hải Quế 2.110  16,6 

  Tổng 12,671 100 

Nguồn: niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2015 

Lao động chủ yếu là lao động nông nghiệp, trồng trọt và nuôi trồng thủy hải sản. Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 40% 

2.2.2. Các công trình hạ tầng xã hội: 

 a. Hệ thống công trình y tế:   

Mỗi xã trong phạm vi quy hoạch đều có 1 trạm y tế xã. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở 

vật chất của ngành y tế vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. 

 b. Hệ thống công trình giáo dục:  

- Nhìn chung hệ thống công trình giáo dục tƣơng đối hoàn thiện từ cấp học mầm 

non đến giáo dục phổ thông. 

- Chỉ tiêu bình quân số học sinh/1 lớp học ở cấp mẫu giáo khá thấp vào khoảng 27 

học sinh /1 lớp, cấp phổ thông trung học trung bình khoảng 31 học sinh/1 lớp. 

- Các xã trong phạm vi quy hoạch đều có hệ thống giáo dục tƣơng đối đầy đủ từ 

mầm non đến phổ thông, mỗi xã đều có từ 1-2 trƣờng mầm non, trƣờng tiểu học; 1 trƣờng 

trung học cơ sở; riêng trƣờng trung học phổ thông có 1 trƣờng tại xã Hải Quế. 
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2.2.3. Hiện trạng về kinh tế - xã hội: 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2015 khoảng: 874 tỷ đồng 

- Tốc độ tăng trƣởng khoảng 12-13% năm 

- Trong đó cơ cấu Giá trị sản xuất theo các ngành Công nghiệp - Xây dựng, Nông 

- Lâm - Thủy sản, Thƣơng mại - Dịch vụ là: 20% - 60% - 20% 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời tại các xã trong khu vực khoảng 25 triệu 

đồng/năm 

2.3. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu vực quy hoạch là vùng đất có địa hình cồn cát, tƣơng đối bằng phẳng, có độ 

dốc thoải dần từ Tây Nam sang Đông về phía biển. Trong khu vực bố trí 01 vị trí đất 

dành cho đồn biên phòng số 21 (trong khu vực dự kiến xây dựng cảng biển Mỹ Thủy). 

Với quỹ đất tƣơng đối rộng, thuận lợi cho bố trí các công trình, các khu chức năng và 

công tác giải phóng mặt bằng 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích là 5.940ha, trong đó: phần 

diện tích bố trí các dự án động lực là 1.508,5 ha bao gồm các dự án Cảng biển Mỹ Thủy, 

Nhà máy nhiện điện Quảng Trị 1, Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí (kho và nhà máy 

nhiệt điện khí).  

Phần diện tích kế cận xung quanh là: 4.431,5 ha, phần lớn là đất thuận lợi cho xây 

dựng. Khu đất cao ráo, thoáng rộng, có nền đất cát khá tốt. Tổng diện tích thuận lợi đã 

xây dựng chủ yếu bao gồm diện tích làng xóm dân cƣ hiện hữu và đất xây dựng nghĩa 

trang khoảng 1.000 ha chiếm khoảng 22% tổng diện tích khu vực. Phần diện tích này 

chia thành 2 dải chính, một dải ven biển thuộc các xã Hải An và Hải Khê. Phần diện tích 

còn lại bám dọc theo quốc lộ 49C, thuộc các xã Hải Ba, Hải Quế và Hải Dƣơng. Phần 

diện tích nghĩa trang nghĩa địa phân bố chủ yếu tại khu vực ven đê cát, cách về phía 2 

bên khoảng 200-300m 

Mật độ xây dựng tại các khu vực điểm dân cƣ nông thôn, làng xóm hiện trạng là 

rất thấp. Bình quân đất điểm dân cƣ nông thôn trên đầu ngƣời khoảng 200m2/ngƣời, mỗi 

hộ dân có khuôn viên khu đất ở khoảng 800-1.000m2. Với đặc thù khí hậu khô nóng, tại 

các điểm dân cƣ nông thôn ven biển có mật độ xây dựng thấp, nhà ở thấp tầng từ 1-2 

tầng, trong khuôn viên trồng nhiều cây xanh, vƣờn trồng mầu, một số hộ chăn nuôi trồng 

- thủy sản. Trong quá trình phát triển Khu kinh tế, cần thiết có các giải pháp quy hoạch 

sử dụng đất, đặc biệt là đất điểm dân cƣ sao cho tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phát huy tối 

đa nguồn lực từ đất đai và có sự phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái, cảnh quan đặc 

trƣng của khu vực  

Chiếm một tỷ trọng lớn khoảng 55% là đất cây xanh, rừng phòng hộ chống cát 

bay cát nhảy, phân bổ trên các đồi, cồn cát, cách bờ biển khoảng 1,5km và rộng khoảng 

2-2,5km. kéo dài khoảng 10km. Hiện tại đã và đang triển khai dự án trồng rừng chống 

cát bay cát nhảy tại khu vực này.  

Diện tích mặt nƣớc, nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ không lớn, khoảng 4%, tập 

trung chủ yếu tại hồ nƣớc ngọt Dƣơng Khê, phần còn lại trên các dải cát ven biển Hải Khê, 

nơi xây dựng tƣơng đối dày các ô nuôi tôm trên cát (tấm vải nhựa) 
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Trong khu vực hiện còn một số diện tích đất lúa nƣớc, khoảng 320ha, chiếm 7% 

tổng diện tích, phân bố phía Nam đê cát, kế cận khu dân cƣ và dọc theo đƣờng quốc lộ 

49C 

Đất giao thông đối ngoại, đƣờng liên xã liên thôn, đƣờng quốc lộ 49C, 15D, đƣờng 

an ninh quốc phòng ven biển, đƣờng đất đỏ Dƣơng Khê, tỷ trọng diện tích đất giao thông 

thấp, chiếm khoảng 0,5%, tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cứ bố trí theo từng dải dài, do 

vậy vẫn đáp ứng yêu cầu giao thông dân sinh. trong tƣơng lai khi bố trí quỹ đất dành cho 

giao thông các chức năng mới nhƣ công nghiệp, dịch vụ, công trình công cộng, dự án động 

lực khác, tùy thuộc và tính chất đặc thù và nhu cầu giao thông của khu vực mà có giải 

pháp quy hoạch phù hợp 

Bảng thống kê số liệu hiện trạng sử dụng đất: 

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

 
Tổng diện tích đất tự nhiên 5.940,0 100 

I Khu các dự án động lực 1.508,5 25,4 

 

- Cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 335ha, mặt 

nƣớc bể cảng 313,5 ha) 
648,5 10,9 

 

- Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị 

+ Nhà máy nhiệt điện BOT (450ha) 

+ Đất dự trữ phát triển (55ha) 

505,0 8,5 

 

- Khu tiếp nhận và xử lý Khí (kho và nhà máy 

nhiệt điện khí) 
355,0 6,0 

II Khu vực kề cận  4.431,5 74,6 

1 Đất ở làng xóm hiện trạng  417,0 7,0 

2 Đất công trình công cộng  23,9 0,4 

3 Đất trồng lúa 323,1 5,4 

4 Đất nuôi trồng thủy sản, mặt nƣớc 172,4 2,9 

5 Bãi cát ven biển 33,1 0,5 

6 Đất rừng (rừng trồng và rừng phòng hộ) 2.435,7 40,0 

7 Đất nông nghiệp khác 394,6 6,6 

8 Nghĩa trang, nghĩa địa 490,8 8,2 

9 
Đất đƣờng giao thông (không tính đƣờng nội 

khu dân cƣ nông thôn) 
14,9 0,2 

10 Đất chƣa sử dụng 126 2,1 

 
Tổng 5.940,0 100 

Nguồn: Thống kê đất đai các xã trong khu vực nghiên cứu năm 2016 

2.4. Không gian, kiến trúc, cảnh quan 

2.4.1. Cảnh quan tự nhiên: 

Khu vực lập quy hoạch có cảnh quan tự nhiên chủ yếu là cồn cát và bãi cát ven 

biển. Độ cao bình quân từ 6-7m. Cảnh quan toàn bộ khu vực tính từ phía biển vào nội địa 

đƣợc tạo thành theo các dải nhƣ sau 
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Dải ven biển Hải An, Hải Khê có một số dải cát có cảnh quan đẹp, thoáng rộng, có 

thể khai thác trở thành các điểm du lịch bãi tắm. Hiện tại khu vực này các hộ dân trong xã 

đang canh tác và sử dụng nuối trồng thủy hải sản ven biển (nuôi tôm). Một số khu vực kế 

cận khu dân cƣ làng chài, do chƣa có bến thuyền neo đậu và tránh trú bão, dải cát ven biển 

đƣợc tận dụng trở thành nơi neo đậu thuyền, ngƣ dân kéo thuyền ngụ trên cát 

  

Dải dân cƣ ven biển chủ yếu thuộc các xã Hải An, Hải Khê, kế cận đƣờng an ninh 

quốc phòng, tạo thành dải đất ở theo kiểu nông thôn đặc trƣng làng chài, vùng bãi ngang 

ven biển miền trung, nhà thấp tầng dƣới các tán cây phi lao, tránh bão và gió biển. Nhà ở 

dân cƣ gắn với vƣờn cây xanh, diện tích mỗi lô đất tƣơng đối lớn khoảng 1.000m2/ hộ  
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Hệ thống rừng phòng hộ, chống cát bay cát nhảy phía Đông Bắc đê cát có diện tích 

tƣơng đối lớn, khu vực này phù hợp khai thác trở thành vùng canh tác trên cát, các hoạt 

động kinh tế nông nghiệp theo mô hình trang trại 

Dải đất ven đê cát cơ bản là dải cây xanh chống cát bay cát nhảy, khu vực hiện có 

hệ thống nghĩa địa dày đặc, dải đất có chiều rộng về hai phía đê cát khoảng 300m, trong 

tƣơng lai, khó có thể di dời giải phóng mặt bằng khu vực này để xây dựng các khu chức 

năng của khu kinh tế. Khu vực có điều kiện phù hợp trở thành các dải cây xanh cảnh quan 

và cách ly khu công nghiệp 

  

Dải đất dân cƣ, và vùng nông nghiệp phía Nam đê cát. Khu vực này chủ yếu thuộc 

các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng, dải nhà ở dân cƣ chủ yếu bám dọc đƣờng QL 49C. 

Dải dân cƣ đan xen một số nghĩa trang, và ruộng lúa. Khu vực có cảnh quan nông thôn 

vùng nội đồng, hàng năm, vào mùa nƣớc lên, hầu nhƣ toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 

trồng lúa nƣớc bị ngập úng 

  

Trong khu vực phía Nam xã Hải Khê hiện tại có một khu vực cây xanh hồ nƣớc 

ngọt, hồ có diện tích tƣơng đối rộng có cảnh quan đẹp, xung quanh hồ nƣớc hiện có hệ 

thống rừng phi lao, và một số cây xanh có bóng mát lớn. Khu vực có tiềm năng khai thác 

trở thành các khu chức năng nhƣ công viên, hồ điều hòa, khu vui chơi giải trí và cảnh quan 

phục vụ khu nhà ở chuyên gia và dịch vụ du lịch ...vv 
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Trục xƣơng ngang ra biển tại khu vực hiện có trục quốc lộ 15D và trục đƣờng đất 

đỏ Dƣơng Khê, trục đƣờng này nối hai xã Hải Dƣơng và Hải Khê. Trục đƣờng QL 15D 

đƣợc đầu tƣ tƣơng đối hiện đại, trải bê tông nhựa. Trục đƣờng Dƣơng Khê cơ bản là 

đƣờng đất, đi qua khu vực cồn cát 

Đánh giá về cảnh quan tự nhiên:  

Thuận lợi: khu vực có cảnh quan đa dạng gồm cảnh quan dải bãi cát ven biển, cảnh 

quan đồi cồn cát, cảnh quan khu vực hồ nƣớc ngọt rộng lớn có cây xanh bao phủ xung 

quanh, cảnh quan đê cát, cảnh quan vùng nông nghiệp lúa nƣớc truyền thống, cảnh quan 

khhu vực ngập trũng thuộc vùng trũng Hải Lăng 

Đối với cảnh quan rừng phòng hộ và dải cát trắng ven biển có nhiềm tiềm năng để 

khai thác trở thành các điểm dịch vụ du lịch, khu du lịch nghỉ dƣỡng bãi tắm ven biển. Tại 

đây với mật độ dân cƣ thấp, đã có dải cây xanh rừng phòng hộ và dải cát trắng tạo nên 

không gian cảnh quan thoáng đãng và lý tƣởng cho các hoạt động nghỉ ngơi, thƣ giãn, tái 

tạo sức lao động cho các công nhân, chuyên gia, khách du lịch và cƣ dân trong vùng 

Đối với cảnh quan vùng đồi cồn cát và dải cây xanh phòng hộ chống cát bay cát 

nhảy, khu vực này có cảnh quan thoáng rộng, đã có cây xanh trồng phủ, một số khu vực có 

độ bao phủ và bóng mát lớn. Khu vực cảnh quan cây xanh rừng phòng hộ trên đất cát rất 

phù hợp phát triển các chức năng nông nghiệp, lâm nghiệp, trang trại trên đất cát, các khu 

vực nuôi trồng thủy sản trên cát khi đƣợc quan tâm đầu tƣ và chuyển giao công nghệ tiên 

tiến...vv. Ngoài ra, khu vực có ƣu điểm đặc trƣng để trở thành dải cây xanh cách ly, bảo 

đảm an toàn vệ sinh môi trƣờng sinh thái cho các khu vực dân cƣ kề cận 

Hồ nƣớc Dƣơng Khê là hồ nƣớc ngọt rộng lớn, quy mô diện tích rộng khoảng hơn 

200ha. Nơi đây có nhiều tiềm năng trở thành các khu công viên rừng, công viên thể dục 

thể thao, vui chơi giải trí, khu cây xanh lớn, tạo nên một lá phổi xanh của toàn bộ khu vực. 

Hiện tại, hồ có chức năng chính là điều hòa nƣớc mƣa và nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt. 

Trong tƣơng lai, khi khu vực các dự án động lực phát triển, cần có nghiên cứu phù hợp 

phát triển cảnh quan khu vực này, đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân, công nhân khu công 

nghiệp và khai thác hiệu quả hơn nữa quỹ cảnh quan này. Đây cũng là nét đặc trƣng riêng 

có của khu vực, trên vùng đất cát, cồn đồi cao hơn mặt nƣớc biển và nội đồng 5-7m, 

nhƣng lại tồn tại một hồ nƣớc ngọt quy mô lớn, giữ gìn và phát huy giá trị cảnh quan này 

là nhiệm vụ quan trọng của giái pháp quy hoạch phân khu xây dựng cần hƣớng tới. 
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Khó khăn: Hiện tại các khu vực cây xanh ven đê cát xen cấy rất nhiều khu vực 

nghĩa địa tại các thôn, làng xóm hiện hữu. Với quy mô lớn, công trình xây dựng kiên cố 

với mức độ đầu tƣ cao. Việc di dời các khu nghĩa địa nhân dân để đảm bảo cảnh quan môi 

trƣờng, phát triển các khu chức năng theo quy hoạch là vô cùng khó khăn, trong điều kiện 

kinh tế khó khăn và phong tục tập quán an táng của địa phƣơng còn nặng nề. Giải pháp 

quy hoạch cần nghiên cứu khoa hợp và hợp lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phá triển và gìn 

giữ những nét đặc trƣng của địa phƣơng, trên quan điểm phát triển bền vững. 

2.4.2. Hiện trạng các công trình kiến trúc: 

a. Nhà ở: 

Công trình nhà ở trong khu vực quy hoạch tập trung đông nhất tại khu vực ven biển 

phía Đông Nam và Đông Bắc, dọc tuyến đƣờng quốc phòng, và rải rác một vài khu vực 

trong phạm vi quy hoạch. Chủ yếu là các công trình cấp 4, một tầng, hình thức kiến trúc 

của vùng đồng bằng, nhà ở gắn liền với vƣờn cây xanh, xen kẽ với đất nông nghiệp và 

diện tích mộ phần gia tộc. Diện tích lô đất ở tƣơng đối lớn, khoảng 1.000 m2/hộ 

b. Các khu vực có giá trị văn hóa lịch sử: 

Trong khu vực có các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh nhƣ: Chứng 

tích thảm sát Mỹ Thủy - Hải An (di tích xếp hạng Quốc gia), Hội vật làng Trung An, 

Thâm Khê, chùa Kim Long (Hải Quế), địa điểm Khe Đoàn Phƣơng Lang Tây (Hải Ba)… 

là cơ sở hình thành các loại hình du lịch tìm hiểu về văn hóa lịch sử, du lịch thăm quan 

chứng tích chiến tranh. 

Đặc biệt, Chùa Kim Long (Hải Quế) gắn với làng Kim Long, ngôi làng có lịch sử 

600 năm. Nghề nấu rƣợu Làng Kim Long ra đời cách đây 200 năm, có tiếng từ các triều 

đại phong kiến, lƣu danh ở thời Pháp thuộc và phát triển đến ngày nay. Đây là cơ sở để 

hình thành các loại hình du lịch làng nghề, sinh thái làng nghề nông thôn Việt Nam bên 

cạnh các loại hình du lịch tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, du lịch tham quan chứng tích chiến 

tranh. 

  

Chứng tích thảm sát Mỹ Thủy Chùa Kim Long 

c. Công trình công cộng: 

Nhìn chung các công trình công cộng hiện có của khu vực nhƣ văn hóa, giáo dục, y 

tế, thƣơng mại dịch vụ cơ bản đã có nhƣng chƣa đảm bảo về cả số lƣợng và chất lƣợng, 

chƣa thực sự đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân. Vì vậy cần bổ sung quỹ đất xây dựng 

các công trình công cộng thiết yếu đảm bảo phục vụ tốt nhất đối với đời sống của ngƣời 

dân trong khu vực. 
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Trạm y tế xã Hải Dương Trạm y tế xã Hải Khê 

  

Trường THCS Hội Yên, xã Hải Quế Trường mầm non xã Hải Quế 

 

2.5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

2.5.1. Hiện trạng giao thông 

a. Giao thông đối ngoại: 

Đƣờng bộ 

- Có 01 tuyến giao thông quan trọng đi qua khu vực là Quốc lộ 49C. Tuyến Quốc lộ 

49C có tổng chiều dài 23,910 km, điểm đầu tại Thành Cổ Quảng Trị và điểm cuối tại Km 

23+910 giao với Quốc lộ 49B thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đoạn qua khu vực thiết 

kế dài 12,50km, mặt đƣờng nhựa bê tông rộng 6m, nền đƣờng rộng 8m; 

- Đƣờng ven biển: đoạn đƣờng ven biển đi qua khu vực thiết kế có chiều dài 11km 

cách bờ biển khoảng 0,8 – 1km, riêng đoạn qua khu vực Mỹ Thủy đi trùng với đƣờng bao 

phía Tây cảng, cách bờ biển khoảng 2,5km. Tuyến đƣờng ven biển kết nối các khu dân cƣ 

có quy mô nhỏ, chất lƣợng đã xuống cấp, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu vận tải. 

Đƣờng thủy 

Cảng Cửa Việt tiếp giáp phía Tây Bắc khu vực thiết kế, cách khu vực thiết kế 

khoảng 17km, nằm đầu tuyến của hành lang kinh tế Đông - Tây, và ở cuối tuyến 

đƣờng Quốc lộ 9, đƣợc đánh giá là một trong những công trình quan trọng để thúc đẩy 

kinh tế tỉnh Quảng Trị phát triển. Hiện trạng cảng Cửa Việt có diện tích 42.000 m2, 1 bãi 

chứa hàng rộng 7200 m2, 2 kho khung Tiệp 900 m2, công suất hiện tại 400.000 tấn/năm, 

khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải 3000 DWT cập cảng. 

Đƣờng sắt 
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Khu vực thiết kế chƣa có đƣờng sắt chạy qua. Trong quy hoạch chung Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị định hƣớng có một tuyến đƣờng sắt chạy qua dài hơn 15km, đi song 

song với đƣờng trục chính trung tâm ra cảng Mỹ Thủy, chạy theo quốc lộ 15D, nối ra 

Quốc lộ 1A 

b. Giao thông đối nội: 

Khu vực thiết kế có mạng lƣới đƣờng thƣa thớt, dân cƣ chủ yếu xây dựng bám theo 

quốc lộ 49C và tuyến đƣờng ven biển. Tuyến đƣờng giao thông phát triển theo chiều 

ngang kết nối quốc lộ 49C với tuyến đƣờng ven biển.  

- Hiện trạng chung giao thông nội bộ khu vực thiết kế: 

+ Chỉ giới đƣờng đỏ các đƣờng phố chính từ 7-14m, lòng đƣờng rộng 5 – 9m, kết 

cấu mặt đƣờng nhựa cấp phối; 

+ Đƣờng ngõ xóm trong khu vực thiết kế rộng 2-3m, kết cấu chủ yếu là đƣờng bê 

tông, hai bên bố trí rãnh thoát nƣớc và đƣờng điện dân sinh. 

Đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông 

Thuận lợi:  

- Có vị trí địa lý thuận lợi trong quan hệ và phát triển kinh tế trong khu vực với đa 

dạng các loại hình giao thông. 

- Có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, xây 

dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là phát triển cảng biển nƣớc sâu.  

- Có nhiều dự án giao thông quan trọng đã và sẽ triển khai trong thời gian tới đây 

nhƣ: dự án xây dựng sân bay Quảng Trị, cảng biển Mỹ Thủy. 

Khó khăn:  

- Khu vực nghiên cứu chịu nhiều ảnh hƣởng xấu của khí hậu 

- Khu vực lân cận phía nam của khu vực thiết kế nằm thuộc khu tụ thủy của lƣu 

vực, địa hình thấp trũng, thƣờng xuyên bị ngập úng trong mùa mƣa, đòi hỏi nghiên cứu kỹ 

và có thiết kế giao thông phù hợp, đảm bảo không ảnh hƣởng việc thoát nƣớc của khu vực 

thiết kế.  

- Chất lƣợng đƣờng khu vực đa phần đã xuống cấp, hệ thống cầu cống còn thiếu, 

còn nhiều cầu tải trọng thấp, lòng đƣờng nhỏ hẹp không đáp ứng khả năng thông xe, 

không đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt phục vụ đời sống ngƣời dân, 

tốn nhiều kinh phí trong xây dựng mới. 

2.5.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 

a. Hiện trạng nền. 

- Nhìn chung nền của khu vực thiết kế tƣơng đối thuận lợi cho việc xây dựng không 

có hiện tƣợng ngập úng khi có mƣa lớn. Cao độ nền từ 1 – 14m 

+ Khu vực dân cƣ hiện hữu dọc Quốc lộ (QL) 49C, phần lớn các công trình đều xây 

dựng trên nền có cao độ > 3,5m, không bị ngập úng khi có mƣa lớn; chỉ xảy ra hiện tƣợng 

ngập úng khu vực lân cận phía nam đƣờng quốc lộ là khu vực ruộng thấp trũng. 

+ Khu vực dân cƣ hiện hữu dọc đƣờng ven biển, phần lớn các công trình đều xây 

dựng trên nền có cao độ từ 2 – 4,5m, không xảy ra ngập úng. 
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a. Hiện trạng thoát nƣớc mặt. 

 - Trên địa bàn các xã thuộc khu vực nghiên cứu hiện chƣa có hệ thống thoát nƣớc 

hoàn chỉnh, hệ thống hiện có là hệ thống thoát nƣớc chung chủ yếu tập trung dọc tuyến 

QL49C, các tuyến mƣơng này chủ yếu thoát nƣớc cho đƣờng, kích thƣớc nhỏ không phù 

hợp với quy hoạch phát triển. 

- Các khu vực khác chƣa có hệ thống thoát nƣớc mƣa, chủ yếu thoát theo địa hình 

tự nhiên ra các khu vực thấp trung và kênh mƣơng rồi thoát ra sông Ô Lâu ở phía Nam, 

một phần thoát ra biển... 

c. Đánh giá hiện trạng nền xây dựng và thoát nƣớc mƣa. 

Thuận lợi:  

- Có nền địa hình bằng phẳng thuận lợi trong việc xây dựng các dự án trong tƣơng 

lai. 

- Có hệ thống sông ngòi thuận lợi trong việc thoát nƣớc mặt. 

Khó khăn:  

- Khu vực nghiên cứu chịu nhiều ảnh hƣởng xấu của khí hậu thời tiết; 

- Khu vực lân cận phía nam của khu vực thiết kế nằm thuộc khu tụ thủy của lƣu 

vực, địa hình thấp trũng, thƣờng xuyên bị ngập úng trong mùa mƣa, đòi hỏi nghiên cứu kỹ 

và có thiết kế cao độ phù hợp, đảm bảo không ảnh hƣởng việc thoát nƣớc của khu vực 

thiết kế.  

- Hệ thống hạ tầng thoát nƣớc khu vực xung quanh chƣa hoàn thiện và đồng bộ 

khiến cho việc thoát nƣớc khó khăn khi có mƣa lớn và triều cƣờng dâng cao. 

2.5.3. Hiện trạng cấp nước. 

a. Khái quát hiện trạng cấp nƣớc khu vực Đông Nam Quảng Trị. 

Hiện tại trong khu vực nghiên cứu chƣa có hệ thống cấp nƣớc tập trung, ngƣời dân 

thuộc các xã ven biển chủ yếu tự khai thác và sử dụng nƣớc sinh hoạt thông qua các công 

trình cấp nƣớc quy mô hộ gia đình nhƣ giếng đào mạch nông; giếng khoan và bể chứa 

nƣớc mƣa tuy nhiên chất lƣợng và trữ lƣợng nƣớc lại không đồng đều giữa các mùa, 

thƣờng xuyên bị nhiễm mặn vào mùa khô. 

Với đặc thù là vùng nông thôn nghèo ven biển, mật độ dân cƣ thƣa thớt và trong 

vùng chƣa phát sinh các nguồn chất thải lớn từ các hoạt động công nghiệp nên qua khảo 

sát sơ bộ nhìn chung nguồn nƣớc ngầm và nƣớc mặt trong khu vực chƣa bị ô nhiễm, tuy 

nhiên tại một số khu vực gần các bãi rác lộ thiên về mùa mƣa thƣờng bị ngập nên gây ô 

nhiễm cục bộ một số giếng đào trong khu vực và khi đó ngƣời dân chuyển sang sử dụng 

nƣớc mƣa phục vụ cho sinh hoạt. 

b. Hiện trạng sử dụng nƣớc trong khu vực quy hoạch. 

Qua điều tra hiện trạng cho thấy phần lớn các hộ dân trong khu vực thiết kế hiện 

đang sử dụng nƣớc mƣa và nƣớc giếng khoan phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt. 

c. Đánh giá hiện trạng cấp nƣớc 

Thuận lợi: Có tài  nguyên nƣớc ngầm phong phú và chƣa bị ô nhiễm. 
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Khó khăn: Khu vực nghiên cứu chịu nhiều ảnh hƣởng xấu của khí hậu nhƣ ngập 

úng một số khu vực, cộng thêm vị trí giáp biển thƣờng xuyên bị nƣớc mặt xâm thực vào 

mùa khô gây ảnh hƣởng tới nguồn nƣớc mặt. 

2.5.4. Hiện trạng cấp điện 

Khái quát hiện trạng nguồn và lƣới điện cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị: 

a. Các nguồn cung cấp điện năng: 

Trạm biến áp 110/35/22KV:  

- Trạm biến áp 110KV Diên Sanh (E83): công suất 2x25MVA cấp điện 

áp110/35/22KV. 

Trạm biến áp 110KV Diên Sanh nhận điện từ đƣờng dây nhánh rẽ trên tuyến đƣờng 

dây 110KV mạch kép 2xACSR-185 Huế- Đông Hà qua lộ xuất tuyến 171 của trạm biến áp 

220/110KV Ngự Bình (Huế). Trạm biến áp 110KV Diên Sanh cách trạm biến áp 

220/110KV Ngự Bình (Huế) theo chiều dài đƣờng dây khoảng 73km. 

b. Lƣới điện: 

- Lƣới truyền tải 110KV: 

Đƣờng dây 110KV Đồng Hới - Đông Hà có tiết diện dây nhỏ, chiều dài lớn 

(100km), độ tin cậy cung cấp điện thấp, vì vậy đƣờng dây này hiện đang đƣợc triển khai 

cải tạo nâng cấp. 

Đƣờng dây 110KV Đông Hà-Ngự Bình (Huế) mạch kép 2xACSR-185, có chiều dài 

60km. Hiện tổn thất điện áp và điện năng trên đƣờng dây vẫn còn lớn. 

Hiện  trạng cấp điện cho khu vực quy hoạch: 

Khu vực quy hoạch đƣợc cấp điện từ Diên Sanh đến. Trạm lƣới có tổng 8 trạm biến 

áp, trƣớc mắt đáp ứng đủ dùng cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch; 

Lƣới điện chiếu sáng chung cột với lƣới 0,4kv cấp cho sinh hoạt. Dây dẫn chủ yếu 

là dây 4xA25. Bóng đèn cùng loại CS01-250W. 

2.5.5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR & Nghĩa trang 

Thoát nƣớc 

Khu vực thiết kế chƣa có hệ thống thoát nƣớc thải và xử lý nƣớc thải. Nƣớc thải các 

hộ dân đƣợc sử lý cục bộ bằng bể tự hoại. Còn lại nƣớc thải không đƣợc xử lý tự thấm 

hoặc chảy vào rãnh thoát nƣớc quanh nhà rồi xả thẳng vào hệ thống kênh mƣơng thoát 

nƣớc. 

Chất thải rắn. 

Chất thải rắn của các hộ gia đình tập trung vào các thùng rác, đƣợc HTX dịch vụ vệ 

sinh môi trƣờng và các đội vệ sinh phƣơng xã thu gom. Một số hộ gia đình tự hủy rác bằng 

cách đốt, chôn lấp, ủ làm phân bón ngay tại vƣờn nhà không hợp vệ sinh. 

Ngoài ra chất thải rắn từ khu vực dân cƣ nông thôn chủ yếu là chất thải rắn trên 

đồng ruộng mà ngƣời dân sau khi phun thuốc trừ sâu thƣờng bỏ bao bì (gồm túi nilong, 

chai nhựa, chai thuỷ tinh) ngay ngoài đồng. Chất thải sau thu hoạch bao gồm rơm, rạ, cây 

màu vụ đông với khối lƣợng rất lớn và chất thải từ chăn nuôi. Các loại chất thải này ngƣời 

dân không dùng thƣờng đem đốt ngay ngoài ruộng gây khói, bụi, ô nhiễm môi trƣờng hoặc 
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đem chôn lấp, chất thải chăn nuôi có hàm lƣợng chất hữu cơ cao ủ làm phân bón. Hiện 

tƣợng rác thải nằm ngổn ngang trên các đƣờng xóm, ngõ, chợ...nơi công công gây mất vệ 

sinh vẫn xảy ra. 

Nghĩa trang 

Chủ yếu là nghĩa trang phân tán, rải rác phục vụ cho từng xã, từng cụm dân cƣ nông 

thôn. Công nghệ táng của nhân dân chủ yếu là chôn cất một lần. 

Nhận xét chung về hiện trạng thoát nƣớc thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

a. Thoát nƣớc 

- Các xã , khu, điểm dân cƣ nông thôn... hầu hết chƣa có hệ thống thoát nƣớc và xử 

lý nƣớc thải, đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, đề xuất trong giai đoạn quy hoạch. 

- Vệ sinh môi trƣờng khu vực nông thôn là một vấn đề phức tạp vì cơ sở hạ tầng 

kém phát triển... các công trình vệ sinh chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, gây ảnh hƣởng tới 

nguồn nƣớc và sức khỏe của ngƣời dân, đặc biệt trong điều kiện ngập lũ. 

b. Chất thải rắn 

Chƣa đƣợc thu gom và xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trƣờng và mỹ quan chung.    

c. Nghĩa trang. 

Tình trạng sử dụng đất xây dựng các lăng mộ tùy tiện, thiếu quy hoạch, quản lý về 

kiến trúc cảnh quan đang diễn ra phổ biến. Đây là phong tục tập quán riêng nhƣng nếu 

không đƣợc kiểm soát và quản lý sẽ nảy sinh nhiều bất cập về môi trƣờng nói chung, đồng 

thời sẽ ảnh hƣởng đến việc bố trí quỹ đất “sạch” quy mô lớn cho việc phát triển khu vực, 

công nghiệp. 

2.6. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc 

Hiện trạng 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung, khu vực nghiên cứu quy hoạch nói 

riêng có nhiều thành phần kinh tế đầu tƣ  xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trong đó  

VNPT và Viettel là hai nhà khai thác chính. 

Cơ sở hạ tầng chủ yếu do VNPT xây dựng và quản lý, công ty Viễn thông quân đội 

Vietel cũng đã đầu tƣ xây dựng hạ tầng riêng. Các nhà cung cấp khác phần lớn là thuê lại 

hạ tầng viễn thông của VNPT.  

Dịch vụ công nghệ thông tin (Internet): Hiện khu vực nghiên cứu quy hoạch sử 

dụng dịch vụ truy cập internet còn hạn chế về tốc độ, tốc độ truy cập dịch vụ 3G còn chậm 

và chƣa ổn định. 

Dịch vụ truyền hình đƣợc cung cấp quảng bá, miễn phí từ Đài Truyền hình Việt 

Nam; Đài Truyền hình Quảng Trị và các tỉnh lân cận. 

Hạ tầng hệ thống thông tin liên lạc: 

Mạng chuyển mạch:  

Mạng chuyển mạch khu vực nghiên cứu thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch 

điều khiển (Host) đặt tại Tp. Đông Hà và trạm chuyển mạch NEAX-Host đặt tại thị xã 

Quảng Trị. Hệ thống này bao gồm : Trạm tp.Đông Hà- Tx. Quảng Trị-Hải Lăng- Hƣớng 

Hóa và Gio Linh . Trong đó cấp và xử lý tín hiệu trực tiếp cho khu vực nghiên cứu là trạm 
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Đông Hà-12.000 lines; trạm Quảng Trị-10.000 lines; trạm vệ tinh Gio Linh 7.000 lines; 

trạm Hải Lăng -5.000 lines; và một số điểm chuyển mạch nhỏ cũng nhƣ điểm truy nhập 

thuê bao đặt tại trung tâm các xã với dung lƣợng lắp đặt khoảng 512-2.000 lines. 

Mạng truyền dẫn:  

Mạng truyền dẫn chủ yếu sử dụng công nghệ cáp sợi quang từ 4-32F0, kết nối các 

điểm chuyển mạch tạo thành các vòng ring. Đông Hà- Quảng Trị- Hải Lăng; Đông Hà- 

Gio Linh- Vĩnh Linh. Bên cạnh đó còn có các tuyến truyền dẫn quốc gia dọc tuyến quốc lộ 

1 và các tuyến truyền dẫn đi theo đƣờng dây truyền tải điện 35kv đến 500kv.  

Mạng ngoại vi:  

Các nhà cung cấp dịch vụ đã xây dựng mạng ngoại vi  đáp ứng đƣợc nhu cầu cho 

ngƣời dân. Tuy nhiên, cáp tín hiệu,tủ cáp, hộp cáp... chủ yếu treo trên cột điện lực nên tín 

hiệu không đảm bảo và gây mất mỹ quan. 

Mạng di động:  

Các nhà cung cấp dịch vụ đã bổ sung một số trạm thu phát tín hiệu tại những khu 

vực đông dân cƣ và lắp đặt công nghệ mới (3G) đảm bảo tín hiệu tốt phục vụ cho ngƣời 

dân trong khu vực nghiên cứu và lân cận. 

Mạng thông tin duyên hải 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có đài thu phát tín hiệu duyên hải. Do 

vậy khu vực nghiên cứu đang sử dụng nguồn tín hiệu từ BẾN THUỶ Radio đóng ở Cửa 

Lò - Nghệ An và HUE RADIO đóng tại Thuận An, Thừa Thiên- Huế. 

Tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện trên biển hiện nay rất tự do, không theo quy 

định. Các phƣơng tiện trên biển liên lạc chủ yếu để nắm thông tin phục vụ việc đánh bắt, 

hoặc liên lạc với nhau do đó tự quy định tần số. Việc các phƣơng tiện tự quy định các tần 

số để liên lạc với nhau là vi phạm, gây ảnh hƣởng tới việc quản lý và sử dụng có hiệu quả 

phổ tần số vô tuyến điện, đặc biệt có thể gây ảnh hƣờng đến các hệ thống thông tin vô 

tuyến khác.  

2.7. Hiện trạng môi trường. 

a/ Hiện trạng môi trƣờng văn hóa lịch sử 

Quảng Trị là quê hƣơng của nhiều đại khoa và danh nhân nổi tiếng đất Việt. Trải 

qua nhiều giai đoạn lịch sử, con ngƣời trên mảnh đất này với truyền thống lao động cần cù, 

sáng tạo, truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cƣờng đã làm nên những kỳ tích hào hùng, 

để lại nhiều di sản văn hoá vô cùng quý giá. Đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến cứu nƣớc 

vĩ đại của dân tộc, lịch sử đó để lại trên mảnh đất này một hệ thống di tích lịch sử cách 

mạng có giá trị tiêu biểu, mang tầm vóc quốc gia, quốc tế.  

b/ Hiện trạng môi trƣờng nƣớc 

* Môi trƣờng nƣớc biển ven bờ  

Trong số các vị trí quan trắc, riêng tại bãi tắm Mỹ Thủy (B4), vào mùa mƣa, TSS 

vƣợt quá TCCP theo TCVN 5943:1995 (dành cho bãi tắm) khoảng 2 lần, nhƣng không ảnh 

hƣởng đến hoạt động phát triển kinh tế của vùng. Nguyên nhân TSS trong nƣớc cao chủ 

yếu do ảnh hƣởng của chất thải theo nƣớc sông đổ ra biển và sự dao động lớn của sóng vào 

mùa mƣa. 
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Tóm lại, Chất lƣợng nƣớc biển ven bờ nhìn chung vẫn tốt, đáp ứng phục vụ cho các 

mục đích sử dụng khác nhau.  

c. Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Chất lƣợng không khí khu vực nghiên cứu quy hoạch chịu ảnh hƣởng bởi các 

nguồn ô nhiễm từ hoạt động dân sinh, giao thông, với nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu do sử 

dụng nhiên liệu trong sinh hoạt; tiếng ồn và khí thải từ động cơ đốt trong; bụi do hoạt động 

giao thông và xây dựng. Ô nhiễm chủ yếu tập trung trên tuyến QL 49C. 

Hiện tại môi trƣờng không khí của khu vực nghiên cứu hầu nhƣ chƣa bị ảnh hƣởng 

nặng nề bởi các khí ô nhiễm.  

Tuy nhiên do sự gia tăng và tham gia nhiều của các phƣơng tiện giao thông, đặc 

biệt là các phƣơng tiện chuyên chở vật liệu, đất đá phục vụ xây dựng, phát triển cơ sở hạ 

tầng nên sẽ có một số khu vực bị ô nhiễm môi trƣờng không khí do các hoạt động này. 

2.8. Các dự án, quy hoạch chi tiết đang triển khai có liên quan  

a/ Các dự án: đa phần các dự án đang trong quá trình nghiên cứu, thẩm định và 

phê duyệt dự án khả thi. Cơ bản phù hợp về vị trí, chức năng, định hƣớng không gian 

tổng thể và khung hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch phân 

khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, cơ bản kế thừa, cập nhật nghiên cứu đã có, trong trƣờng hợp 

cần thiết vi chỉnh một số điểm nhỏ về không gian, và cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ tiện 

ích  

1 - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1: Đƣợc Bộ Công thƣơng phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi ngày 7 tháng 12 năm 2016 tại Quyết định số 4793/QĐ-BCT. Dự 

kiến thi công xây dựng vào năm 2018 và phát điện vào năm 2023. Việc khớp nối dự án 

với các khu vực xung quanh là rất quan trọng, đặc biệt về hạ tầng và đảm bảo khoảng 

cách ly an toàn vệ sinh môi trƣờng với các điểm dân cƣ kế cận xung quanh.  

Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng của Báo cáo nghiên cứu  khả thi dự án, 

khoảng cây xanh cách ly đối với các khu dân cƣ xung quanh là 2km, đồ án quy hoạch 

phân khu nghiên cứu và cập nhật đảm bảo khớp nối dự án động lực này hài hòa với khu 

vực xung quanh 

2 - Dự án cảng biển Mỹ Thủy: đang trong giai đoạn lập và trình thẩm định, kết nối 

các khu chức năng trong và ngoài khu cảng là rất quan trọng. Đồ án quy hoạch phân khu 

nghiên cứu, cập nhật và khớp nối chức năng, hạ tầng đảm bảo đồng bộ toàn bộ khu vực. 

3 - Dự án phức hợp năng lƣợng, đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi: 

Khu vực dự kiến xây dựng khu phức hợp bao gồm Trung tâm tiếp nhận và xử lý 

khí tự nhiên, kho khí, kho dầu, và nhà máy nhiệt điện khí, tổng diện tích khoảng 355ha, 

riêng nhà máy nhiệt điện khí khoảng 200ha. Công suất 450x3=1.350MW. 

4 - Dự án tái định cƣ Hải An, đang triển khai, tƣơng đối phù hợp với quy hoạch 

chung, sẽ đƣợc cập nhật khớp nối trong đồ án quy hoạch phân khu 

 5 - Dự án đƣờng vào khu tái định cƣ Hải An, đang triển khai, tƣơng đối phù hợp 

với quy hoạch chung, sẽ đƣợc cập nhật khớp nối trong đồ án quy hoạch phân khu 

 6 - Dự án tái định cƣ Hải Khê, đang triển khai, tƣơng đối phù hợp với tổng thể 

chung, sẽ đƣợc cập nhật khớp nối trong đồ án quy hoạch phân khu 
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 7 - Dự án đƣờng vào khu tái định cƣ Hải Khê, đang triển khai, tƣơng đối phù hợp 

với quy hoạch chung, sẽ đƣợc cập nhật khớp nối trong đồ án quy hoạch phân khu 

 8 - Dự án tuyến đƣờng trung tâm Khu kinh tế, đang triển khai, sẽ đƣợc cập nhật 

khớp nối trong đồ án quy hoạch phân khu 

 9 - Dự án điểm dịch vụ - du lịch bãi tắm ven biển Hải An, đang triển khai, sẽ đƣợc 

cập nhật khớp nối trong đồ án quy hoạch phân khu. Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh một 

số điểm nhỏ nhƣ, dành diện tích không gian bãi tắm chung cho cƣ dân và khách du lịch. 

Giữ một số tuyến đƣờng dân sinh xƣơng ngang ra biển, dành một phần diện tích cho 

không gian công cộng, quảng trƣờng, không gian mở tạo cảnh quan chung 

 10 - Dự án trạm điện Hải Khê: đã đƣợc thỏa thuận và giới thiệu địa điểm, tƣơng 

đối phù hợp với quy hoạch chung, sẽ đƣợc cập nhật trong quy hoạch phân khu 

 11 - Dự án nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn: quy mô khoảng 20ha đã đƣợc thỏa 

thuận và giới thiệu địa điểm, dự án thuộc chủ đầu tƣ công ty cảng biển quốc tế Mỹ Thủy. 

Về vị trí hiện tại quy hoạch địa điểm nhà máy tại khu Logistics là chƣa phù hợp với quy 

hoạch chung đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt, dự kiến điều chỉnh chuyển đồi vị trí 

về phía nội địa khoảng 300m, bố trí vào khu vực chức năng hỗ trợ phát triển cảng biển 

 12 - Dự án trồng rừng chống cát bay cát nhảy: dự án đang triển khai trên các cồn 

cát thuộc các xã trong khu vực. hiện nay cây xanh đã đƣợc trồng khoanh ô, tuy nhiên 

diện tích dành cho dân cƣ trồng rừng hiện còn chƣa đƣợc lấp đầy, chƣa có hộ dân ra ở 

 13 - Dự án nâng cấp tuyến đƣờng Quốc lộ 15D, sẽ đƣợc cập nhật trong đồ án quy 

hoạch phân khu 

 14 - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đƣờng Quốc lộ 49C, sẽ đƣợc cập nhật trong 

quy hoạch phân khu 

 15 - Dự án cải tạo đƣờng an ninh quốc phòng ven biển kết hợp dân sinh, dự án đã 

hoàn thành, sẽ đƣợc cập nhật trong đồ án quy hoạch phân khu 

b/ Các quy hoạch và tình hình triển khai 

1 - Quy hoạch chi tiết điểm dịch vụ du lịch, khu nghỉ dƣỡng công nhân, chuyên 

gia bãi tắm Hải Khê, tỷ lệ 1/500. quy mô 53,8 ha. Đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt, sẽ đƣợc cập nhật phù hợp trong đồ án quy hoạch phân khu. 

Nghiên cứu trục giao thông, cảnh quan kết nối giữa khu nhà ở công nhân, chuyên 

gia, khu tái định cƣ, dọc theo kênh nƣớc đến phía nam của khu du lịch bãi tắm. điểm nối 

với đƣờng trục liên xã an ninh quốc phòng ven biển, bố trí tằng cƣờng quảng trƣờng 

công cộng phục vụ chung cho cộng đồng dân cƣ và du khách 

Xác định cụ thể tuyến đƣờng giao thông ven bãi cát, khoanh định diện tích bảo vệ 

cây xanh rừng phòng hộ ven biển.   

2 - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu phức hợp năng lƣợng, quy mô 200ha, cập 

nhật chính xác phạm vi ranh giới khu vực, kết nối hành lang truyền tải năng lƣợng, kết 

nối từ khu phức hợp năng lƣợng đến khu trung tâm nhiệt điện Quảng Trị 1 

3 - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn khu vực nghiên cứu 

lập quy hoạch phân khu:  
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Hiện đang tồn tại một số mâu thuẫn về tổ chức không gian, sử dụng đất và định 

hƣớng phát triển chung với đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt. Một số khu vực ven biển đƣợc định hƣớng phát triển kinh tế 

nông nghiệp gắn với nuôi trồng thủy hải sản, nuôi các nƣớc ngọt, trồng rừng ...vv trong 

khi định hƣớng quy hoạch chung xác định bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, phát triển 

dịch vụ du lịch, xây dựng khu công viên cây xanh thể dục thể thao phục vụ khu kinh tế 

và địa phƣơng, xây dựng dải hành lang cây xanh cách ly an toàn vệ sinh môi trƣờng 

Trong quá trình lập hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu, sẽ cập nhật một số nội dung 

kết quả nghiên cứu phù hợp. Hơn nữa, quy hoạch phân khu có thời gian tƣơng đƣơng 

quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, trong khi quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

đƣợc lập từ năm 2012, giai đoạn ngắn tới 2015 và định hƣớng đến năm 2020, do đó, có 

một số nội dung không trùng khớp 

4 - Quy hoạch địa điểm trung tâm nhiệt điện Quảng Trị đã đƣợc Bộ Công thƣơng 

phê duyệt, đồ án đã cập nhật theo đúng mốc chỉ giới 

5 - Quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ giai đoạn 1 Hải An, đã đƣợc Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt, cập nhật chính xác vào đồ án quy hoạch phân khu. Nghiên 

cứu điều chỉnh cục bộ dải đất nhà ở bám sát đƣờng công nghiệp (đƣờng trục ven biển 

Khu kinh tế). Tạo dựng tuyến đƣờng gom dân sinh, dải cây xanh cách ly và cảnh quan 

khu dân cƣ. Xác định cụ thể dải cây xanh cách ly đối với khu phức hợp năng lƣợng. 

Nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng khu tái định cƣ, phù hợp tiêu chuẩn quy 

phạm, pháp luật hiện hành. Điểm bố trí tái định cƣ khu nghĩa trang thôn, cần đƣợc xác 

định theo đúng quy chuẩn 

  * Vị trí khu vực quy hoạch: 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 170ha, đƣợc giới hạn 

nhƣ sau : 

      +     Phía Đông Bắc giáp Biển Đông 

      +     Phía Nam giáp rừng phòng hộ 

      +     Phía Đông Nam  giáp khu xử lý các sản phấm dầu khí 

      +     Phía Tây giáp đƣờng Tỉnh lộ 68. 

  * Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch : 

- Phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam . 

- Tạo khu tái định cƣ mới cho khoảng 1.000 hộ dân xã Hải An bao gồm các khu 

dân cƣ, khu sản xuất chăn nuôi tập trung và khu nghĩa địa. 

- Quy hoạch Khu đô thị có quy mô khoảng 10.000 dân, theo tiêu chuẩn hiện đại, 

đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho công nhân và chuyên gia đến làm việc tại Khu kinh tế 

Đông Nam. 

- Quy hoạch một cụm công nghiệp có diện tích khoảng 20ha để thu hút các dự án 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ. 

  * Đặc điểm tính chất khu vực quy hoạch : 
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- Khu đất khá bằng phẳng, ít có sự thay đổi đột biến về độ cao, tuy nhiên về phía 

Nam khu vực giáp với đê chắn cát có địa hình tƣơng đối thấp, trũng. Vào mùa mƣa 

thƣờng xuyên bị tụ nƣớc thành các hồ nƣớc. 

- Phần lớn là đất trồng, đất trồng cây lâm nghiệp, thuận lợi cho việc quy hoạch. 

- Có một số ngôi mộ mang tính tự phát rải rác trong khu vực, trong đó có một số 

mộ tổ. 

- Khu vực có cảnh quan thiên nhiên hài hòa, địa hình kết hợp giữa ao hồ, cồn cát, 

cây rừng tự nhiên. Rất thuận lợi quy hoạch khu đô thị xanh, hiện đại phù hợp với quy 

hoạch chung của Khu kinh tế Đông Nam. 

- Đƣờng Dƣơng Khê đang đƣợc đầu tƣ xây dựng . 

* Các chỉ tiêu kỹ thuật của đồ án quy hoạch : 

- Các khu nhà ở xây mới và cho các hộ tái định cƣ có diện tích phân lô từ 300 – 

500m2. 

- Các khu nhà liền kề, nhà vƣờn, biệt thự và chung cƣ diện tích cấp đất và theo 

thiết kế phù hợp quy định của Bộ xây dựng. 

- Có đầy đủ các khu chức năng bao gồm: công trình hành chính, y tế, giáo dục, 

văn hóa, thƣơng mại, thể dục thể thao… 

* Kết quả thực hiện : 

Qua quá trình khảo sát, nghiên cứu Công ty đã hoàn thành phƣơng án quy hoạch 

sơ bộ, các bản đồ, bản vẽ gồm:  

+  Bản đồ khảo sát hiện trạng tỷ lệ  1/20.000. 

+  Hình ảnh hiện trạng khu đất lập nghiên cứu quy hoạch. 

+  Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất  tỷ lệ 1/200. 

+  Mặt cắt ngang các đƣờng trong quy hoạch tỷ lệ 1/200. 

Các thông số kỹ thuật chi tiết sẽ đƣợc triển khai trong các giai đoạn tiếp theo. 

 Qua kết quả khảo sát, quy hoạch sơ bộ đã có cơ sở kết luận : 

+ Khu vực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu về diện tích cho việc quy hoạch xây dựng 

các khu nhà ở tái định cƣ và mồ mã cho 1.100 hộ dân xã Hải An. 

+ Có thể quy hoạch, xây dựng một  đô thị mới với quy mô từ 10.000 – 15.000 

dân, vừa phục vụ nhu cầu tái định cƣ, vừa đáp ứng yêu cầu về nơi ở cho công nhân và 

chuyên gia đến làm việc tại Khu Đông Nam. 

6 - Quy hoạch chi tiết khu tái định cƣ thôn Trung An xã Hải Khê giai đoạn 1, quy 

mô 50ha,  đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt, cập nhật chính xác vào đồ 

án quy hoạch phân khu. Xác định khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trƣờng đối với khu 

nhà máy nhiệt điện và khu tái định cƣ nghĩa trang thôn. 

* Vị trí khu vực quy hoạch: 

- Căn cứ quy hoạch địa điểm nhà máy nhiệt điện theo phê duyệt của Bộ công 

thƣơng tại quyết định số 4751/QĐ – BCT ngày 09/07/2013 và theo ý kiến chỉ đạo của 
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UBND huyện Hải Lăng, công ty đã tiến hành khảo sát trên diện tích 200ha thuộc thôn 

Trung An, xã Hải Khê. 

-  Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch đƣợc giới hạn nhƣ sau : 

       +    Phía Bắc gần giáp với đƣờng ranh giới quy hoạch Nhà máy nhiệt điện. 

       +    Phía Nam giáp với đƣờng Dƣơng Khê . 

       +    Phía Đông  giáp với đƣờng Quốc phòng Hải An – Hải Khê. 

       +    Phía Tây giáp với đƣờng ranh giới giữa 2 xã Hải Dƣơng và Hải Khê. 

  * Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch : 

- Phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam . 

- Quy hoạch theo hƣớng phát triển bền vững, phù hợp với nhu cầu cả trƣớc mắt và 

lâu dài. 

- Đảm bảo nơi ở cho khoảng 400 hộ dân sinh sống (hiện trong khu vực nhà máy 

nhiệt điện có 245 hộ phải di dời nhƣng phải tính tới nhu cầu tách hộ trong tƣơng lai ), 

đồng thời phải quy hoạch các khu sản xuất, chăn nuôi tập trung, khu nghĩa trang mới 

phục vụ việc di dời số mồ mã hiện có và đáp ứng nhu cầu an táng cho nhân dân thôn 

Trung An trong khoảng 200 năm tới. 

- Tạo một khu tái định cƣ mới đƣợc đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, các 

công trình kiến trúc và kỹ thuật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay 

cũng nhƣ phù hợp sự phát triển Khu kinh tế Đông Nam sau này, kết nối liên hoàn với các 

khu đô thị mới, các khu dân cƣ tái định cƣ sẽ hình thành dọc theo tuyến đƣờng Dƣơng – 

Khê thuộc xã Hải Khê và xã Hải Dƣơng. ( phục vụ tái định cƣ cho xã Hải An) 

  * Đặc điểm tính chất khu vực quy hoạch : 

- Khu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, ít mồ mã, phần lớn là diện tích đất 

rừng phòng hộ và đất trồng cây lâm nghiệp. Không có ao hồ sông ngòi và cách bờ biển 

trên 500m ít chịu ảnh hƣởng của thủy triều . 

- Địa hình bị chia cắt bởi các khe tụ thủy, độ dốc trung bình  từ 1-3%, hƣớng dốc 

chính từ Tây sang Đông. 

  * Các chỉ tiêu kỹ thuật của đồ án quy hoạch : 

- Các khu nhà ở xây mới có diện tích phân lô từ 300m2 ÷ 500m2. 

- Bố trí diện tích và vị trí hợp lý cho các công trình tâm linh, tôn giáo (đình, chùa, 

nhà thờ của 11 họ tộc thôn Trung An ), công trình công cộng ( chợ, nhà mẫu giáo, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, công viên – thể dục thể thao ,cây xanh…) 

- Phù hợp với các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, về kỹ thuật hiện 

hành của nhà nƣớc Việt Nam và tỉnh Quảng Trị cũng nhƣ phù hợp với các quy hoạch của 

huyện Hải Lăng và xã Hải Khê. 

 * Kết quả thực hiện : 

- Diện tích quy hoạch trong giai đoạn 1 là 31,8ha gồm : 

+  Đất ở: 400 lô.  

 Lô có diện tích 300 m2  : 200 lô, chiếm 50% .  
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 Lô có diện tích 400 m2  : 140 lô, chiếm 35%. 

 Lô có diện tích 500 m2  :  60 lô, chiếm 15%. 

+  Đất nghĩa trang : 6 ha. 

Chia thành 12 khu vực cho 11 họ tộc và 1 khu vực dành cho các đối tƣợng khác. 

+  Đất dành cho các công trình tôn giáo, tâm linh : 1,03 ha 

+  Đất dành cho các công trình công cộng : 1,312 ha 

+  Đất dành cho các công viên cây xanh, thể dục thể thao : 8,88 ha 

2.9. Đánh giá chung về hiện trạng  

Đánh giá lợi thế của khu vực: 

- Khu vực xây dựng các dự án động lực: Có nhiều lợi thế về vị trí đầu mối giao 

thông, nằm trên trục hành lang kinh tế quan trọng, kế cận đƣờng hàng hải quốc tế, có quỹ 

đất tƣơng đối rộng, có nhiều điều kiện thuận lợi xây dựng cảng biển nƣớc sâu quy mô lớn. 

Thuận lợi trong việc liên kết phát triển, kết nối hạ tầng, phát triển các loại hình công 

nghiệp năng lƣợng. 

- Khu vực xung quanh cảng biển Mỹ Thủy, thuộc Khu kinh tế Đông Nam có lợi thế 

về vị trí địa lý, nằm trên tuyến đƣờng bộ ngắn nhất nối Ấn Độ Dƣơng và Thái Bình 

Dƣơng, cửa ngõ ra biển Đông của nƣớc Bạn Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và lục địa Tây 

Nam Á; có nhiều lợi thế trong kết nối vận tải đa phƣơng thức giữa Trung Quốc, các nƣớc 

Đông Bắc Á nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản với Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar. 

- Kế cận đƣờng quốc lộ 49C, đƣờng quốc lộ 15D, đƣờng quốc phòng an ninh ven 

biển. Kế cận trục chính trung tâm Khu kinh tế Đông Nam, hệ thống đƣờng sắt nối đƣờng 

sắt quốc gia với cảng biển, kết nối và tiếp giáp với cảng biển Mỹ Thủy ...vv, có tiềm năng, 

đón đầu khai thác các dự án lớn, thuận lợi trong giao thƣơng với các vùng  

- Khu vực Mỹ Thủy là vùng nƣớc sâu, có tiềm năng lớn trong việc khai thác xây 

dựng cảng, điểm neo đậu, tránh trú bão cho các phƣơng tiện đánh bắt của ngƣ dân. Mặt 

biển tiếp giáp Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, dải ven biển có cảnh quan đẹp, có bãi tắm, tạo 

điều kiện phát triển nghề biển và các dịch vụ du lịch ven biển thuận lợi.  

- Khu vực có quỹ đất tƣơng đối rộng và cao ráo, chủ yếu là đất cồn cát và đất rừng 

chống phong hóa, có nguồn tài nguyên cát trắng với hàm lƣợng silic cao, thuận lợi cho xây 

dựng. Là khu vực có bờ biển thuận lợi cho phát triển đa dạng các loại hình dự án trong đó 

dịch vụ và du lịch, nuôi trồng thủy hải sản... vv, đặc biệt thuận lợi trong việc di dời, đền bù 

giải phóng mặt bằng.  

- Một số dự án động lực chuẩn bị đầu tƣ có liên quan: Dự án Trung tâm nhiệt điện 

Quảng Trị, quy mô 450ha, công suất 2.400 MW, giai đoạn đầu là 1.320 MW. Dự án do tập 

đoàn EGATi Thái Lan làm chủ đầu tƣ. Dự án đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, phê duyệt quy hoạch địa điểm và đang trong quá trình lập dự án khả thi. 

Các dự án xây dựng cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy; Dự án xây dựng khu hỗ trợ cảng biển, 

công nghiệp chế biến nông lâm sản, dịch vụ hậu cảng, Logistic; Dự án khu xử lý các sản 

phẩm về dầu và khí tự nhiên. Các dự án này đang trong quá trình nghiên cứu khả thi. trong 

tƣơng lai, khi các dự án trên hình thành, khu vực nghiên cứu sớm đƣợc đón nhận sự lan tỏa 

phát triển của các dự án lớn này  
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Những hạn chế và thách thức: 

- Điều kiện khí hậu khô nóng, là khu vực chịu ảnh hƣởng lớn của biến đổi khí hậu 

nhƣ: xâm thực mặn, nhiệt độ tăng, thiên tai, bão hàng năm. 

- Phải di dời, tái định cƣ một số lƣợng lớn dân cƣ trong phạm vi các dự án động lực. 

- Hạn chế về chất lƣợng và số lƣợng lao động: lao động có trình độ phục vụ trong 

các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ còn thiếu. Thiếu hụt nguồn lao động có trình độ, 

qua đào tạo, có thể tiếp cận đƣợc các việc làm tại dự án động lực Khu kinh tế. 

- Thách thức lớn trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh tế, từ nông nghiệp 

thuần túy sang nông nghiệp sản xuất, công nghệ cao đến công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại. 

Đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, của toàn bộ hệ thống chính trị. 

- Khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, xuất phát điểm thấp, ngƣời dân cơ bản 

làm nông lâm nghiệp thô sơ trên đất cát bạc màu, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở quy 

mô nhỏ lẻ, hiệu quả chƣa cao.  

- Các cơ sở hạ tầng, dịch vụ, xã hội, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất còn 

thiếu và chất lƣợng thấp. Ngƣời dân chƣa có điều kiện để tiếp cận đƣợc với những dịch vụ, 

tiện tích đô thị có chất lƣợng cao. 

- Mạng lƣới hạ tầng kĩ thuật đã và đang đƣợc đầu tƣ nhƣng chƣa đồng bộ. 

- Khu vực hiện đang tồn tại rất nhiều các cơ sở sản xuất ô nhiễm nằm xen lẫn trong 

các điểm dân cƣ. Điều này gây nguy cơ lớn ảnh hƣởng đến môi trƣờng dân sinh, hạn chế 

lớn trong sự phát triển chung của khu vực. Nghĩa Trang nằm rải rác, khiến cho vấn đề di 

dời giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trƣờng gặp nhiều khó khăn. 

3. CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KHU VỰC 

3.1. Tầm nhìn 

a/ Tầm nhìn: 

Khu vực lập quy hoạch sẽ là hạt nhân phát triển cho toàn Khu kinh tế Đông Nam 

(Là yếu tố quyết định trong việc phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị).  

Khu vực có chức năng đa dạng và hỗn hợp, phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 

yếu tố: kinh tế - xã hội - bảo vệ môi trƣờng. 

Khu vực có không gian kiến trúc cảnh quan đẹp mang đậm bản sắc của địa phƣơng, 

hài hòa với cảnh quan chung.  

b/ Các chức năng chính:  

Nhằm mục đích phát huy vị thế là hạt nhân phát triển cho toàn Khu kinh tế Đông 

Nam, tăng cƣờng nâng cao đời sống dân sinh, cải thiện môi trƣờng và bố trí các công 

trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo định hƣớng phát triển không gian của đồ án quy 

hoạch chung Khu kinh tế, khu vực lập quy hoạch sẽ có các chức năng chính nhƣ sau: 

1 - Khu các dự án động lực, bao gồm: Cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy, Nhà máy 

nhiệt điện, Khu tiếp bờ và xử lý các sản phẩm khí tự nhiên. Đây là trung tâm lớn về giao 

thƣơng và là trung tâm sản xuất năng lƣợng của vùng và khu vực. 

2 - Khu hỗ trợ phát triển, bao gồm: Khu vực phát triển công nghiệp, khu phi thuế 

quan, khu thƣơng mại dịch vụ, khu dịch vụ hậu cần Logistics...vv.  Nơi đây hình thành 
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trung tâm thƣơng mại và đầu mối buôn bán cấp vùng, kết hợp với đầu mối giao thông 

của khu vực tạo thành một điểm giao thƣơng sầm uất. 

3 - Khu dân cƣ làng xóm hiện trạng cải tạo, chỉnh trang: Khu dân sinh làng xóm 

hiện hữu, khu tái định cƣ; Khu dân cƣ có chất lƣợng sống tốt, đƣợc thụ hƣởng các tiện 

ích, cơ sở hạ tầng đô thị nhƣng vẫn giữ đƣợc cảnh quan sinh thái vùng nông thôn.  

4 - Khu đô thị: khu ở dành cho công nhân và chuyên gia. Với tiêu chí hạ tầng và 

dịch vụ tƣơng đƣơng đô thị loại 3, bao gồm nhà ở công nhân, chuyên gia, khu dân dân cƣ 

đô thị mới Hải Khê 

5 - Khu vùng đệm cây xanh và sản xuất nông nghiệp: Mục đích để bảo vệ môi 

trƣờng bền vững và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho các khu công nghiệp, khu 

dân cƣ. 

6 - Khu văn hóa và du lịch: Nơi diễn ra các hoạt động giao lƣu, văn hóa, sinh 

hoạt, nghỉ dƣỡng cuối tuần của ngƣời dân địa phƣơng, công nhân và chuyên gia làm việc 

tại Khu kinh tế. Các khu sinh hoạt cộng đồng. Khu nghỉ bãi tắm Hải Khê kết hợp cùng 

dịch vụ du lịch sẽ tạo nên hình ảnh mới của khu vực này. 

3.2. Dự báo phát triển 

3.2.1. Dân số & lao động 

Căn cứ dự báo 

- Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hải Lăng và của tỉnh 

Quảng Trị 

- Căn cứ Báo cáo phát triển kinh tế xã hội hàng năm huyện huyện Hải Lăng, và 

tỉnh Quảng Trị 

- Căn cứ xu thế phát triển kinh tế, xã hội, dân số, lao động của huyện Hải Lăng và 

tỉnh Quảng Trị 

- Căn cứ vào mục tiêu, vai trò quy hoạch phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng 

Trị, và khu vực hỗ trợ phát triển các dự án động lực thuộc Khu kinh tế. 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ giai 

đoạn năm 2015 đến năm 2020. 

a/ Dự báo dân số: 

● Phương pháp dự báo 

 Dự báo quy mô dân số cho quy hoạch theo phƣơng pháp dân số học kết hợp 

phƣơng pháp toán học, xét đến các động thái biến động dân số trong giai đoạn để dự báo 

các tham số dự báo 

 Theo công thức tổng quát dự báo dân số nhƣ sau: 

Pn = Po (1 + )^n + Pm 

+  Pn dân số Khu hỗ trợ phát triển dự án động lực năm dự báo 

+ Po: dân số hiện trạng Khu vực năm 2015 

+  : tỷ lệ tăng dân số theo quy luật tự nhiên (gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học 

một cách tự nhiên theo sức hút của đô thị) 
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n : năm dự báo 

+ Pm: Dân số tăng cơ học (do nhu cầu tuyển mộ số lƣợng lao động lớn để phát 

triển Khu kinnh tế Đông Nam và Khu vực tập trung các dự án động lực). 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên các xã trong phạm vi Khu vực giai đoạn 2012-2015 

khoảng 0,82%. Trong thời gian tới, với các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, 

trình độ dân trí đƣợc nâng cao, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có xu hƣớng giảm đi. Dự kiến 

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giai đoạn 2015-2025 khoảng 0,7% và giai đoạn 2025-2035 

khoảng 0,6%/năm. 

- Tỷ lệ tăng cơ học của các xã trong phạm vi khu vực trong giai đoạn 2012-2015 

đều ở mức tăng trƣởng âm, năm 2015 tỷ lệ tăng cơ học (-0,5%). Tuy nhiên, với nhu cầu 

xây dựng khu hỗ trợ phát triển và các dự án động lực Khu kinh tế theo hƣớng phát triển 

tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Dịch vụ cảng biển - công nghiệp - thƣơng mại 

- dịch vụ - đô thị - giáo dục … đã thu hút đƣợc một lƣợng dân số, lao động lớn di chuyển 

từ nơi khác đến khu vực hỗ trợ phát triển, khu tập trung các dự án động lực, làm việc và 

sinh sống.  

- Với diện tích đất công nghiệp, kho tàng, cảng… gần 1.500ha, nhu cầu lao, nhu 

cầu lao động Khu các dự án động lực cần khoảng 45.000 lao động.  

- Trong đó, lao động thuộc các xã trong khu vực nghiên cứu chiếm khoảng 30-

35% lao động; lao động từ nơi khác đến khu KKT Đông Nam làm việc nhƣng không 

định cƣ lại mà định cƣ ở chỗ khác nhƣ bên thị xã Quảng Trị, TT Hải Lăng, TP Đông 

Hà… dự kiến khoảng 20-25%, nhƣ vậy số lao động cơ học thu hút đến làm việc và định 

cƣ tại khu Đông Nam khoảng 21.937 ngƣời. 

- Cùng với nhu cầu phục vụ du lịch, dịch vụ cho khu vực dẫn đến dân số khu vực 

tăng, dân số tăng cơ học dự kiến khoảng 22.000 ngƣời. 

Bảng dự báo dân số Khu hỗ trợ các dự án động lực KKT Đông Nam Quảng Trị 

TT Hạng mục 
Hiện trạng 

2015 

2025 

(ngƣời) 

2035 

(ngƣời) 

1 Tỉ lệ tăng dân số       

1.2 Tỉ lệ tăng tự nhiên, (%) 0,8 0,7 0,6 

1.3 Tỉ lệ tăng cơ học, (%) - 0,6 2,1 1,8 

2 Dân số  20.735 42,329 55.256 

2.1 Tăng tự nhiên - 27.329 33.319 

2.2 Tăng cơ học - 15.000 21.937 

  

Công nhân xây dựng (không tính vào quy 

mô dân số, chỉ tính cung cấp 1 số mặt dịch 

vụ kỹ thuật) 
 

45.000-50.000 13.000-15.000 

b/ Dự báo lao động: 

Với mục tiêu xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị phát triển đa nghành, đa lĩnh 

vực và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực công 

nghiệp - xây dựng và thƣơng mại - dịch vụ dẫn đến sự chuyển đổi nhu cầu lao động. Lao 

động ngành công nghiệp xây dựng và thƣơng mại - dịch vụ tăng nhanh, nhu cầu lao động 
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ngành nông - lâm - ngƣ nghiệp có xu hƣớng giảm. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch 

phân khu tập trung các dự án lớn, dự án động lực, trọng điểm hầu hết thực hiện ngay 

trong giai đoạn đầu 

Đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động theo mục tiêu phát triển kinh tế- 

xã hội của Thành phố với phƣơng án nhu cầu đào tạo, việc làm có xu hƣớng tăng bền 

vững trong các giai đoạn,  

-  Lao động nông nghiệp, thuỷ sản:  

Lao động nông nghiệp giảm đi khi Khu kinh tế phát triển, khu các dự án động lực 

hình thành và quy mô đất nông nghiệp bị thu hẹp. Lực lƣợng lao động đó sẽ chuyển sang 

lao động phi nông nghiệp có đào tạo. Với quỹ đất nông lâm nghiệp còn lại sau khi phát 

triển khu kinh tế cùng với các hình thức nông nghiệp công nghệ chất lƣợng cao 

- Lao động công nghiệp và xây dựng:  

Đƣợc dự báo trên cơ sở nhu cầu lao động của các khu công nghiệp tập trung và 

các cụm công nghiệp - TTCN với tỷ lệ lấp đầy đạt 70% vào năm 2025 và 100% vào năm 

2035 với tỷ trọng lao động làm việc chiếm 42% năm 2025 và 40% đến 2035. 

Số lao động CN-TTCN làm việc trong các khu công nghiệp - TTCN đƣợc dự báo 

với khả năng thu hút trung bình 60 lao động/ha (Tính đến năm 2015, bình quân các KCN 

tập trung của cả nƣớc thu hút khoảng 50-70 lao động/ha). Dự báo lao động làm việc 

trong các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực chiếm 

90% và khu-CCN ngoài khu vực chiếm 80% lao động nội khu. Lao động xây dựng 

chiếm khoảng 10 -15% lao động CN. 

- Lao động dịch vụ thương mại, hành chính sự nghiệp:  

Đƣợc dự báo theo phƣơng pháp ngoại suy do phát triển các khu làm động lực phát 

triển nhƣ khu cảng biển, khu nhà máy nhiệt điện, khu phức hợp năng lƣợng, khu dịch vụ 

du lịch Hải Khê...Hệ thống các khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm buôn bán mua sắm 

cấp vùng, các khu dịch vụ thƣơng mại hỗ trợ... để trở thành Khu động lực phát triển của 

Khu kinh tế biển tổng hợp cấp quốc gia và khu vực.  

 - Dự báo tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế đến năm 2025 là 

30.000 ngƣời, năm 2035 là 45.000 ngƣời và đƣợc phân bố cụ thể nhƣ sau:   

 + Khu vực I (Nông, Lâm, Ngƣ nghiệp): năm  2025 là 15.000 ngƣời, chiếm  50% 

so với tổng số; năm  2035 là 9.000 ngƣời, chiếm 20% so với tổng số. 

 + Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng): năm  2025 là 9.000 ngƣời, chiếm  30% so 

với tổng số; năm  2035 là 24.750 ngƣời, chiếm  55% so với tổng số. 

 + Khu vực III (Thƣơng mại, dịch vụ): năm  2025 là 6.000 ngƣời, chiếm  20% so 

với tổng số; năm  2035 là 11.250 ngƣời, chiếm  25% so với tổng số. 

- Tổng số lao động tại khu vực là:   45.505 lao động, trong đó:  

+ Lao động tại các cơ sở công nghiệp: 30.505 lao động 

Điểm công nghiệp địa phƣơng 30 x 500 = 15.000 lao động 

Khu, cụm công nghiệp phụ trợ, 15 x 545 = 8.175 lao động 

Khu phức hợp năng lƣợng 3 x 680 = 2.040 lao động 
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Cảng biển 3 x 955 = 2.865 lao động 

Khu trung tâm nhiệt điện 3 x 450 = 1.350 lao động 

Kho tàng 5 x 215 = 1.075 lao động 

+ Lao động trong ngành Nông lâm ngƣ nghiệp: 2.600 x 5 = 13.000 lao động 

+ Lao động trong ngành Dịch vụ, phi thuế quan, logistics, TT thƣơng mại, du 

lịch...vv: 400 x 5 = 2.000 lao động 

3.2.2. Dự báo nhu cầu đất xây dựng các khu chức năng chính 

Quy mô sử dụng đất xây dựng đƣợc tính toán trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, 

hiệu quả. Huy động cao nhất nguồn lực từ đất đai để phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội. 

Căn cứ vào khả năng quỹ đất, hiện trạng sử dụng đất của khu vực, Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam. 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008 quy định chỉ tiêu đất đơn vị ở 

trung bình của toàn đô thị phải không lớn hơn 50m2/ngƣời (trƣờng hợp lớn hơn phải có 

luận cứ xác định). Chỉ tiêu nói trên đƣợc áp dụng đối với các khu đô thị mới. Đối với các 

khu vực làng xóm đô thị hóa cần căn cứ vào chỉ tiêu hiện tại để xác định.  

Trong quá trình hình thành các dự án động lực sẽ thu hút một số các dự án hỗ trợ 

phát triển nhƣ Khu công nghiệp phụ trợ nhà máy nhiệt điện: gạch không nung, chế phẩm, 

vật liệu xây dựng, phụ gia bê tông ; Khu công nghiệp hỗ trợ phát triển khu phức hợp năng 

lƣợng: khu công nghiệp dệt may, cơ khí, lắp ráp ...vv; Khu công nghiệp hỗ trợ phát triển 

cảng biển: bê tông đúc sẵn, chế biến nông lâm thủy hải sản, kho tàng, gốm sứ bao bì thủy 

tinh...vv. 

Nhu cầu phát triển các điểm dân cƣ trong khu dân cƣ làng xóm hiện trạng, nhu cầu 

tách hộ tại các thôn xóm trong khu vực nghiên cứu. Theo quy hoạch chung xây dựng, các 

điểm dân cƣ mới phát triển gắn với các cụm đổi mới hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo 

hƣớng dân cƣ đƣợc hƣởng tối đa tiện ích từ phát triển chung khu kinh tế, đƣợc gọi là mô 

hình " đô thị - nông nghiệp" 

Trong quá trình phát triển, một số các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng trong 

khu dân cƣ cũng phải đƣợc đƣa ra ngoài, phát sinh nhu cầu bố trí diện tích đất đai phù hợp 

điều kiện sản xuất và phát triển các loại hình điểm công nghiệp địa phƣơng 

Trong quá trình hình thành Khu kinh tế, tại khu vực hỗ trợ phát triển và các khu vực 

nông thôn hiện nay sẽ từng bƣớc chuyển dịch mô hình kinh tế, không gian, hệ thống hạ 

tầng và đất đai cũng biến đổi theo. Mô hình kinh tế trang trại trên đất cát là xu hƣớng phát 

triển phù hợp 

Là khu vực phát triển kề cận các khu công nghiệp, khu dự án động lực, hiện tại các 

khu dân cƣ đã ổn định, cần thiết bố trí các khoảng cách ly đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, 

phát triển bền vững. Việc bố trí quỹ đất cây xanh, hành lang bảo vệ tuyến hạ tầng kỹ thuật, 

cây xanh cách ly ...vv cần đƣợc nghiên cứu, tính toán khoa học và hợp lý, đảm bảo an toàn 

và tiết kiệm hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai. 

 Nhu cầu đất đai xây dựng của một số khu chức năng chính nhƣ sau: 

- Khu cảng biển Mỹ Thủy: 650 ha 

- Khu tiếp nhận và xử lý khí tự nhiên: 355 ha 
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- Khu nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1: 402 ha 

- Khu phi thuế quan: 275ha 

- Khu Logistic: 170 ha 

- Khu hỗ trợ phát triển cảng biển (trung tâm chế biến nông lâm thủy sản tập trung) 

khoảng 100 ha 

- Khu, điểm công nghiệp hỗ trợ khác khoảng: 500 ha 

- Dân cƣ làng xóm hiện trạng khoảng: 400 ha 

- Tái định cƣ, khu ở công nhân, chuyên gia khoảng: 320 ha 

- Điểm dân cƣ nông thôn mới "Đô thị - Nông nghiệp": 150 ha 

- Nông, lâm nghiệp khoảng: 1.000 ha 

- Công cộng - Dịch vụ (Công trình công cộng, thƣơng mại, du lịch... hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, cụm đổi mới) khoảng:  150ha 

- Công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao khoảng: 70ha 

- Cây xanh cách ly, hành lang hạ tầng kỹ thuật khoảng: 700 ha 

3.2.3. Dự báo lượng hàng hóa qua cảng biển Mỹ Thủy 

Hàng hóa thông qua cảng biển Mỹ Thủy  bao gồm : 

- Hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc sản xuất sản 

xuất, tiêu thụ các mặt hàng chính của tỉnh Quảng Trị. 

- Hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Trị. 

- Hàng hóa phục vụ xuất nhập nhập khẩu của 2 nƣớc Lào và Thái Lan.     

- Hàng xăng dầu, khí hóa lỏng phục vụ nhu cầu của tỉnh và Lào. 

-  Hàng than phục vụ Nhà máy nhiệt điện.  

Tổng hợp hàng hóa qua cảng Mỹ Thủy   Đơn vị : triệu Tấn 

TT Hàng hóa  2020 2030 

A Hàng qua cảng tổng hợp 8,31 18,38 

 Hàng phục vụ KTXH 2,4 4,3 

 Hàng xuất nhập khẩu 0,97 2,01 

 Hàng XNK của Lào, Thái Lan 4,94 12,07 

B Hàng qua cảng xăng dầu 0,49 0,84 

  Hàng xăng dầu, LPG 0,49 0,84 

C Hàng Nhà máy điện  4,715 7,821 

 Than 4,70 7,8 

 Dầu DO, FO 0,015 0,021 

  Tổng cộng  13,515 27,041 
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Nguồn: Quy hoạch chi tiết cảng biển Mỹ Thủy 

3.2.4. Dự báo phát triển công nghiệp khí 

Hiện nay qua khảo sát và thăm dò đã phát hiện trên vùng biển ngoài khơi Quảng 

Trị có mỏ khí đốt với trữ lƣợng lớn khí chất lƣợng cao.  

- Về hệ thống vận chuyển khí trên bờ giai đoạn đến năm 2025: Dự kiến khi có 

phát hiện khi tại các Lô 111 đến Lô 120 sẽ cung cấp khí cho khu vực thị trƣờng khí 

Trung Trung Bộ và sẽ quy hoạch hệ thống đƣờng ống vận chuyển trên bờ từ tỉnh Quảng 

Trị và Quảng Ngãi/Quảng Nam cung cấp khí cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên 

Huế.  

- Đƣờng ống ngoài khơi: Dự kiến xây dựng đƣờng ống gom khí từ lô 112-113-

111/04 (mỏ Báo Vàng) về tỉnh Quảng Trị  giai đoạn sau 2017, với công suất dự kiến 1-3 

tỷ m3/năm. 

- Nhà máy xử lý khí tại Quảng Trị giai đoạn đến năm 2023, công suất dự kiến 1-3 

tỷ m3/năm 

Cùng với sự phát triển tổng thể của ngành công nghiệp khí Việt nam, ngành công 

nghiệp khí Quảng Trị sẽ có những lợi thế để phát triển. Khi ngành công nghiệp khí trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển, sẽ cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện khí, nhiên 

liệu đốt trong các lò nung cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng; cung cấp khí dầu 

hóa lỏng, khí thiên nhiên nén...và các ngành công nghiệp khác sử dụng khi phát triển.  

3.2.5. Dự báo phát triển công nghiệp phụ trợ 

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Công nghiệp hỗ trợ đƣợc xem nhƣ ngành công nghiệp 

sản xuất các bộ phận chi tiết, linh kiện sản phẩm hàng hóa trung gian khác, chủ yếu do 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những 

chính sách ƣu tiên của Chính phủ và đƣợc hy vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt của ngành 

Công nghiệp Việt Nam. 

Đối với một số ngành, công nghiệp hỗ trợ chiếm tới 40-95% giá trị gia tăng trong 

sản xuất công nghiệp. Trên bình diện cả nƣớc, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn ở 

mức thấp, quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất các chi tiết giản đơn có giá trị gia tăng thấp. 

Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam đƣợc hiểu là ngành sản xuất nền tảng của các 

ngành công nghiệp chính yếu (các ngành công nghiệp chủ yếu) nó bắt đầu từ việc sản 

xuất nguyên vật liệu đến gia công chế tạo các linh kiện, phụ tùng, nguyên phụ liệu... 

bằng các công nghệ chuyên môn hóa phục vụ cho ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối 

cùng (công cụ, tƣ liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng). Do đó, có thể nói ngành công 

nghiệp hỗ trợ là một lĩnh vực rất rộng. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện đang có rất nhiều dự án công nghiệp lớn đã đầu 

tƣ và đang nghiên cứu xúc tiến chuẩn bị đầu tƣ nhƣ: Nhà máy bia Hà Nội-Quảng Trị (công 

suất 15 triệu lít/năm); Tổ hợp khí-điện-đạm; Cảng biển Mỹ Thủy; Dự án nhà máy nhiệt 

điện… Nhƣ vậy, trong các giai đoạn tới, công nghiệp tỉnh Quảng Trị sẽ có tiền đề và cơ 

hội để tăng trƣởng mạnh, trở thành một địa phƣơng phát triển trong Vùng duyên hải miền 

Trung.  

Do đó, để ngành công nghiệp tỉnh tăng trƣởng một cách bền vững, bên cạnh việc 

tập trung phát triển các dự án đầu tƣ lớn cũng cần phải khuyến khích đầu tƣ các dự án 
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sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho các nhà máy, cơ sở công nghiệp lớn nói trên. Với việc 

thiếu hụt các cơ sở công nghiệp hỗ trợ sẽ dẫn đến sự thiếu cân bằng, không chỉ thể hiện ở 

việc mất cân đối giữa sản xuất chính và sản xuất phụ mà còn đƣợc đo bằng tỷ trọng giữa 

giá trị tăng thêm, hàm lƣợng nội địa hóa sản phẩm so với giá trị sản xuất của sản phẩm.  

Để phát triển ổn định các dự án công nghiệp có qui mô lớn, cần có các nhà máy công 

nghiệp hỗ trợ đáp ứng đƣợc yêu cầu hỗ trợ sản xuất các sản phẩm chính. Ví dụ nhƣ: Nhà 

máy sản xuất xi măng sẽ thu hút, tạo ra rất nhiều sản phẩm phụ bên cạnh các sản phẩm chính 

nhƣ sản xuất bao bì, phụ gia xi măng…; Nhà máy nhiệt điện, khối lƣợng xỉ than rất lớn, cần 

có giải pháp để xử lý, đồng thời tạo ra các sản phẩm phụ. Cũng tƣơng tự nhƣ vậy với các 

ngành đóng tàu, tổ hợp khí-điện-đạm... 

a. Công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp Dệt may-da giày 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may-da giày trên cơ sở phát triển các 

ngành công nghiệp, nhƣ: ngành cơ khí sản xuất linh kiện phụ tùng; ngành sản xuất các 

hóa chất cho ngành dệt may, giày dép, sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành may, da 

giày… 

Sẽ kêu gọi đầu tƣ một số cơ sở sản xuất phụ liệu ngành may nhƣ chỉ may, khóa 

kéo, cúc nhựa, chun các loại... thu hút các chuyên gia về thiết kế mẫu và maketing, từng 

bƣớc tạo lập cơ sở để chuyển sang xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm của ngành. 

Trong xu hƣớng phát triển thị trƣờng, ngành may tại một số thị trƣờng lớn nhƣ: 

Mỹ, EU, Nhật Bản... thêu, in trên sản phẩm rất phong phú và đa dạng, nhiều sản phẩm 

thời trang chi phí cho công nghệ thêu, in còn lớn hơn tiền gia công may trên một sản 

phẩm, do đó công nghệ của ngành thêu in cần phải đầu tƣ đáp ứng với nhu cầu của thị 

trƣờng phục vụ cho ngành dệt may.  

Thời gian tới, trên cơ sở các làng nghề thêu ren tại Cam Lộ, Hải Lăng... đầu tƣ 

máy móc thiết bị phát triển một số cơ sở thêu ren (máy thêu vi tính hiện đại với dàn máy 

lập trình thiết kế mẫu thêu) đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Đầu tƣ phát triển sản phẩm thêu, in trên các loại vải, giấy, bao bì... có thể đầu tƣ 

các cơ sở mới hoặc hình thành các phân xƣởng tại các cơ sở may. 

Thu hút các cơ sở sản xuất nguyên phụ liệu nhƣ chỉ may, cúc nhựa, bao bì, keo 

dán, các loại băng: băng dệt, băng chun, băng gai, nhãn mác. 

b. Công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp cơ khí chế tạo máy và gia công kim 

loại: 

 Do hiện nay, trên địa bàn Quảng Trị và các địa phƣơng lân cận có không nhiều 

doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn có thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu khắt khe về sản xuất 

hỗ trợ cho những ngành sản xuất cơ khí chế tạo máy, nên việc phát triển sản xuất hỗ trợ 

cho ngành còn gặp nhiều khó khăn. 

 Để sản xuất hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, cơ khí chế tạo máy, các cơ 

quan chức năng của tỉnh cần vạch ra chƣơng trình thu hút đầu tƣ sản xuất hỗ trợ, khuyến 

khích đầu tƣ các dự án vào tỉnh; thực hiện các cuộc xúc tiến tìm kiếm đối tác đầu tƣ tại 

các trung tâm cơ khí, luyện kim, sản xuất kim loại đã và đang phát triển mạnh nhƣ Đà 

Nẵng, Quảng Ngãi… Bên cạnh đó, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí, gia 

công kim loại trên địa bàn nhƣ Công ty TNHH Khải Hoàn, DNTN Ngọc Nam... ổn định, 

đầu tƣ mở rộng sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm. 
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 Nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng các khu, CCN, phân định rõ khu vực đƣợc dành 

cho phát triển các lĩnh vực sản xuất hỗ trợ cho ngành cơ khí, luyện kim; các chính sách 

ƣu đãi và khả năng cung ứng lao động cho các dự án.  

c. Công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp sản xuất, phân phối và dịch vụ ngành 

điện: 

Đầu tƣ mới, với công nghệ phù hợp để phát triển sản xuất hỗ trợ sản phẩm điện. 

Từng bƣớc tham gia vào việc sản xuất và cung cấp các thiết bị, vật tƣ, dịch vụ bảo trì, 

sửa chữa cho các công trình điện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận; Trƣớc hết là các 

kết cấu bê tông nhƣ cột điện bê tông ly tâm, lõi thép, bê tông đúc sẵn cho đƣờng dây 

trung và hạ thế, các kết cấu gang thép thuộc phần nền, móng, cột, xà không gian, vỏ 

máy-thiết bị tĩnh, hoặc phần không dẫn điện của các thiết bị trong công trình.   

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển. Tạo điều kiện cho các 

Tập đoàn lớn xây dựng chi nhánh, cơ sở sản xuất hỗ trợ sản phẩm điện trên địa bàn; 

Khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết đầu tƣ, chuyển giao công nghệ cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.   

Phát triển các hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dƣỡng các công trình điện 

(nhà máy điện, lƣới điện, trạm điện…), các thiết bị điện khác trên địa bàn. Nghiên cứu 

phát triển Trung tâm sửa chữa bảo trì thiết bị điện đặt tại Khu kinh tế Đông-Nam Quảng 

Trị. 

3.2.6. Dự báo phát triển công nghiệp chế biến 

a. Phương hướng phát triển 

Phát triển một số ngành công nghiệp chế biến mũi nhọn, có lợi thế nguồn nguyên 

liệu tại địa phƣơng, có thị trƣờng tiêu thụ và xuất khẩu nhƣ: chế biến lƣơng thực, thực 

phẩm, tinh bột sắn; thức ăn gia súc, chế biến cà phê... 

Phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản trên cơ sở gắn với qui hoạch vùng 

nguyên liệu, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  

b. Dự báo nguồn nguyên liệu 

Theo ”Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 

2020”, một số sản phẩm của ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh đƣợc dự báo phát triển 

nhƣ sau: 

Dự báo nguyên liệu phục vụ cho phát triển công nghiệp. 
TT Loại cây, con Đơn vị 2015 2020 

1 Lúa ha 47.000 46.000 

2 Cây ngô ha 5.000 6.000 

3 Cây sắn ha 9.300 10.000 

4 Cây lạc ha 8.300 9.000 

5 Cây tiêu 1.000 ha 3 3 

6 Cây cà phê 1.000ha 5 5 

7 Cây cao su 1.000 ha 19-20 21-22 

8 Cây ba đậu nam ha 5.000 7.000 
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9 Cây ăn quả ha 4.700 4.700 

10 Đàn trâu 1.000 con 45 48 

11 Đàn bò 1.000 con 107 140 

12 Đàn lợn 1.000 con 372 475 

13 Đàn gia cầm Triệu con 1,8 2,2 

14 Đánh bắt thủy sản Tấn 18.000 20.000 

15 Nuôi trồng thủy sản Tấn 14.500 18.000 

16 Rừng trồng ha 112.595 127.595 

(Nguồn: Qui hoạch phát triển KTXH Quảng Trị đến 2020). 

c. Phát triển một số ngành chủ yếu: 

Phát triển ngành chế biến thủy sản; Chế biến, xay xát gạo, ngô; Chế biến thực 

phẩm, đồ uống; Chế biến tinh bột sắn; Chế biến cà phê; Chế biến cao su; Chế biến hồ 

tiêu; Chế biến thức ăn chăn nuôi. 

3.2.7. Dự báo phát triển kinh tế 

- Tốc độ tăng trƣởng khoảng 13-15% năm 

- Trong đó cơ cấu Giá trị sản xuất theo các ngành Công nghiệp - Xây dựng là 

50%; Nông - Lâm - Thủy sản là 30%; Thƣơng mại - Dịch vụ là 20%. 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời tại các xã trong khu vực đến năm 2025 đạt 

khoảng 80 triệu đồng/năm, đến năm 2035 đạt khoảng 120 triệu đồng/năm, 

3.3. Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Bảng tổng hợp chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu  

Số 

TT 

Hạng mục Đơn vị Nhiệm vụ 

I Quy mô dân số 

1.1 Dân số trong khu vực nghiên cứu  ngƣời 55.000 

1.2 Mật độ cƣ trú netto ng/ha  

đất XD nhà ở 

80-120 

II Chỉ tiêu đất khu dân dụng   

2.1 Đất đơn vị ở m
2
/ngƣời 120-150 

 - Đất điểm dân cƣ làng xóm hiện trạng - 150 

 - Đất khu tái định cƣ - 150 

 - Đất khu ở công nhân - 50 

 - Đất khu ở chuyên gia - 200 

2.2 Công trình công cộng, thƣơng mại; dịch vụ m
2
/ngƣời 8-11 

2.3 Cây xanh, vƣờn hoa, công viên, mặt nƣớc m
2
/ngƣời 7-10 

2.4 Đất đƣờng giao thông m
2
/ngƣời 16-18 

 Bãi đỗ xe (khu đô thị) m
2
/ngƣời 2-4 

III Chỉ tiêu hạ tầng xã hội 

3.1 Nhà trẻ, trƣờng mẫu giáo chỗ/1.000dân 50 

 - Quỹ đất cần thiết m2 đất/chỗ học 15 

3.2 Trƣờng tiểu học chỗ/1.000dân 65 

 - Quỹ đất cần thiết m2 đất/chỗ học 15 
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Số 

TT 

Hạng mục Đơn vị Nhiệm vụ 

3.3 Trƣờng trung học cơ sở chỗ/1.000dân 55 

 - Quỹ đất cần thiết m2 đất/chỗ học 15 

3.4 Trƣờng phổ thông trung học, dạy nghề chỗ/1000dân 40 

 - Quỹ đất cần thiết m2 đất/chỗ học 15 

3.5 Y tế   

 - Trạm y tế trạm/1.000ng 1 

 Quỹ đất dành cho 1 trạm m2/trạm 500 

 - Phòng khám đa khoa 1 Khu ở 1 

 Diện tích dành cho 1 trạm m2/trạm 3.000 

3.6 Thể dục thể thao   

 - Sân tập luyện thể thao m
2
/ngƣời 0,5 

  ha/công trình 0,3 

 - Sân thể thao cơ bản  m
2
/ngƣời 0,3 

  ha/công trình 0,1 

3.7 Nhà văn hoá, câu lạc bộ ha/công trình 1,0-1,5 

 - Nhà sinh hoạt cộng đồng ha/công trình 0,1 

3.8 Thƣơng mại, dịch vụ   

 - Trung tâm thƣơng mại, siêu thị ha/công trình 0,8-1,2 

 - Chợ ha/công trình 0,2-0,8 

IV Chỉ tiêu hạ tầng Kỹ thuật 

4.1 San nền   

 Tỷ lệ thoát nƣớc mặt % 80-90 

 

Mạng lƣới thoát nƣớc 

%/mạng lƣới 

đƣờng 90 

 Hệ số đầm nén k 0,9-0,98 

4.2 Giao thông   

 Mật độ mạng lƣới đƣờng  km/km2 10-13 

 Tỷ lệ đất giao thông % 20-25 

 Bãi đỗ xe tính theo đất xây dựng khu đô thị % 1-2 

 Chiều rộng làn đƣờng cơ giới m 3-3,75 

 Chiều rộng làn đƣờng dành cho xe thô sơ m ≥3 

 Chiều rộng làn đƣờng đi bộ m ≥1,5 

4.3 Cấp điện   

 Sinh hoạt KW/ng/ng đêm 0.3-0,5 

 Nhà vƣờn, liền kề KW/hộ 6,5 

 Chung cƣ (nhà ở xã hội nếu có) KW/hộ 4,5 

 Dịch vụ, văn phòng KW/m2 sàn 0,03-0,05 

 Nhà trẻ, mẫu giáo KW/cháu 0,12 

 
Hành chính, dịch vụ công cộng, chiếu sáng công 

cộng (% tính theo phụ tải điện sinh hoạt) 
KW/m2 sàn 

0,02-,03 

  % phụ tải SH 40 

 Trƣờng học KW/ học sinh 0,1 

 Công nghiệp KW/ha 160-350 

 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp KW/ha 120-140 

 Kho tàng KW/ha 50 

 Chiếu sáng đƣờng chính Cd/m2 1,2 

 Chiếu sáng các đƣờng khác Cd/m2 0,4-0,8 

4.4 Cấp nƣớc % dân số 80-90 
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Số 

TT 

Hạng mục Đơn vị Nhiệm vụ 

 Nƣớc sinh hoạt L/ng.nđ 100-120 

 Các đất ở khác L/m2 sàn 2-3 

 Cây xanh L/m2.ngđ 3 

 Trƣờng mầm non L/h.sinh.ngđ ≥20 

 Trƣờng THCS, THPT L/hsinh.ngđ ≥20 

 Công trình dịch vụ công cộng L/m2.ngđ 2-3 

  %Qsh ≥10 

 Sản xuất nhỏ, TTCN %Qsh ≥8 

 Công nghiệp, kho tàng khác m3/ha/ng đêm ≥22 

 Công nghiệp chế biến thực phẩm, giấy, dệt ...  m3/ha/ng đêm 45 

 Nƣớc rửa đƣờng L/m2.ngđ 0,5 

  %Qsh ≥8 

 Nƣớc chữa cháy (cho 1 đám cháy) L/s 15 

 Khoảng các giữa các trụ cứu hỏa m 150 

 Nƣớc cho bản thân khu xử lý %Qsh ≤4 

 Dự phòng rò rỉ ≤% 20-25 

4.5 Thoát nƣớc thải   

 Nƣớc thải sinh hoạt Lít/ng/ng.đêm (80-90%) 

nƣớc cấp 

 Nƣớc thải công cộng %Qsh 20 

 Nƣớc thải công nghiệp M3/ng. đêm 40 

4.6 Vệ sinh môi trƣờng   

 Chất thải rắn sinh hoạt (tỷ lệ thu gom 90-100 %) kg/ng/ng.đêm 0,9-1,2 

 Chất thải rắn công cộng %Rsh 15 

 Chất thải rắn công nghiệp tấn/ha/ng. đêm 0,2 

 Nghĩa trang ha/1000 ng 0,06 

3.4. Các định hướng chính phát triển khu vực được xác định trong đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế tỷ lệ 1/10.000 

Theo định hƣớng phát triển của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị khu vực nghiên cứu đƣợc định hƣớng trở thành trung tâm động 

lực phát triển của Khu kinh tế, trung tâm lớn về giao thƣơng, sản xuất năng lƣợng của 

vùng và khu vực. Ổn định dân cƣ làng xóm hiện hữu, xây dựng các khu tái định cƣ cho 

các dự án động lực, các khu ở công nhân và chuyên gia đảm bảo tiêu chí tƣơng đƣơng đô 

thị loại 3. Hình thành vành đai xanh cách ly đảm bảo vệ sinh môi trƣờng.  

Toàn bộ khu vực đƣợc tổ chức thành 3 khu vực có chức năng chính nhƣ sau: Khu 

dự án động lực; Khu dân cƣ; Cây xanh cách ly. 

1) Khu các dự án động lực: Xây dựng các dự án Cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy 

quy mô 955ha (bao gồm 350ha mặt nƣớc bể cảng); Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị quy 

mô 650ha; Khu phức hợp năng lƣợng quy mô 680ha (Trung tâm tiếp nhận và xử lý các 

sản phẩm về dầu và khí, kho dầu và khí 155ha. Bố trí Khu phi thuế quan quy mô 275ha 

phía Tây Nam cảng biển. 

2) Khu dân cƣ: Dân cƣ làng xóm hiện trạng, Tái định cƣ, Khu nhà ở công nhân và 

Khu nhà ở chuyên gia.  

- Làng xóm hiện hữu: Ổn định tối đa hệ thống dân cƣ hiện hữu. Cải tạo, chỉnh 
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trang các điểm dân cƣ nông thôn, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

đồng bộ, tiếp cận tiện ích đô thị và có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.  

- Các khu tái định cƣ khoảng 353ha: trong điều kiện bất khả kháng, di dời tái định 

cƣ một số điểm dân cƣ trong khu vực phát triển dự án trọng điểm, bố trí tái định cƣ với 

quan điểm nơi ở mới có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ, ngƣời dân trong khu vực tái định cƣ 

đƣợc hƣởng lợi trực tiếp từ thành quả phát triển của Khu kinh tế.  

Bên cạnh tái định cƣ, phải bố trí đất đai sản xuất, tái định cƣ các phần mộ nghĩa 

trang của nhân dân, tăng cƣờng công trình dịch vụ, hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông 

nghiệp nhƣ trung tâm hỗ trợ nghề, cụm đổi mới, điểm đất dịch vụ ở vị trí thuận lợi. Cải 

thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và tiện ích.  

- Xây dựng đầy đủ các khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia khoảng 122ha 

phục vụ khu công nghiệp, các dự án động lực... vv.  

3) Khu cây xanh cách ly, vùng đệm: Bao ven các khu công nghiệp, đảm bảo vệ 

sinh môi trƣờng. 

- Hành lang thoát lũ: Dải cây xanh kết hợp hành lang thoát lũ bố trí phía Bắc khu 

đất tiếp giáp với ranh giới xã Triệu Lăng, Triệu Sơn, chiều rộng 700-1.000m dài khoảng 

4.500m, dự trữ quỹ đất xây dựng các dự án cấp vùng thoát lũ qua khu vực. 

- Cây xanh cách ly công nghiệp: Về phía Đông - Bắc đê cát, tạo dải cây xanh 

300m kết hợp đƣờng giao thông trục chính có vai trò đảm bảo môi trƣờng sinh thái cho 

các điểm dân cƣ và là định hình ngƣỡng phát triển các khu chức năng công nghiệp. 

- Dải cây xanh cách ly ven nhà máy nhiệt điện, khu công nghiệp xử lý khí, đảm 

bảo cách ly khu nhà máy với khu tái định cƣ và dân cƣ hiện hữu ven biển thuộc xã Hải 

Khê. Bảo đảm tối đa an toàn vệ sinh môi trƣờng, khoảng cách tối thiểu 300m. 

- Cây xanh cảnh quan, sinh thái: giữ nguyên hệ thống rừng phòng hộ ven biển. Ổn 

định hệ thống cây xanh ven các kênh, suối hiện có. 

4. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG 

4.1. Cơ cấu quy hoạch phân khu 

a/ Nguyên tắc: 

- Tuân thủ các định hƣớng của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông 

Nam Quảng Trị đã đƣợc phê duyệt; Cập nhật các dự án đã & đang triển khai trên địa bàn 

khu vực; tôn trọng các yếu tố hiện trạng thực tế tại địa phƣơng. Quy hoạch phải đảm bảo 

hài hòa về không gian kiến trúc giữa các khu xây dựng mới và khu hiện trạng cải tạo trên 

nguyên tắc phát triển bền vững. 

- Phân khu chức năng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng ngay 

trong giai đoạn đầu, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và cơ hội phát triển kinh tế 

năng động, bền vững trong tƣơng lai. 

- Khai thác triệt để vùng ven biển, ven hồ nƣớc, tạo thành các vùng cây xanh phục 

vụ du lịch, bảo tồn ... Gắn kết hệ thống cây xanh mặt nƣớc, cồn cát thành bộ khung thiên 

nhiên bảo vệ môi trƣờng vững chắc. Bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan 

nông thôn điển hình trong khu vực. 
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- Các yếu tố chính quyết định giải pháp quy hoạch là: bảo vệ môi trƣờng, hiệu quả 

kinh tế – xã hội và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên. Đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu 

và nƣớc biển dâng. 

- Đối với khu vực nông thôn, xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới có đặc thù địa 

phƣơng, quy hoạch các điểm dân cƣ, hệ thống trung tâm, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh 

hoạt và sản xuất. 

- Việc khai thác quỹ đất trong không đƣợc làm tổn hại và phá vỡ cảnh quan môi 

trƣờng, hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là các khu vực cửa sông, đầm, hạn chế tối đa các ảnh 

hƣởng tiêu cực đối với môi trƣờng ven biển, đầm và vùng cửa sông. Gìn giữ bản sắc riêng 

có, đặc thù của khu vực. Tôn trọng các thềm địa hình tự nhiên cũng nhƣ cảnh quan sinh 

thái tự nhiên. 

- Tổ chức không gian cảnh quan, các khu chức năng dựa trên việc khai thác lợi thế 

về địa hình cảnh quan tự nhiên của khu vực, đặc biệt quan tâm gắn kết hài hoà với các 

không gian của khu vực, trong đó lƣu ý hƣớng mở ra các khu vực mặt nƣớc, các không 

gian biển, cây xanh, và các khu vực cửa ngõ của KKT Đông Nam đặc biệt là cửa ngõ trên 

trục kết nối đô thị - lịch sử với thị xã Quảng Trị. 

- Quy hoạch phân khu xây dựng phải phù hợp thực tế, tập quán sinh sống của 

ngƣời dân, đồng thời phải có tầm nhìn lâu dài, mang tính khả thi cao, hạn chế tối đa việc 

điều chỉnh quy hoạch trong quá trình quản lý thực hiện. 

- Quy hoạch phân khu xây dựng phải xác định rõ nhu cầu phát triển của các khu 

chức năng về đất đai, cảnh quan kiến trúc và môi trƣờng; Thuận lợi cho các nhà đầu tƣ 

trong phân kỳ đầu tƣ xây dựng cũng nhƣ các hiệu quả đầu tƣ khác. Đảm bảo sự kết nối hạ 

tầng kỹ thuật với các khu vực kế cận đặc biệt là khu tập trung các dự án động lực nhƣ Khu 

cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy, Trung tâm nhiệt điện, Trung tâm xử lý Khí...vv 

 

 

 

 

b/ Cơ cấu quy hoạch phân khu: 

Phương án 1:  

I. Khu các dự án động lực 

II. Khu hỗ trợ phát triển các dự án động lực. 

III. Hành lang xanh, vành đai xanh 

IV. Khu dân cư xây dựng mới 

V. Khu làng xóm hiện trạng cải tạo, vùng đệm 

VI. Khu hỗn hợp chức năng Ba - Quế - Dương  
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Phương án 2: 

I. Khu các dự án động lực 

II. Khu hỗ trợ phát triển các dự án động lực. 

III. Hành lang xanh, vành đai xanh 

IV. Khu tái định cư Hải An 

V. Khu làng xóm hiện trạng cải tạo, vùng đệm 

VI. Khu hỗn hợp chức năng Dương Khê 
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Phương án 1: Cân bằng Phương án 2: Đột phá  

- Tuân thủ quy hoạch chung trong việc 

định hƣớng xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật 

chính; quy mô các khu chức năng. 

- Ý tƣởng cơ bản hình thành một trung 

tâm giao thƣơng sầm uất, trung tâm lớn về 

năng lƣợng. Bên cạnh đó tạo dựng một 

không gian xanh, chú trọng ổn định dân cƣ 

và bảo vệ môi trƣờng. 

- Lấy đƣờng QL 49C, và trục trung tâm 

song song với biển làm trục phát triển không 

gian chính. 

 Toàn khu vực quy hoạch đƣợc chia 
thành 6 khu chức năng:  

1. Khu xây dựng các dự án động lực: 

Cảng biển Mỹ Thủy, Nhà máy nhiệt điện 

than Quảng Trị 1, Trung tâm tiếp khí vào bờ 

và nhà máy nhiệt điện khí;  

2. Hỗ trợ phát triển: Khu phi thuế quan, 

Logistics và công nghiệp hỗ trợ các dự án 

động lực;  

3. Hành lang xanh, vành đai xanh: Dải 

cây xanh cách ly, thoát lũ, cây xanh cảnh 

- Tuân thủ quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế. Định hƣớng xây dựng và phát triển theo 

hƣớng nhanh và bền vững. 

- Ý tƣởng cơ bản hình thành một trung tâm 

lớn của vùng và khu vực về giao thƣơng, sản 

xuất năng lƣợng. Hình thành khu vực đa chức 

năng, công nghiệp - đô thị - dịch vụ hỗ trợ tối 

đa cho phát triển. Có cảnh quan ấn tƣợng và 

môi trƣờng bền vững.  

- Lấy đƣờng QL 49C, QL 15D, trục Dƣơng - 

Khê và trục trung tâm song song với biển làm 

trục phát triển không gian chính. 

- Hình thành đô thị mới Dƣơng Khê, với 

chất lƣợng hạ tầng và dịch vụ tƣơng đƣơng đô 

thị loại 3  

 Toàn khu vực quy hoạch đƣợc chia thành 
6 khu chức năng:  

1. Khu xây dựng các dự án động lực: Cảng 

biển Mỹ Thủy, Nhà máy nhiệt điện than Quảng 

Trị 1, Trung tâm tiếp khí vào bờ và nhà máy 

nhiệt điện khí; 

2. Hỗ trợ phát triển: Khu phi thuế quan, 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 57 

quan sinh thái ven kênh, suối, mặt nƣớc bao 

quanh khu vực 1 và 2; 

4. Khu dân cƣ xây dựng mới: Khu tái 

định cƣ Hải An, Hải Khê, Khu nhà ở công 

nhân và chuyên gia;  

5. Khu dân cƣ làng xóm cải tạo và vùng 

đệm: làng xóm dân cƣ hiện trạng kết hợp các 

khu nông nghiệp công nghệ cao, điểm tiểu 

thủ công nghiệp làng nghề, các điểm dịch vụ 

và văn hóa; 

6. Khu hỗn hợp chức năng Ba - Quế - 

Dƣơng: Hình thành một tuyến trục thƣơng 

mại dịch vụ và đô thị đa chức năng dọc 

tuyến Quốc lộ 49C 

 

Ưu điểm:  

- Bố cục tổng mặt bằng khá chặt chẽ. 

Tạo sự liên hệ thuận lợi giữa các phân khu 

trong khu vực lập quy hoạch với nhau và với 

bên ngoài. 

- Các khu Thƣơng mại - Dịch vụ đƣợc bố 

trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

Nhược điểm:  

- Hiệu quả sử dụng đất chƣa cao, chƣa 

tận dụng đƣợc tối đa quỹ đất và các điều 

kiện địa phƣơng. Chƣa tối đa hóa đƣợc khả 

năng tiếp cận hạ tầng sẵn có và của các dự 

án động lực. 

- Kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo, khả 

năng chuyển dịch kinh tế chậm 

- Hành lang xanh cách li, hành lang thoát 

lũ...vv, chƣa thực sự hợp lý, gây lãng phí 

quỹ đất. 

Logistics và công nghiệp hỗ trợ các dự án động 

lực; 

3. Hành lang xanh, vành đai xanh: Dải cây 

xanh cách ly, thoát lũ, cây xanh cảnh quan sinh 

thái ven kênh, suối, mặt nƣớc bao quanh khu 

vực 1 và 2; 

4. Khu dân cƣ xây dựng mới: Khu tái định 

cƣ Hải An, Hải Khê, Khu nhà ở công nhân và 

chuyên gia; 

5. Khu dân cƣ làng xóm cải tạo và vùng 

đệm: làng xóm dân cƣ hiện trạng kết hợp các 

khu nông nghiệp công nghệ cao, điểm tiểu thủ 

công nghiệp làng nghề, các điểm dịch vụ và văn 

hóa; 

6. Khu hỗn hợp chức năng Dƣơng - Khê: 

Tạo cơ sở hình thành một khu vực có đa chức 

năng, tƣơng đƣơng một đô thị hoàn chỉnh, tính 

chất cơ bản phục vụ công nghiệp và dịch vụ ven 

biển 

 Ưu điểm:  

- Bố cục tổng mặt bằng chặt chẽ. Tạo sự liên 

hệ thuận lợi giữa các phân khu trong khu vực 

lập quy hoạch với nhau và với bên ngoài. 

- Cấu trúc và chức năng các khu vực đƣợc 

bố trí phù hợp, sử dụng hiệu quả quỹ đất; khai 

thác tối đa các điều kiện của khu vực, hạ tầng 

cơ sở, tiện tích đồng bộ hiện đại. 

- Tạo dựng đƣợc không gian kiến trúc cảnh 

quan đẹp, ấn tƣợng. 

- Thuận lợi trong thu hút các dự án đầu tƣ 

xây dựng  

Nhược điểm:  

- Khối lƣợng đầu tƣ tƣơng đối lớn  

Trên cơ sở phân tích các ƣu nhƣợc điểm của hai phƣơng án, kiến nghị lựa chọn 

phƣơng án 2 làm phƣơng án quy hoạch phân khu cho khu vực lập quy hoạch.  

4.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

4.2.1. Phân khu chức năng 

Căn cứ vào mạng lƣới đƣờng chính theo quy hoạch chung, cơ cấu quy hoạch của 

phƣơng án chọn, khu hỗ trợ phát triển các dự án động lực thuộc Khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị sẽ đƣợc thiết lập các phân khu cụ thể dƣới đây. Mục đích của việc thiết lập các 

phân khu là để xác định các ngƣỡng về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến xây 

dựng và sử dụng đất nhằm phục vụ công tác quản lý và kiểm soát phát triển.  
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4.2.2. Quy hoạch sử dụng đất theo các phân khu 

1. Khu số 1: Khu các dự án động lực: 

a. Vị trí, phạm vi: Nằm ở trung độ của khu đất, tiếp giáp về phía biển Đông 

b. Diện tích: 1.195,0 ha. 

c. Tính chất: Là khu vực trọng tâm, động lực phát triển của toàn khu kinh tế Đông 

Nam. Trung tâm lớn về năng lƣợng, cảng biển nƣớc sâu của vùng và khu vực. 

d. Các khu chức năng chính: 

- Khu cảng biển Mỹ Thủy: quy mô 335 ha, diện tích đất xây dựng sân cảng. 

- Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị 1: quy mô 505 ha, trong đó đất dành cho nhà máy 

nhiệt điện BOT Quảng Trị là 450ha, phần diện tích còn lại 55ha dành cho dự trữ phát triển  

- Khu tiếp nhận và xử lý khí: quy mô 355ha, trong đó diện tích khu vực tiếp nhận, 

xử lý khí, kho khí và dầu khoảng 155 ha, kế cận cảng Mỹ Thủy và biển. Phần diện tích nội 

địa còn lại khoảng 200ha bố trí nhà máy nhiệt điện khí, công suất 1.350MW.  

- Dành một phần diện tích, dải đất xây xanh rộng 50m, cho hành lang kỹ thuật 

truyền tải năng lƣợng, kết nối với khu nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị. 

2. Khu số II: Khu hỗ trợ phát triển: 

a. Vị trí, phạm vi: Nằm ở vị trí tiếp giáp, bao ven các dự án động lực  

b. Diện tích: 828,4 ha. 

c. Tính chất: Là khu vực hỗ trợ phát triển các dự án động lực.  

d. Các khu chức năng chính: Phi thuế quan; Khu Logistics; Khu trung tâm thu hút 

và xúc tiến đầu tƣ, Trung tâm điều hành quản lý chung; Các khu công nghiệp phụ trợ: Khu 

công nghiệp hỗ trợ phát triển cảng biển, phát triển trung tâm nhiệt điện, phát triển khu 

phức hợp năng lƣợng...kho tàng...vv. Khu vực đƣợc ngăn cách với bên ngoài bởi hàng rào 

cứng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Khu phi thuế quan, diện tích 275 ha, bố trí phía Tây Nam cảng biển. trong đó bố 

trí các lô đất giành cho các chức năng: Khu thƣơng mại đặc biệt; Khu thƣơng mại công 

nghiệp; Khu thƣơng mại tự do; Khu bảo thuế (Khu chế xuất, khu tạm nhập tái xuất, công 

nghiệp - nguyên liệu nhập khẩu, kho ngoại quan, khu công cộng giải trí, trong khu vực  

này không có khu dân cƣ). Định hƣớng tổ chức một số khu vực nhƣ sau: 

+ Khu hải quan: nằm sát cảng biển Mỹ Thủy, Hải quan chức năng chính là kiểm 

soát các thủ tục hải quan vào ra khu vực. Hàng rào cứng kiểm soát bao quanh khu Phi thuế 

quan;  

+ Khu công cộng, dịch vụ - thƣơng mại, giải trí: Đây là là một khu vực sầm uất với 

các chức năng nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm không đánh thuế,... không chỉ 

phục vụ nhu cầu của các công nhân và chuyên gia làm việc trong khu mà còn phục vụ nhu 

cầu mua sắm không thuế của khách vãng lai và ngƣời dân ngoài khu vực;  

+ Khu công nghiệp, khu chế xuất, đóng gói bao bì sản phẩm. Đây là khu vực xử lý 

sản phẩm trƣớc khi xuất ra cảng biển Mỹ Thủy, nằm cạnh trục đƣờng chính của toàn bộ 

khu vực lập quy hoạch. Một nhà ga đƣờng sắt cũng đƣợc bố trí ngay tại khu vực này, để 

vận chuyển những hàng hóa sau khi đã hoàn thiện ra cảng biển Mỹ Thủy. 
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+ Kho tàng, trung chuyển tạm nhập, tái xuất, đây là khu vực bến bãi lớn tập kết 

hàng hóa trƣớc và sau khi ra vào cảng, gồm cả kho bảo quản trong nhà và bãi tập kết ngoài 

trời, nằm sát cảng biển;  

- Các khu hỗ trợ phát triển cảng biển Mỹ Thủy: 

+ Khu Logistics, quy mô: 119,4 ha, bố trí trung tâm điều hành quản lý khu vực, kho 

tàng, kho trung chuyển, hệ thống trung tâm dịch vụ tiếp vận, và các hạng mục hạ tầng 

phục vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa;  

+ Khu chế biến nông lâm thủy sản tập trung (công nghiệp hỗn hợp), quy mô: 

92,9ha; các khu kho tàng bến bãi, cấu kiện bê tông đúc sẵn, phát triển xây dựng cảng, công 

nghiệp gỗ ép, ván dăm, chế biển nông lâm sản...vv 

- Các khu công nghiệp hỗ trợ phát triển nhà máy nhiệt điện: quy mô 59,6ha bao 

gồm các loại hình công nghiệp vật liệu xây dựng, gạch không nung, bê tông nhẹ, phụ gia 

bê tông, các công trình kho bãi,...cột bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ 

ngành điện. 

- Các khu công nghiệp hỗ trợ phát triển khu phức hợp năng lƣợng: quy mô 146,7ha 

bao gồm: công nghiệp xử lý các sản phẩm khí, công nghiệp sản xuất đạm - amon, công 

nghiệp bao bì, công nghiệp gốm sứ, thủy tinh công nghệ cao, công nghiệp vật liệu công 

nghệ cao, công nghiệp lắp ráp ô tô xe máy, sản xuất bông sợi thủy tinh, thủy tinh bọt, sứ 
thủy tinh, kính xây dựng và dân dụng, kính float, pha lê, vật liệu composit, men frit... 

trong đó diện tích dành cho kho tàng chung là 89,7 ha...vv. Khu xúc tiến đầu tƣ 45,1 ha. 

3. Khu số III: Hành lang xanh và vành đai xanh.  

a. Vị trí, phạm vi: bao ven các dự án động lực, khu công nghiệp, ven kênh, biển và 

mặt nƣớc tự nhiên, khu vực làng xóm hiện hữu, các vùng nông nghiệp và các nghĩa trang 

nghĩa địa.  

b. Diện tích: 1.206,7 ha 

c. Tính chất: Vùng đệm xanh, hành lang cây xanh cách li, thoát lũ, bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái và cảnh quan 

d. Các khu chức năng chính: 

- Hành lang thoát lũ: 200ha, bố trí phía Bắc khu vực quy hoạch, khu vực tiếp giáp 

với huyện Triệu Phong. Định hƣớng chính là giữ nguyên trạng hệ thống thoát nƣớc tự 

nhiên, cây xanh hiện hữu. Theo định hƣớng của Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị, đây là khu vực dự trữ xây dựng công trình thoát lũ chính của toàn 

vùng. Chiều rộng 700-1.000m dài khoảng 4.500m, chạy theo hƣớng Tây Nam – Đông 

Bắc, thoát lũ các lƣu vực sông Thạch Hãn, Sông Nhùng ra phía biển. 

- Vành đai cây xanh cách ly: Ngăn tách các khu công nghiệp với khu dân cƣ và đô 

thị, với chiều rộng từ 500 – 1.000m, đảm bảo cho đời sống dân cƣ không bị ảnh hƣởng bởi 

hoạt động của các khu công nhiệp. Quy mô khoảng 205ha. Bố trí bao ven phía Nam nhà 

máy nhiệt điện cách ly khu dân tái định cƣ Hải Khê, ngoài chức năng là cây xanh cách ly, 

để tránh lãng phí quỹ đất, khu vực này cũng đƣợc tận dụng làm đất sản xuất nông nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp làng nghề, tạm thời và nghĩa trang nhân dân. Về phía Bắc khu phức 

hợp năng lƣợng, quy mô khoảng 170ha ngăn cách với khu tái định cƣ Hải An, tôn trọng hệ 

thống cây xanh và giữ nguyên hệ thống thoát nƣớc hiện có. Bố trí 200,8 ha cây xanh cách 

ly các khu nghĩa địa và tuyến hạ tầng kỹ thuật chính.   
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Đan xen trong các khu vực cây xanh cách ly bố trí các điểm nghĩa trang phục vụ tái 

định cƣ  nghĩa địa dân sinh. Cung cấp các dịch vụ, tiện ích để sinh kế cho khu vực dân cƣ 

kề cận: khu chăn nuôi tập trung, trang trại trên đất cát, khu canh tác rau màu trên đất cát, 

các điểm đất dịch vụ, điểm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nhƣ cụm đổi mới, 

trung tâm hỗ trợ nghề cá. 

- Cây xanh cảnh quan: ổn định rừng phòng hộ, cây xanh ven biển, ven suối, mặt 

nƣớc hiện có. Giữ gìn và khoanh trồng các dải cây xanh quanh các khu vực nghĩa trang 

hiện hữu tồn tại theo quy hoạch.  

- Ổn định tối đa hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa dân sinh hiện hữu, tổng diện tích 

409,7 ha đƣợc trồng dải cây xanh bao quanh các điểm nghĩa trang tập trung, tạo cảnh quan 

và hạn chế phát triển mở rộng. 

4. Khu số IV: Khu tái định cư Hải An.  

a. Vị trí, phạm vi: Phía Bắc khu tiếp khí vào bờ và biển Đông 

b. Diện tích: 170ha. Dân số dự kiến 10.000 dân. 

c. Tính chất: Là khu tái định cƣ phục vụ dự án cảng biển Mỹ Thủy và khu phức hợp 

năng lƣợng. Và một phần diện tích dân cƣ làng xóm ven biển hiện hữu 

d. Các khu chức năng chính:  

- Khu ở tái định cƣ: 100ha, chỉ tiêu 300-400m2/ lô  

- Khu ở dân cƣ làng xóm hiện trạng: 40ha, giữ nguyên khu nhà ở dân cƣ hiện có, 

cải thiện hạ tầng và bổ sung dịch vụ tiện ích 

- Khu công cộng và cây xanh: 30ha, bố trí tại lõi trung tâm khu vực, cơ bản phục vụ 

cho nội bộ điểm dân cƣ 

- Khu nghĩa địa tái định cƣ mới:10ha bố trí xem trong khu cây xanh cách ly với nhà 

máy nhiệt điện khí 

5. Khu số V: Khu làng xóm hiện trạng cải tạo kết hợp vùng đệm  

a. Vị trí, phạm vi: Phía Tây Nam trục đƣờng chính trung tâm Khu kinh tế 

b. Diện tích: 1.289 ha. 

c. Tính chất: Là khu dân cƣ hiện hữu cải tạo chỉnh trang và vùng đệm bảo vệ 

d. Các khu chức năng chính: Khu dân cƣ làng xóm hiện hữu cải tạo chỉnh trang 

Dân số dự báo đến năm 2035 là: khoảng 27.000 ngƣời. Trong đó: dân cƣ xã Hải 

Dƣơng là 9.000 ngƣời, dân cƣ xã Hải Quế và Hải Ba là 18.000 ngƣời. 

- Khu dân cƣ hiện hữu: Các khu dân cƣ hiện có của khu vực đƣợc giữ nguyên, 

không bị di dời và bổ sung các công trình hạ tầng cơ sở nhằm nâng cao chất lƣợng đời 

sống của ngƣời dân.  

- Di dời một số các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoài khu dân cƣ đến các điểm 

công nghiệp địa phƣơng theo quy hoạch. Di dời các điểm chăn nuôi gây ô nhiễm đến các 

điểm trang trại chăn nuôi tập trung theo quy hoạch. 
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- Bổ sung một số điểm đất khai thác dịch vụ, đất ở nông thôn mới theo mô hình đô 

thị nông nghiệp (urban farming) tại một số vị trí thuận lợi về giao thông đáp ứng nhu cầu 

mở rộng của các điểm dân cƣ. 

- Xây dựng khu vực ven đê cát trở thành khu nông nghiệp công nghệ cao, thu hút 

các dự án đầu tƣ, khai thác hiệu quả quỹ đất kề cận hạ tầng giao trục chính Khu kinh tế. 

- Vùng nông nghiệp: khoảng 300ha, phía Nam khu vực, tiếp giáp với đƣờng Quốc 

lộ 49C, ngoài chức năng là vùng nông nghiệp công nghệ cao, tại các điểm đầu mối giao 

thông thuận lợi, bố trí các điểm dịch vụ, văn hóa, công trình công cộng và dân cƣ nông 

thôn mới. 

- Trồng dải cây xanh bao ven quanh các nghĩa trang nông thôn hiện hữu, đảm bảo 

cải thiện vệ sinh môi trƣờng. 

- Vành đai xanh vùng đệm: Đƣợc bố trí dọc trục chính Khu kinh tế. về phía bắc trục 

đƣờng bố trí dản cây xanh kết hợp cảnh quan chiều rộng 50m. Về phía Nam trục chính (đê 

cát qua các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng) quy mô khoảng 529ha, bố trí cây xanh cách 

ly kết hợp cây xanh hiện hữu, vùng nông nghiệp công nghệ cao trong tƣơng lai. Có tác 

dụng tách rời khu dân cƣ hiện hữu ra khỏi các khu công nhiệp và tuyến đƣờng trục chính 

của dự án. Đồng thời đây cũng chính là dải cây xanh cách li của tuyến đƣờng sắt dự án.  

6. Khu số V: Khu hỗn hợp chức năng Dương - Khê  

a. Vị trí, phạm vi: Phía Đông Nam của khu đất quy hoạch 

b. Diện tích: 723 ha 

c. Tính chất: là khu hỗn hợp chức năng bao gồm khu dân cƣ; khu du lịch nghỉ 

dƣỡng; khu thƣơng - mại dịch vụ lớn của toàn bộ khu quy hoạch. 

d. Các khu chức năng chính: 

- Các khu dân cƣ: 

+ Khu tái định cƣ Hải Khê: Khu tái định cƣ cho dân cƣ xã Hải Khê, phục vụ dự án 

nhà máy nhiệt điện. tổng diện tích 183 ha, trong đó đất khu ở tái định cƣ có khoảng 50ha, 

trung bình 350-450 m2/lô, phần diện tích còn lại dành cho đất dịch vụ, tái định canh nông, 

lâm nghiệp trên đất cát, nghĩa trang, nghĩa địa dân sinh. Dân số dự kiến: 3.000 ngƣời 

+ Khu ở công nhân: Đây là khu ở cho công nhân làm việc trong các nhà máy công 

nghiệp, xây dựng chủ yếu dƣới dạng chung cƣ thấp tầng. Quy mô: khoảng 48,9ha. Dân số 

dự kiến: 11.500 ngƣời. 

+ Khu ở chuyên gia: Đây là khu ở phục vụ các chuyên gia trong và ngoài nƣớc đến 

làm việc tại dự án. Chủ yếu đƣợc tổ chức dƣới biệt thự thấp tầng, cảnh quan đẹp. Quy mô: 

49,4 ha. Dân số dự kiến: 2.500 ngƣời. 

+ Khu dân cƣ hiện hữu ven biển xã Hải Khê. Dân số dƣ báo năm 2035: 4.000 

÷5.000 dân. 

- Khu dịch vụ du lịch biển và sinh thái Hải Khê: Quy mô: khoảng 53,8 ha. Khai 

thác bãi tắm Hải Khê, mở rộng quy mô và xây dựng thành khu du lịch sinh thái biển. 

- Khu Dịch vụ - Thƣơng mại: quy mô: 12,6 ha. Đây là khu thƣơng mại sầm uất, 

đƣợc tạo ra không chỉ với mục đích phục vụ nhu cầu cho dân cƣ trong khu vực mà còn 

đóng vai trò giải quyết việc làm cho dân tái định cƣ. Do vậy, khu vực này chủ yếu là các 
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công trình dạng nhà phố thƣơng mại (shophouse), vừa là nơi sinh hoạt, vừa là nơi kinh 

doanh cho ngƣời dân sau khi mất đất làm nông nghiệp. 

- Trung tâm hỗ trợ nghề cá: 11,5ha, xây dựng cơ sở chế biến, kho thủy hải sản địa 

phƣơng, cung cấp kỹ thuật và dịch vụ và hỗ trợ thu mua thủy sản. 

- Khu cây xanh công viên và Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) toàn khu: quy mô: 

21,4ha Đây là khu vực công viên cây xanh kết hợp TDTT quy mô lớn, phục vụ cho toàn 

bộ khu quy hoạch.  

- Khu cây xanh, rừng phòng hộ, nghĩa trang hiện hữu đƣợc bảo vệ, trồng bao cây 

xanh tạo thành vùng đệm.  

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

STT Loại đất Ký hiệu Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   5940,0 100,0 

A KHU CÁC DỰ ÁN ĐỘNG LỰC   1195,0 20,1 

1 Đất xây dựng cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 335ha)   335   

2 Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí (Nhà máy nhiệt điện 

khí, khu kỹ thuật tiếp khí vào bờ, kho) 

- Nhà máy nhiệt điện khí 200ha 

- Khu tiếp và xử lý khí 155ha 

  355   

3 Trung tâm nhiệt điện BOT Quảng Trị   505   

3.1 - Nhà máy nhiệt điện BOT   450   

3.2 - Khu đất dự trữ phát triển nhà máy nhiệt điện   55   

B KHU VỰC PHỤ CẬN   4745,0 79,9 

I ĐẤT DÂN DỤNG   1056,8 17,8 

1.1 Đất ở   694,8   

1.1.1 Đất nhóm nhà ở tái định cƣ NO 220,0   

  - Khu tái định cư Hải An NO 1 170,0   

  - Khu tái định cư Hải Khê (giai đoạn 1) NO 2 50,0   

1.1.2 Đất dân cƣ hiện trạng   376,5   

1.1.3 Đất ở chuyên gia CG 49,4   

1.1.4 Đất ở công nhân OCN 1 48,9   

1.2 Đất công cộng CCDT 90,3   

1.2.1 Đất cụm trƣờng học CTH 3,4   

1.2.2 Đất trung tâm y tế VHYT 1,5   

1.2.3 Đất công cộng hỗn hợp CCDT 85,4   

1.3 Đất cây xanh công viên - TDTT CXCV 21,4   

1.4 Đất dịch vụ   132,7   

1.4.1 Đất dịch vụ thƣơng mại DV 111,5   

1.4.2 Đất dịch vụ văn hóa DVVH 21,2   

1.5 Đất giao thông   117,6   

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG   2722,3 45,8 

2.1 Đất khu phi thuế quan PTQ 275,0   

2.2 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng biển 

(Logistic,...) CNCB 119,4   

2.3 Đất công nghiệp phụ trợ   299,2   

2.3.1 Đất công nghiệp hỗn hợp  CNHH 92,9   
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2.3.2 Đất công nghiệp hỗ trợ nhà máy nhiệt điện CNND 59,6   

2.3.3 Đất công nghiệp hỗ trợ khu phức hợp năng lƣợng CNPH 146,7   

2.4 Đất tiểu thủ công nghiệp TTCN 97,4   

2.5 Đất kho tàng KT 89,7   

2.6 Đất du lịch DLST 53,8   

2.7 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật HTKT 4,9   

2.8 Đất giao thông (đối ngoại)   410,3   

2.9 Đất cây xanh   962,9 

 2.9.1 Đất cây xanh chuyên đề CXCĐ 517,0   

2.9.2 Đất cây xanh cách li CXCL 333,4   

2.9.3 Mặt nƣớc MN 112,5   

2.10 Đất nghĩa trang NT 409,7   

III ĐẤT KHÁC   965,9 16,3 

3.1 Đất nông nghiệp NN 531,5   

3.1.1 Đất chăn nuôi công nghệ cao CNCNC 19,1   

3.1.2 Đất nuôi trồng thủy hải sản NTS 23,5   

3.1.3 Đất lúa ĐL 214,7   

3.1.4 Đất hoa màu R 217,7   

3.1.5 Đất sản xuất nông nghiệp tập trung NNTT 56,5   

3.2 Đất rừng   362,2   

3.2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 287,9   

3.2.2 Đất rừng sản xuất RSX 74,3   

3.3 Đất bãi cát BC 32,8   

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá HTNC 11,5   

3.5 Đất an ninh quốc phòng (đồn biên phòng) ANQP 9,9   

3.6 Đất dự trữ phát triển khu nhà ở DTNO 18,0 

   TỔNG   5940,0 100,0 

 

4.3. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan  

4.3.1. Ý tưởng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan  

a. Tạo lập một Khu hạt nhân phát triển Quy mô - Hiện đại – Bền vững của Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu phát triển của hiện tại và cả tƣơng lai; phù 

hợp với điều kiện tự nhiên và hiện trạng của khu vực. 

Hình thành một khu vực đệm bao ven các dự án động lực, có không gian xanh ấn 

tƣợng, với nhiều chức năng hỗn hợp không gian cây xanh - khu ở - dịch vụ - sản xuất một 

cách hài hòa, tạo điều kiện phát triển tối đa cho các dự án động lực Khu kinh tế, bên cạnh 

đó, đảm bảo ngƣời dân đƣợc thụ hƣởng tối đa các tiện ích xã hội, môi trƣờng xanh.  

b. Nguyên tắc bố cục chính nhƣ sau: 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phải phù hợp với định hƣớng đã đƣợc 

xác định trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng đã đƣợc phê duyệt. 

- Trên cơ sở định hƣớng quy hoạch chung, đề xuất giải pháp giao thông phù hợp 

nhằm kết nối các khu chức năng một cách hiệu quả. 

- Bố trí các khu chức năng hợp lý cả về vị trí và quy mô, đặc biệt là vị trí của các 

khu công nghiệp hỗ trợ, khu phi thuế quan, vừa đảm bảo khớp nối quy hoạch chung, vừa 

phù hợp với hiện trạng khu vực. 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 64 

- Bố cục không gian có đặc thù riêng, hoà nhập với lối sống của đô thị hiện đại mà 

vẫn phù hợp với lối sống của ngƣời dân địa phƣơng. Sử dụng cây xanh cách ly tạo cảnh 

quan môi trƣờng. 

- Tạo dựng các khu công nghiệp phụ trợ đảm bảo chức năng, quy mô sử dụng, đảm 

bảo các khoảng cách li. 

- Tạo dựng một khu du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng biển tại điểm bãi tắm Hải Khê – 

tiện nghi, hiện đại, có tính mỹ quan cao, khai thác tối đa tiềm năng Biển của khu vực. 

- Khai thác Đƣờng trục chính hƣớng Bắc - Nam kết nối với QL 9 đi Lao Bảo qua 

phía Nam TP Đông Hà làm trục phát triển không gian chính (Trục chính của Khu kinh tế). 

- Đƣờng trục chính Đông –Tây kết nối cảng Mỹ Thủy – QL1A làm tuyến trục liên 

kết không gian từ phía Tây ra phía Đông, ngoài trục đƣờng này, mở thêm các trục đừơng 

song song nhằm tăng cƣờng kết nối ra biển (Trục quốc lộ 15D). 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có tính tập trung, có tổ chức, có trọng 

điểm, tạo không gian mở độc đáo, khai thác các tiềm năng cảnh quan khu vực. 

- Phù hợp với điều kiên tự nhiên, tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc 

cảnh quan hiện trạng. 

- Đảm bảo tính hợp lý, hệ thống, đồng bộ và khả thi. 

4.3.2. Tổ chức không gian, quy hoạch kiến trúc cảnh quan: 

a/ Tổng thể toàn khu đƣợc hình thành từ 4 khu vực chính: 

1 - Khu các dự án động lực gồm cảng biển Mỹ Thủy, Trung tâm nhiệt điện, Khu  

phức hợp năng lƣợng 

- Cảng biển Mỹ Thủy: Xây dựng cảng tổng hợp gồm cảng thƣơng mại, cảng 

chuyên dùng và cảng cá, các khu chức năng chính thuộc cảng nhƣ khu dịch vụ hậu cảng, 

khu logistic, các khu công nghiệp hỗ trợ phát triển cảng biển bố trí phía Tây khu cảng, 

gần đƣờng trục chính và kho bãi container, các khu sân cảng, cây xanh, công nghiệp 

đóng gói, sơ chế... 

Khu cảng lỏng phục vụ nhà máy lọc hóa dầu bố trí phía Bắc, khu cảng than và 

cảng cá bố trí phía Nam và ngoài bến cảng nhô (dự kiến phục vụ nhà máy nhiệt điện 

trong giai đoạn đầu), khu vực cảng thƣơng mại container bố trí tại khu vực trung tâm.  

Dự kiến: giai đoạn 1 xây dựng một nhánh cảng nhô ngoài bờ khoảng 1,2km, xây 

dựng cảng than phục vụ nhà máy nhiệt điện công suất khoảng 1.320MW, công suất cảng 

khoảng 3,5 triệu tấn, trong giai đoạn này tiếp tục nâng cấp bến cá phục vụ dự án phát 

triển nghề cá tại địa phƣơng.  

Các giai đoạn xây dựng cảng biển tiếp theo cần đƣợc thực hiện theo dự án  riêng: 

có thể tiếp tục hoàn thiện nâng cấp cảng nhô ngoài bờ nhánh phía Bắc, phục vụ giai đoạn 

phát triển cảng nguyên liệu lỏng phục vụ nhà máy lọc hóa dầu và khí. Hoàn thiện toàn bộ 

cảng, xây dựng hệ thống cảng đào, hình thành cảng tổng hợp thƣơng mại và chuyên dùng 

Trong gian đoạn dài hạn, bố trí khu vực phía Tây Nam cảng biển có chức năng 

Phi thuế quan, là khu vực thƣơng mại tự do, các hoạt động của khu vực này đƣợc bao 

quanh mởi hàng rào cứng và kiểm soát hải quan. Khu vực kết nối chặt chẽ với một phần 
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cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy để trở thành cảng phi thuế quan trong tƣơng lai, thuận tiện 

cho giao thƣơng quốc tế  

- Khu tiếp nhận và xử lý khí (thuộc Khu phức hợp năng lượng): 

Bố trí kho dầu và kho khí, trung tâm tiếp khí vào bờ tại vị trí kế cận phía bắc cảng 

Mỹ Thủy 

Xây dựng nhà máy nhiệt điện khí về phía nội địa 

Bố trí các công trình trung tâm của các nhà máy công nghiệp tạo cảnh quan trên 

dọc trục chính ven biển (đƣờng ra cảng), dải cây xanh cách ly khu công nghiệp bố trí dọc 

các tuyến ven biển và QL 49C, TL68, các khu phân xƣởng, kho bãi bố trí phía sau.  

Mật độ xây dựng tối đa tại các nhà máy công nghiệp là 60%, tầng cao từ 1-2 tầng 

đối với nhà xƣởng, khuyến khích tăng hệ số sử dụng đất và tầng cao, giảm mật độ xây 

dựng và tăng diện tích cây xanh, khoảng lùi, phải bố trí cây xanh cách ly và cảnh quan 

bao quanh khu công nghiệp tối thiểu 500m, đối với nhà máy nhiệt điện khí và kho dầu 

khí. Giữ ổn định hệ thống kênh, suối tự nhiên qua khu công nghiệp. 

- Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1: 

Xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn. Tổng 

công suất 1320 MW, gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660 MW và các hệ thống 

đồng bộ với tổ máy. 

Trong khu vực nhà máy bố trí các khu chức năng nhƣ sau: Khu nhà máy chính 

80ha, Khu bãi thải xỉ khoảng 40ha, Khu vực sân phân phối, khu vực cảng và mặt nƣớc 

bể cảng chuyên dùng khoảng 200ha, Kênh thải nƣớc làm mát, Khu quản lý và vận hành 

nhà máy. và các công trình phụ trợ khác 

Công trình điểm nhấn tại khu vực này là cột ống khói, độ cao khoảng 200m, bố trí 

đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với các khu vực dân cƣ xung quanh. 

2 - Khu vực ven biển: Ổn định không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, với mật độ 

thấp, các công trình thấp tầng, theo hƣớng sinh thái, chiều cao công trình không cao hơn 

cây chủ đạo trƣởng thành tại khu vực. Xây dựng tuyến đƣờng bao du lịch ven biển, ngăn 

cách giữa khu dân cƣ và dải cây xanh phòng hộ, bãi tắm.  

Ổn định khu vực dân cƣ và bãi cát ven biển. Cải tạo chỉnh trang công trình kiến trúc 

và khuôn viên các điểm dân cƣ. Xây dựng các điểm neo đậu thuyền đánh các cho ngƣ dân. 

Hình thành trung tâm hỗ trợ nghề cá tại vị trí trung tâm xã, cải tạo chỉnh trang nâng cấp 

các công trình công cộng, hạ tầng xã hội và các thiết chế văn hóa thể thao.  

Khai thác dải cát ven biển trở thành bãi tắm khu nghỉ dƣỡng, xây dựng một số công 

trình dịch vụ du lịch.  

3 - Khu vực xây dựng mới: Hình thành một vành đai xanh và chức năng hỗ trợ các 

dự án động lực và hỗ trợ phát triển địa phƣơng. Không gian đan xen giữa cây xanh, công 

nghiệp tiểu thủ công nghiệp và các khu vực xây dựng công trình thƣơng mại dịch vụ, tiện 

ích xã hội. Không gian khu vực đƣợc gắn với trục không gian: Trục chính ven biển Khu 

kinh tế và trục quốc lộ 15D, đƣờng ngang hƣớng biển Dƣơng - Khê. 

Xây dựng các khu phi thuế quan, trung tâm Logistics, khu công nghiệp chế biến 

nông lâm sản, công nghiệp hỗ trợ phát triển cảng biển, công nghiệp hỗ trợ nhà máy nhiệt 

điện, điểm công nghiệp địa phƣơng, kho tàng. Xây dựng các khu tái định cƣ, nhà ở công 

nhân và chuyên gia. Xây dựng công viên cây xanh thể dục thể thao trung tâm.  Xây dựng 
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các trang trại nông nghiệp trên đất cát. Xây dựng các trung tâm dịch vụ, thƣơng mại cấp 

vùng 

4 - Khu vực phía nam đê cát: ổn định cấu trúc không gian khu vực, các điểm dân cƣ 

cũ đƣợc cải tạo chỉnh trang công trình kiến trúc và khuôn viên. Di dời các cơ sở sản xuất 

gây ô nhiễm môi trƣờng ra các điểm công nghiệp bố trí mới kế cận đê cát, cách xã khu dân 

cƣ. Bố trí các điểm dân cƣ nông thôn mới khoảng 20-30ha một khu, theo mô hình "đô thị - 

nông nghiệp", bố trí kế cân đầu mối thuận lợi giao thông, các điểm dịch vụ, thƣơng mại 

của khu vực. Xây dựng một số điểm đất dịch vụ tại một số đầu mối giao thông 

Khu vực tiếp giáp 2 bên trục Quốc lộ 49C (khoảng 50m) đƣợc quy hoạch trở thành 

dải đất có chức năng ở kết hợp thƣơng mại, dịch vụ và văn hóa. Đây là khu vực hấp dẫn 

đầu tƣ, đặc biệt khi tuyến đƣờng đƣợc cải tạo nâng cấp và các dự án động lực hình thành, 

hoạt động giao thƣơng trên tuyến đƣợc phát triển 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt và 

sản xuất. Mỗi xã có điểm "cụm đổi mới" hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hƣớng hiện 

đại, công nghệ cao, quy mô mỗi cụm 5-10ha 

Các điểm nghĩa địa hiện hữu quy mô quá lớn không thể di dời ngay trong giai đoạn 

trƣớc mắt, cần thiết đƣợc trồng dải cây xanh cách ly rộng 50m xung quanh. Một số điểm 

nghĩa địa bố trí trong dải cây xanh cách ly của Khu kinh tế. Hạn chế an táng mới, các nhu 

cầu an táng mới khuyến khích theo công nghệ hỏa táng đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và 

đƣợc quy tập tại nghĩa trang tập trung của Khu kinh tế.  

b/ Các trục không gian chủ đạo 

Khung không gian chủ đạo của toàn bộ khu vực đƣợc xây dựng tại trung tâm khu 

vực tập trung các dự án động lực và trên các trục chính, trục QL15D, QL49C, Trục chính 

trung tâm Khu kinh tế, trục Dƣơng Khê, trục Tỉnh lộ 68, và trục ven biển. Các trục với các 

chức năng khác nhau, bổ trợ chức năng cho nhau, tạo thành khung chức năng tổng thể. Kết 

hợp hài hòa giữa khung sinh thái, cảnh quan, tự nhiên, khung chức năng, khung giao thông 

...vv tạo dựng sự ổn định nhƣng linh hoạt mềm dẻo, thuận lợi cho các chủ đầu tƣ trong 

việc xây dựng các dự án, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 

Hệ thống trục song song ven biển: 

- Trục công nghiệp: Trục không gian dọc theo trục giao thông chính trung tâm Khu 

kinh tế, lộ giới 140m. Trên tuyến trục bố trí các chức năng công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, kho tàng, phu thuế quan, khu logistics, khu chế xuất. Nơi diễn ra những hoạt động 

sản xuất và giao thƣơng tấp nập 

- Trục thƣơng mại - dịch vụ và dân cƣ hỗn hợp: Trục không gian dọc theo đƣờng 

Quốc lộ 49C. Trên trục bố trí các điểm dịch vụ, văn hóa, cây xanh, đô thị hỗn hợp, tạo 

dựng hình ảnh một khu vực năng động và sầm uất.  

- Trục cảnh quan sinh thái và du lịch ven biển, giữ gìn cảnh quan sinh thái, bãi cát 

và rừng phòng hộ ven biển, tuyến trục tạo cảnh quan kết nối các điểm dịch vụ du lịch bãi 

tắm nghỉ dƣỡng ven biển Hải Khê. Dành dải đất 50m cây xanh ven tuyến trục nhằm tạo 

cảnh quan, chỉ bố trí các quảng trƣờng, sân ngắm cảnh, điểm dịch vụ nhỏ phục vụ du lịch   

Hệ thống trục xương ngang về phía biển: 

- Trục hành lang kinh tế kỹ thuật quốc tế: Trục không gian dọc theo Quốc lộ 15D, 

đƣợc xác định cụ thể trong quy hoạch chung, trục kết nối cảng biển quốc tế Mỹ Thủy, nhà 
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máy nhiệt điện Quảng Trị, khu Logistics, khu phi thuế quan với tuyến QL1A, đƣờng cao 

tốc Cam Lộ - Túy Loan và đến các cửa khẩu quốc tế trên trục hành lang kinh tế Đông Tây 

nhƣ LaLay, Lao Bảo ...vv. Trên tuyến trục cảnh quan, giao thông chính cửa ngõ, kết nối 

quốc tế về cả đƣờng thủy, đƣờng bộ và đƣờng sắt, đây còn là tuyến kết nối năng lƣợng 

quan trọng, với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tạo dựng hình ảnh hiện đại mang tầm cỡ 

khu vực  

- Trục du lịch, đô thị: Trục không gian dọc theo đƣờng Dƣơng Khê, đƣờng vào khu 

tái định cƣ Hải Khê và khu dân cƣ mới phục vụ công nhân và chuyên gia. Tai điểm đầu 

nút giao với đƣờng QL49C, bố trí các công trình thƣơng mại, dịch vụ và khu dân cƣ đô thị 

hỗn hợp, tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông chính. Tiếp đến là công viên cây xanh thể 

dục thể thao, lâm viên hồ Dƣơng Khê. Kế cận là khu nhà ở chuyên gia theo mô hình biệt 

thự ven hồ, khu nhà ở công nhân với mô hình nhà chung cƣ thấp tầng, mật độ xây dựng 

thấp nhiều cây xanh. Hai bên trục bố trí các khu vực đất dịch vụ phục vụ dân cƣ tái định 

cƣ, khu nông nghiệp công nghệ cao, trang trại trên đất cát. Bố cục chính và là điểm nhấn 

chính tại cuối đoạn trục, điểm nút giao với đƣờng ven biển, tạo dựng không gian thoáng 

rộng của quảng trƣờng biển, gắn kết với điểm dịch vụ du lịch nghỉ biển Hải Khê.   

- Trục dân sinh: Trục không gian dọc theo đƣờng tỉnh lộ 68, đến khu tái định cƣ Hải 

An. Tại điểm giao với trục công nghiệp và đƣờng QL49 bố trí các điểm dịch vụ phục vụ 

dân cƣ và công nghiệp. Hai bên trục chủ yếu bố trí cây xanh cách ly hành lang thoát lũ, 

chức năng này đã đƣợc xác định trong quy hoạch chung xây dựng đƣợc duyệt. phía điểm 

cuối vào khu tái định cƣ Hải An, bố trí đƣờng gom dân sinh, và các công trình dịch vụ, đáp 

ứng nhu cầu phục vụ dân cƣ tại chỗ và khu phức hợp năng lƣợng và cảng biển kế cận.    

c/ Các điểm nhấn chính 

- Cảng biển nƣớc sâu, trung tâm tiếp nhận xử lý khí tự nhiên, và nhà máy nhiệt điện 

Quảng Trị 1. Tạo dựng hình ảnh về một cảng biển tổng hợp tầm cỡ khu vực và quốc tế, 

điểm nhấn về phía biển. Xây dựng khu vực tƣơng xứng với vai trò trung tâm lớn về sản 

xuất năng lƣợng, với kỹ thuật hiện đại và môi trƣờng bền vững. 

- Tạo dựng điểm nhấn không gian xung quanh khu vực điểm nút giao giữa trục 

QL15D và trục QL49C. Bố trí các khối công trình thƣơng mại, dịch vụ, ... cùng với quảng 

trƣờng và không gian mở, tạo thành tổ hợp điểm nhấn cho toàn khu vực 

- Tạo dựng điểm nhấn không gian xung quanh khu vực điểm nút giao giữa trục 

QL49C và trục Dƣơng Khê, tạo điểm nhấn về phía Nam của khu đất, điểm đầu của trục 

không gian đô thị và du lịch biển Hải Khê 

- Không gian xung quanh khu vực điểm nút giao giữa trục QL49C và trục đƣờng 

Tỉnh lộ 68. Tạo điểm nhấn không gian về khu dân sinh mới trong Khu kinh tế. Với đầy đủ 

không gian chức năng hiện đại, nhƣng vẫn có khu cây xanh cảnh quan, không gian mở 

đảm bảo môi trƣờng sinh thái 

- Điểm nhấn không gian trục Dƣơng Khê về phía biển, đƣợc hình thành giữa trục 

giao ven biển và đƣờng đƣờng Dƣơng Khê, tạo dựng quảng trƣờng mở thông ra phía biển, 

vừa tạo điểm nhấn không gian, vừa đƣa không gian biển vào không gian khu vực. Các 

công trình đƣợc bố trí hai bên quảng trƣờng, không che chắn không gian về phía biển. 

- Điểm nhấn không gian trƣớc khu vực cổng khu Phi thuế quan, tạo dựng điểm 

nhấn trƣớc khu chức năng quan trọng của khu kinh tế, kết hợp với hồ nƣớc phía Nam đƣờg 
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trục chính trung tâm khu kinh tế, và kênh nƣớc hiện hữu của khu phi thuế quan. Tạo điểm 

nhấn xanh, bằng hệ thống công viên với không gian mở độc đáo. 

d/ Tổ chức không gian các khu chức năng: 

1 - Khu vực các dự án động lực: Cảng biển Mỹ Thủy; Nhà máy nhiệt điện Quảng 

Trị 1; Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí tự nhiên. Trên nguyên tắc tuân thủ quy hoạch 

chung xây dựng và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành, chuyên sâu. Các dự án động 

lực sẽ đƣợc thực hiện theo dự dự án riêng. 

2 - Khu Phi thuế quan: Xây dựng hàng rào cứng xung quanh khu phi thuế quan, xây 

dựng 2 cổng kiểm soát an ninh, hải quan, xuất nhập khẩu tại phía cảng biển và về phía nội 

địa. Ngoài các khu chức năng chính trong khu vực nhƣ khu bảo thuế, kho, kho ngoại quan, 

khu chế xuất, tạm nhập tái xuất, thƣơng mại dịch vụ...vv, bố trí Khu trung tâm thu hút đầu 

tƣ đặc biệt (khu xúc tiến đầu tƣ, phức hợp thƣơng mại dịch vụ và hội nghị hội thảo) tại 

trung tâm khu phi thuế quan.  

3 - Khu Logistics: Xây dựng khu logistics cảng biển, bố trí các trung tâm điều hành, 

quản lý, dịch vụ tiếp vận, về phía tiếp giáp đƣờng quốc lộ 15D. Các cổng xuất nhập hàng, 

kho tàng, công trình kỹ thuật hỗ trợ tiếp vận, đƣợc bố trí phía cảng và phía tiếp giáp khu 

công nghiệp chế biển nông lâm thủy sản tập trung 

4 - Các khu dân cƣ:  

Xây dựng hoàn thiện, đồng bộ không gian kiến trúc, hạ tầng, sản xuất cho khu tái 

định cƣ Hải An, Hải Khê. Xây dựng khu vực trở thành điểm dân cƣ tập trung theo hƣớng 

đô thị, có mật độ thấp. Xây dựng thành khu vực có các nhà ở 2-3 tầng có vƣờn liền kề    

Khu nhà ở công nhân đƣợc xây dựng thành khu nhà ở chung cƣ thấp tầng 5-6 tầng, 

mật độ xây dựng thấp, bố trí đồng bộ công viên vƣờn hoa cây xanh và các tiện ích xã hội 

khác 

Khu nhà ở chuyên gia đƣợc xây dựng theo hƣớng các cụm nhà vƣờn, biệt thự thấp 

tầng, bố trí kế cận hồ nƣớc cảnh quan Dƣơng Khê. Khu vực đƣợc bố trí hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội, tiện ích đô thị đồng bộ với chất lƣợng cao 

Khu dân cƣ nông thôn xây dựng mới: xây dựng theo mô hình "Urban Farming - đô 

thị nông nghiệp" - bố trí kế cận cụm đổi mới, đất dịch vụ, đầu mối giao thông. Các công 

trình nhà ở có vƣờn liền kề, kết hợp kinh doanh thƣơng mại. Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ  

Khu dân cƣ làng xóm hiện hữu cải tạo chỉnh trang, ổn định cấu trúc không gian 

làng xóm đặc trƣng. Bổ sung các công trình hạ tầng xã hội, bổ sung một số điểm dịch vụ 

5 - Các khu trung tâm: Bố trí 01 chợ đầu mối tại khu vực kế cận bến xe tải khu kinh 

tế, kết hợp với điểm dịch vụ tại địa phƣơng, hình thành tổ hợp dịch vụ cửa ngõ cho khu 

vực 

Xây dựng hoàn thiện khu trung tâm hỗ trợ nghề cá tại xã Hải Khê  

Xây dựng cụm đổi mới trong nông nghiệp tại các xã, mỗi khu khoảng 5-10ha 

6 - Khu công nghiệp phụ trợ:  

+ Khu công nghiệp phụ trợ phát triển nhiệt điện: xây dựng 1-2 tầng, với mật độ 

thấp. Bố trí các công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, phụ gia bê tông, gạch không 

nung, công nghiệp ngành điện 
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+ Khu công nghiệp phụ trợ phức hợp năng lƣợng: xây dựng 1-2 tầng, với mật độ 

trung bình. Bố trí các khu nhà máy lắp ráp, xử lý các sản phẩm khí, thủy tinh, gốm sứ cao 

cấp, vật liệu công nghệ cao...vv 

+ Khu công nghiệp hỗ trợ phát triển cảng biển: xây dựng 4-5 tầng, với mật độ 

tƣơng đối cao. Bố trí các khu chế biến nông lâm thủy sản tập trung, khu công nghiệp dệt 

may, gia công tái chế, rắp ráp, bao bì, cấu kiện bê tông phục vụ xây dựng cảng biển ...vv 

phuc vụ xuất khẩi 

+ Khu kho tàng chung, xây dựng thấp tầng, bố trí các khu chức năng kho, sân, chỗ 

đỗ xe, công trình quản lý điều hành và kỹ thuật, đảm bảo hoạt động của kho trung chuyển 

hàng hóa của Khu kinh tế 

7 - Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phƣơng: bố trí các loại hình cơ khí, 

công cụ nông nghiệp, chế biến thủy hải sản, ăn uống nƣớc giải khát ...vv 

8 - Các khu vực cây xanh:  

Khu công viên trung tâm đƣợc bố trí tại khu vực hồ nƣớc Dƣơng Khê hiện hữu. 

Xây dựng các công trình thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi cuối tuần phục vụ 

nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của ngƣời dân, lao động trong Khu kinh tế và khu vực kế cận 

Xây dựng khu du lịch và nghỉ dƣỡng công nhân và chuyên gia bãi tắm Hải Khê 

theo hƣớng khu resort sinh thái thấp tầng ven biển. Xây dựng các công trình dịch vụ  

Tạo dựng các dải cây xanh cách ly đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các khu 

dân cƣ, quanh các khu vực công nghiệp, nghĩa trang, nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng. Hình 

thành tuyến hành lang cây xanh bảo vệ tuyến năng lƣợng kết nối giữa khu phức hợp năng 

lƣợng và trung tâm nhiệt điện Quảng Trị. Giữ gìntrạng hệ thống cây xanh cảnh quan sinh 

thái tự nhiên, rừng phòng hộ ven biển, mặt nƣớc và ven các kênh nƣớc  

9 - Khu nông lâm nghiệp: Xây dựng các khu trang trại, khu chăn nuôi tập trung, 

rừng trồng, rau màu trên đất cát, trồng cỏ nuôi bò...vv, khai thác một số khu vực mặt nƣớc 

nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt 

10 - Khu các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: bố trí bến xe tải tiếp cận điểm 

giao giữa trục chính Khu kinh tế và đƣờng quốc lộ 15D. Xây dựng bến xe khách tại điểm 

tiếp giáp đƣờng Dƣơng Khê và đƣờng quốc lộ 49C. Kết hợp với điểm dịch vụ, điểm dân 

cƣ nông thôn mới để trở thành tổ hợp trung tâm mới của xã 

4.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

4.4.1. Quy hoạch giao thông 

Cơ sở nguyên tắc thiết kế 

* Cơ sở thiết kế: 

- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và 

tầm nhìn đến năm 2050. 

- Các quy hoạch, dự án trên địa bàn có liên quan đến khu vực lập quy hoạch. 

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỉ lệ 1/2000. 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

* Nguyên tắc thiết kế: 
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- Hệ thống giao thông tuân thủ định hƣớng trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng 

khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Mạng lƣới đƣờng đảm bảo khớp nối thuận lợi giữa khu vực hiện trạng cũ và khu 

vực xây dựng phát triển mới. Tƣơng đƣơng tiêu chí đƣờng cấp đô thị loại 3 

- Các thông số tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

b. Giải pháp thiết kế: 

1. Giao thông đối ngoại: 

1.1. Đƣờng bộ: 

- Quốc lộ 49C: Nâng cấp mở rộng đạt quy mô mặt cắt 25m ( riêng đoạn từ thị xã 

Quảng Trị nối với trung tâm khu kinh tế quy mô mặt cắt 63m – nằm ngoài ranh giới 

nghiên cứu);quy mô mặt cắt ngang cụ thể nhƣ sau: 

+Mặt cắt 6-6: bề rộng mặt cắt ngang 25m: 

Bề rộng lòng đƣờng: 15m. 

Bề rộng hè đƣờng(lề đƣờng): 5,0x2=10m. 

- Quốc lộ 15D: Nâng cấp đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến quốc lộ 1 với quy mô mặt cắt 

200m (bao gồm hành lang hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cách ly),quy mô mặt cắt ngang cụ 

thể nhƣ sau: 

+Mặt cắt 1-1: bề rộng mặt cắt ngang 200m bao gồm cả hành lang đƣờng điện (20m) 

và hành lang đƣờng sắt (15m) trong đó: 

Bề rộng lòng đƣờng: 12x2+7x2=38m. 

Bề rộng dải phân cách: 3+1x2=5m 

Bề rộng hè đƣờng(lề đƣờng): 6,0x2=10m. 

- Tuyến đƣờng vành đai phía Nam trong định hƣớng Quy hoạch chung KKT đóng 

vai trò kết nối trục Bắc – Nam của khu kinh tế, quy mô mặt cắt đạt 140m (bao gồm hành 

lang hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cách ly, hành lang đƣờng sắt, hành lang thoát lũ.) 

- Mạng lƣới đƣờng giao thông đƣợc thiết kế dạng ô bàn cờ với các tuyến chạy song 

song và vuông góc với đƣờng bở biển, kết nối linh hoan giữa các khu chức năng với nhau; 

- Đƣờng liên khu vực: tuyến đƣờng chính kết nối các khu chức năng trong khu kinh 

tế, quy mô mặt cắt ngang đƣờng từ 50-55m (mặt cắt 3-3 và mặt cắt 4-4); 

- Đƣờng chính khu vực hƣớng Đông Tây kết nối tuyến đƣờng vành đai với các khu 

chức năng hỗ trợ khu kinh tế, quy mô mặt cắt đạt 35m (mặt cắt 5-5); 

+Mặt cắt 5-5: bề rộng mặt cắt ngang 35m trong đó: 

Bề rộng lòng đƣờng: 7,5x2+3x2=21m. 

Bề rộng dải phân cách: 2+1x2=4m 

Bề rộng hè đƣờng(lề đƣờng): 5,0x2=10m. 

1.2. Đƣờng thủy. 
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Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030 (theo Quyết định số 17430/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ 

tƣớng Chính phủ) đã định hƣớng cụ thể phát triển cảng biển tỉnh Quảng Trị: 

 

* Cảng Mỹ Thủy: 

- Xây dựng cảng biển Quảng Trị sẽ tạo thành một đầu mối giao thông liên hoàn góp 

phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. 

- Thúc đẩy giao lƣu hàng hoá với các nƣớc thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở 

rộng. Tăng khối lƣợng hàng hoá xuất khẩu, mở rộng thị trƣờng hàng hoá, dịch vụ sang các 

thị trƣờng tiềm năng nhƣ: Lào, Thái Lan và các nƣớc trong khu vực tạo đà khai thác các 

hoạt động vận tải, quá cảnh hàng hoá, dịch vụ cảng biển có liên quan. 

Theo các quy hoạch đã triển khai, cảng biển Mỹ Thủy đƣợc xác định có các thông 

số cơ bản: 

- Lƣợng hàng thông qua cảng: 

TT Khu cảng Đơn vị Đến năm 2025 Đến năm 2030 

1 Cảng tổng hợp Tấn 8.310.000 18.400.000 

2 Cảng xăng dầu Tấn 490.000 840.000 

3 Cảng nhà máy nhiệt điện Tấn 4.715.000 7.801.000 

 Cộng  13.515.000 27.041.000 

(Nguồn: báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng biển Mỹ Thủy) 

- Đội tàu qua cảng: 

+ Đến năm 2025 và sau năm 2025: Tàu lớn nhất thông qua cảng là tàu 50.000DWT. 

- Phân khu chức năng cảng:  
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+ Quy hoạch mặt bằng cảng: phƣơng án bố trí cụ thể mặt bằng Cảng Mỹ Thủy sẽ 

đƣợc nghiên cứu, cụ thể hóa trong quy hoạch, dự án chuyên ngành trên cơ sở đảm bảo quy 

mô thiết kế, tính khả thi và hiệu quả kinh tế của dự án. 

+ Khu neo đậu tránh trú bão: Tham gia chức năng là khu neo đậu tránh bão cho tàu 

cá: (Theo quyết định số 1349/QĐ-TTg ngày 09/08/2011) quy mô 350ch/300cv, kết hợp 

cảng cá Cửa Việt. 

+ Bến hành khách: bố trí bến thuyền tại khu vực trung tâm KKT-ĐNQT, vận tải 

hành khách từ các khu vực đến công tác và nghỉ dƣỡng tại khu vực. 

1.3./ Đường sắt. 

- Tuân thủ định hƣớng trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông 

Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc phê duyệt, cụ thể: Xây 

dựng mới tuyến đƣờng sắt từ khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị kết nối với hệ thống 

đƣờng sắt quốc gia. Hƣớng tuyện theo hành lang kinh tế Đông Tây (bắt đầu từ điểm kết 

nối với tuyến đƣờng sắt Cam Lộ - Lao Bảo, đi song song với Quốc lộ 9 qua Thành phố 

Đông Hà, theo hƣớng trục dọc giao thông phía Đông khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 

qua khu vực cảng Mỹ Thủy, đi chung hành lang với tuyến đƣờng bộ Cảng Mỹ Thủy – 

Quốc lộ 1). 

2. Giao thông đối nội: 

- Đƣờng khu vực kết nối các khu chức năng quy mô mặt cắt đạt 25m (mặt cắt 6-6) 

+Mặt cắt 6-6: bề rộng mặt cắt ngang 25m: 

Bề rộng lòng đƣờng: 15m. 

Bề rộng hè đƣờng(lề đƣờng): 5,0x2=10m. 

- Đƣờng phân khu vực: thiết kế mới và tận dụng các tuyến đƣờng dân sinh hiện hữu 

nâng cấp thành đƣờng phân khu vực,quy mô mặt cắt đạt 17,5m. 

+Mặt cắt 7-7: bề rộng mặt cắt ngang 17,5m: 

Bề rộng lòng đƣờng: 7,5m. 

Bề rộng hè đƣờng(lề đƣờng): 5,0x2=10m. 

3. Giao thông công cộng. 

- Căn cứ vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 

đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tại 

quyết định số 1936/QĐ-TTg. 

- Xây dựng 03 tuyến xe buýt phục vụ vận tải hành khách công cộng từ các đô thị 

xung quanh đến KKT-ĐNQT và kết nối các khu vực trong KĐNQT: 01 tuyến theo hƣớng 

Tp. Đông Hà- khu vực trung tâm KKT-ĐNQT (trục chính Bắc Nam); 01 tuyến theo hƣớng 

Thị trấn Hải Lăng-TL 582- KĐNQT (trục chính Bắc-Nam)-QL49C-Thị xã Quảng Trị; 01 

tuyến dọc trục chính hƣớng Bắc Nam (đƣờng quốc phòng ven biển), kết nối từ khu đô thị 

Cửa Việt đến các khu chức năng khác. Tần suất 15-20 phút/chuyến. 

- Trong khu vực nghiên cứu có hai tuyến xe bus chạy qua: 01 tuyến dọc theo trục 

đƣờng liên khu vực, qua khu vực cảng điểm cuối bến tại bến xe khách tại xã Hải Dƣơng; 

01 tuyến chạy dọc theo đƣờng vành đai đi theo QL 15D đi quốc lộ 1A. 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 73 

4. Hệ thống công trình giao thông. 

* Hệ thống bến bãi đỗ xe: 

- Bố trí một bến xe khách quy mô 3ha tại xã Hải Dƣơng và một bến xe tải quy mô 

3,5ha tại khu vực cảng Mỹ Thủy. 

* Nút giao thông:  

Xây dựng các nút giao thông đảm bảo sự thuận lợi của các luồng, tuyến giao thông, 

tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Xây dựng nút giao cắt dạng liên thông trục chính hƣớng Bắc-Nam (nối Đông Hà-

KĐNQT) với trục chính hƣớng Đông Tây (nối khu vực Cảng Mỹ Thủy-QL 1A), quy mô 

dự kiến 30ha. 

(Quy mô, phương án cụ thể các nút giao thông sẽ được nghiên cứu, thiết kế ở các 

giai đoạn sau). 

Các nút giao thông khác có thể sử dụng giao cắt bằng cốt kết hợp đèn tín hiệu giao 

thông nhƣng cần lƣu ý giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn cho ngƣời đi bộ, an toàn đƣờng 

sắt, kết hợp các công trình kiến trúc tạo điểm nhấn tại các cửa ngõ KĐNQT. 

* Cầu:  

Thiết kế cầu qua các kênh mƣơng và các trục tiêu thoát nƣớc chính, đảm bảo thoát 

nƣớc nhanh trong mùa mƣa. 

* Các chỉ tiêu kỹ thuật chính: 

- Tổng chiều dài: 170,3km (tính đến đƣờng phân khu vực) 

- Diện tích đƣờng giao thông (trong ranh giới quy hoạch): 527,9ha, chiếm 11,90 % 

diện tích quỹ đất xây dựng. 

Bảng tổng hợp khối lƣợng giao thông khu vực quy hoạch 

TT Tên đƣờng 
Chiều Dài 

(km) 

Chiều Rộng (m) 

Diện tích Lòng 

đƣờng 

Hè+Dải 

PC 
Tổng 

I Giao thông đối ngoại   

1 QL 49C (MC 6'-6') 12,16 15 10     25    30,40 

2 TL 583 (MC 6-6) 5,90 15 10     25    14,75 

II Đường Trục chính đô thị   

1 MC 1-1 5,18 38 17     55    28,49 

2 MC 2-2 12,00 38 17     55    66,00 

III Đường Liên khu vực   

1 MC 3-3 11,84 34 16     50    59,20 

2 MC 4-4 8,2 28 17     45    36,90 

IV Đường Chính khu vực   

1 MC 5-5 14,87 21 14     35    52,05 

V Đường Khu vực           

1 MC 6-6 77,74 15 10     25    194,35 

VI Đường phân khu vực   

1 MC 7-7 22,41 7,5 10 17,5 39,22 

VII Giao thông tĩnh           
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  Bến xe         6,50 

VII Tổng 170,3       527,9 

Bảng khái toán kinh phí giao thông khu vực quy hoạch 

TT Tên đường 

Chiều 

Dài 

(km) 

Chiều Rộng (m) Đơn giá (vnđ) 
Tổng kinh phí 

(vnđ) Lòng 

đường 

Hè+Dải 

PC 

Lòng 

đường 

Hè + 

Dải PC 

I Giao thông đối ngoại   

1 QL 49C (MC 6'-6') 12,16 15 10 
          

900.000    

       

300.000    

          

200.640.000.000  

2 TL 583 (MC 6-6) 5,90 15 10 
          

700.000    

       

300.000    

            

79.650.000.000  

II 
Đường Trục chính đô 

thị 
  

1 MC 1-1 5,18 38 17 
          

960.000    

       

400.000    

          

224.190.400.000  

2 MC 2-2 12,00 38 17 
          

360.000    

       

150.000    

          

194.760.000.000  

III Đường Liên khu vực   

1 MC 3-3 11,84 34 16 
          

360.000    

       

150.000    

          

173.337.600.000  

2 MC 4-4 8,2 28 17 
          

360.000    

       

150.000    

          

103.566.000.000  

IV Đường Chính khu vực   

1 MC 5-5 14,87 21 14 
          

360.000    

       

150.000    

          

143.644.200.000  

V Đường Khu vực   

1 MC 6-6 77,74 15 10 
          

360.000    

       

150.000    

          

536.406.000.000  

VI Đường Phân khu vực   

1 MC 7-7 22,41 7,5 10 
          

240.000    

          

90.000    

            

60.507.000.000  

VII Tổng 170,3     
    

      

1.716.701.200.000  

5. Cắm mốc, chỉ giới đƣờng đỏ và chỉ giới xây dựng. 

* Cắm mốc đường: 

- Các tuyến đƣờng đƣợc thiết kế cắm mốc tại diểm giao của tuyến tim tại các vị trí 

giao nhau trong hồ sơ lộ giới xây dựng tỉ lệ 1/2000; 

- Tọa độ X(m), Y(m) và cao độ của các mốc thiết kế đƣợc tính toán trên lƣới tọa độ 

VN2000 của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2000. 

(Nội dung chi tiết đƣợc nghiên cứu trong giai đoạn lập hồ sơ cắm mốc ngoài hiện 

trƣờng). 

* Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: 

- Chỉ giới đƣờng đỏ các tuyến đƣờng tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong 

quy hoạch chi tiết, đƣợc xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đƣờng đƣợc thể hiện trên bản 

đồ chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT. 
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- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đƣờng, tính chất của các công trình, 

(Chi tiết đƣợc thể hiện trong Bản đồ chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo 

vệ các tuyến HTKT). 

6. Tổng hợp đƣờng dây, đƣờng ống kỹ thuật: 

- Bản đồ tổng hợp đƣờng dây đƣờng ống kỹ thuật của đồ án đƣợc thể hiện trên bản 

đồ quy hoạch 1/2000, trên đó thể hiện cụ thể: 

- Vị trí các tuyến đƣờng ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc mƣa và nƣớc 

thải...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng. 

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thông kỹ thuật. 

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng giữa chúng tại các điểm giao cắt. 

- Các khoảng cách đứng giữa các đƣờng ống kỹ thuật và giữa đƣờng ống với các 

công trình khác đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy phạm. 

4.4.2. Quy hoạch san nền thoát nước mưa 

a. Cơ sở thiết kế: 

- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và 

tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 

1936/QĐ-TTg. 

- Bản đồ khảo sát nền địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/2000. 

- Các số liệu khí hậu, điều kiện địa chất, điều kiện thủy văn… có liên quan. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2008/BXD. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 

07:2010/BXD. 

- TCXD 7957-2008. Thoát nƣớc- mạng lƣới và công trình bên ngoài- Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- 14 TCN 130-2002. Tiêu chuẩn nghành hƣớng dẫn thiết kế đê biển – Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

b. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tuân thủ định hƣớng chuẩn bị kỹ thuật chính của đồ án Quy hoạch chung xây 

dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc 

Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTg.- Khớp nối đồng bộ về 

phƣơng án nền xây dựng, thoát nƣớc mƣa khu vực quy hoạch với các Phân khu lân cận. 

- Đảm bảo cân bằng đào đắp, tận dụng hiện trạng san đắp nền với khối lƣợng ít 

nhất, tận dụng đất đào hồ cảnh quan để lấy đất đắp nền tại chỗ. Đảm bảo khu vực nghiên 

cứu không bị ngập úng do mƣa lũ theo tiêu chuẩn tính toán. 

- Thiết kế san nền thuận lợi cho công tác thoát nƣớc mặt tự chảy, độ dốc đƣờng phù 

hợp với giao thông đô thị. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng, cố gắng tuân 

thủ lƣu vực thoát nƣớc tự nhiên, nhằm thoát nhanh nhất và hiệu quả nhất. 
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c. Định hƣớng cao độ nền và giải pháp san nền: 

c.1/ Cao độ nền xây dựng: 

Cao độ khống chế nền xây dựng đô thị và nông thôn đƣợc tính toán trên cơ sở căn 

cứ vào cấp đô thị , dựa trên các số liệu quan trắc về thủy văn, hải văn nhƣ: Tần suất (tổng 

hợp các yếu tố mực nƣớc dâng do nƣớc lũ sông, bão kết hợp với triều cƣờng đo tại các 

trạm quan trắc) và ảnh hƣởng nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu. 

Trong trƣờng hợp khu vực thiết kế không có tuyến đê biển, tiến hành kiểm tra cao 

trình đỉnh đê thiết kế và cao trình tuyến đƣờng ven biển (đóng vai trò tuyến đê biển).Tiến 

hành tôn nền tuyến đƣờng nếu không đảm bảo cao trình thiết kế chống ngập cho đô thị. 

* Tính toán cao trình đỉnh đê đảm bảo chống ngập cho đô thị ven biển: 

-  Cao trình đỉnh đê thông thƣờng đƣợc tính toán theo công thức: 

                             Zđ= Ztkp + Hslp +a + Hbđkh 

Trong đó:  

         Zđ    : Cao trình đỉnh đê thiết kế (m) 

Ztkp : là cao trình mực nƣớc biển thiết kế tƣơng ứng với tần suất thiết kế (bao gồm tổ 

hợp của tần suất mực nƣớc triều, tần mực nƣớc dâng do bão và các yếu tố tác động tự 

nhiên khác gây ra). Ztkp phụ thuộc vào tần suất thiết kế (hay chu kỳ số năm lặp lại) và vị 

trí địa lý của khu vực xây dựng công trình. Tần suất thiết kế đê biển lấy theo bảng 1. Cao 

trình mực nƣớc biển thiết kế tại các vị trí điển hình dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Kiên 

Giang đã đƣợc tính sẵn bằng toạ độ của các đƣờng tần suất (xem phụ lục B)-Theo tiêu 

chuẩn TCVN 9901-2014-tiêu chuẩn về công trình thủy lợi yêu cầu thiết kế đê biển. Tra 

bảng chọn Ztkp = 201,6 cm ≈ 2 m cho tần suất P=1% đối với khu kinh tế và công nghiệp 

quan trọng; Ztkp = 168,1  cm ≈ 1,68 m cho tần suất P=2% đối với khu dân dụng; Ztkp = 

105,1 cm ≈ 1,05 m cho tần suất P=10% đối với khu vực cây xanh, công viên. 

Hslp : Chiều cao sóng leo theo tần suất tính toán (m) 

Hbđkh : Chiều cao của nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu, lấy theo kịch bản xảy ra 

trung bình năm 2030 – 2050 đối với khu vực Quảng Trị :  0,3m ÷ 0,4m. 

 a : là trị số gia tăng độ cao an toàn phụ thuộc vào cấp công trình, không nhỏ hơn 

các trị số quy định trong bảng 6. Trị số a bao gồm sai số trong tính toán chiều cao đỉnh đê 

thiết kế, không bao gồm độ cao phòng lún và nƣớc biển dâng do ảnh hƣởng của biến đổi 

khí hậu toàn cầu; (xem phụ lục 7) 

*Tính toán sóng leo: Rsl  

- Tính toán vận tốc gió thiết kế W:  

Tốc độ gió tính toán w10, m/s, là tốc độ gió lấy trung bình trong 10 min tự ghi của 

máy đo gió ở độ cao 10 m trên mặt nƣớc: 

w10 = kl.kđ.k10.wt     (E.1) 

trong đó:  

wt   là tốc độ gió thực đo, lấy trung bình trong 10 min tƣơng ứng với tần suất thiết 

kế; theo số liệu gió khu vực Quảng Trị đo đƣợc là 35m/s. 
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k10   là hệ số chuyển đổi sang vận tốc gió ở độ cao 10 m trên mặt nƣớc biển, xác 

định theo bảng E.1: k10 = 1,00. 

Bảng E.1 - Hệ số chuyển đổi k10 – TCVN 9901:2014 
Khoảng cách giữa máy 

đo gió và mặt nƣớc, m 
5 6 7 8 9 10 11 12 

K10 1,14 1,11 1,07 1,04 1,02 1,00 0,98 0,97 

Khoảng cách giữa máy 

đo gió và mặt nƣớc, m 
13 14 15 16 17 18 19 20 

K10 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 
  

 kl     là hệ số tính lại tốc độ gió đo đƣợc bằng máy đo gió: 

   kl = 0,675 + 
tw

5,4
     (E.2) 

   kl = 0,675 + 
35

5,4
  = 0,803 

 kđ    là hệ số tính đổi tốc độ gió sang điều kiện mặt nƣớc, kđ lấy nhƣ sau : 

   + Khi đo trên bãi cát bằng phẳng : kđ  = 1,0 

   + Khi đo trên các loại địa hình A, B, C, trị số kđ lấy theo bảng E.2: 

 Chọn kđ = 1,09 

Bảng E.2 - Hệ số Kđ theo địa hình 

Tốc độ gió wt 

m/s 

Giá trị của kđ ở các loại địa hình 

A B C 

10 1,10 1,30 1,47 

15 1,10 1,28 1,44 

20 1,09 1,26 1,42 

25 1,09 1,25 1,39 

30 1,09 1,24 1,38 

35 1,09 1,22 1,36 

40 1,08 1,21 1,34 

CHÚ THÍCH: 

1) Dạng địa hình A là dạng địa hình trống trải (bờ biển, bờ hồ trống trải, đồng cỏ, đồng cỏ có rừng 

thưa hay rừng non); 

2) Dạng địa hình B là vùng thành phố, kể cả ngoại ô, các vùng rừng rậm và các địa hình tương 

ứng có các vật chướng ngại phân bố đều khắp, với chiều cao chướng ngại vật cao hơn 10 m so với mặt đất; 

3) Dạng địa hình C là khu vực trong thành phố với các nhà cao hơn 25 m. 

Thay vào công thức các giá trị: 
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            w10 = kl.kđ.k10.wt     (E.1) 

     w10 = 0,803.1,09.1.35 = 30,63 m/s     (E.1) 

- Tính toán đà gió:  

Đà gió là khoảng cách lớn nhất, gió thổi tới đoạn bờ nghiên cứu. Hệ thống kè nằm 

phía trong cửa sông, gió bão có thể gây ra sóng lớn, nhất là hƣớng Đông hoặc Đông Bắc 

với chiều dài ≤ 2 km. Chọn D = 300m trong tính toán đối với kè biển. 

Chiều cao sóng Hs đƣợc tính toán theo công thức : 

Hs = 0,0208 x W5/4 x D1/3  (m) 

 Thay số: W = 30,63 m/s ; D = 300m đƣợc Hs= 0,79m . 

 - Chiều cao sóng leo đƣợc tính toán nhƣ sau:      

Quan hệ giữa Hslp và Hs theo tính toán trong TCVN 9901:2014: 

a) Trong vùng nƣớc sâu: s%1s H42,2H   = 1,9 m 

    s%5s H95,1H    = 1,18 m 

    s%13s H61,1H      (E.8) 

    %13ss3/1s HH60,1H   

    s10/1s H03,2H   

b) Trong vùng nƣớc nông: s%1s H30,2H   = 1,8 m 

    s%10s H64,1H   = 1,29 m 

      s3/1s H53,1H                 (E.9) 

    s10/1s H93,1H    

Mái đƣợc lát đá; Chọn hệ số chiết giảm sóng leo là 0,7.  

                            Chiều cao sóng leo Hsl (p1%)= 1,2 (m) 

                            Chiều cao sóng leo Hsl (p2%)= 1,1 (m) 

                            Chiều cao sóng leo Hsl (p10%)= 0,9 (m) 

- Thay số vào công thức suy ra cao trình đỉnh đê thiết kế: 

                             Zđ= Ztkp + Rslp +a + Hbđkh 

                             Zđ= 2 + 1,2 +0,6 + 0,4 = 4,2 (m) tính toán với tần suất 1% 

Tƣơng tự với các tần suất ta có các giá trị tƣơng đƣơng 

                             Zđ= 1,68 + 1,1 +0,6 + 0,4 = 3,78 (m) tính toán với tần suất 2% 

                             Zđ= 1,05 + 0,9 +0,6 + 0,4 = 2,95 (m) tính toán với tần suất 10% 

- Trên cơ sở tham khảo các số liệu thủy văn, điều kiện địa hình và tuân thủ đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn 
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đến năm 2050 đã đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTg 

và tính toán thủy hải văn có yếu tố biến đổi khí hậu (nƣớc biển dâng) đơn vị tƣ vấn thiết kế 

lựa chọn cốt xây dựng cho các khu vực nhƣ sau: 

+ Khu vực đất dân dụng: Cao độ khống chế nền xây dựng HXD≥ 3,8m; 

+ Khu vực đã xây dựng, khu dân cƣ hiện hữu: giữ nguyên hiện trạng. Những khu 

vực có cao độ nền nhỏ hơn cao độ khống chế, khi xây dựng cải tạo, cần tôn nền công trình 

lớn hơn cao độ khống chế tối thiểu của khu vực đó, nhƣng không làm ảnh hƣởng đến việc 

thoát nƣớc chung của khu vực xung quanh. Nền sân vƣờn có thể giữ nguyên; 

+ Khu vực dự kiến xây dựng khu trung tâm, công nghiệp: Cao độ khống chế nền 

xây dựng cần bảo vệ đƣợc khu vực khỏi mực nƣớc thiết kế có tần suất P≤1% và hài hòa 

với cao độ nền các dự án liên quan. Cụ thể cao độ nền xây dựng cho các khu vực này chọn 

HXD ≥ 4,2m;  

+ Khu vực cây xanh công viên với cao độ nền xây dựng HXD ≥ 3.0; 

- Khi xây dựng xen cấy nền các công trình mới phải phù hợp với các cao độ nền 

xung quanh, tuy nhiên cao độ sàn công trình phải lớn hơn hoạc bằng cao độ khống chế. 

- Nâng cấp tuyến đƣờng ven biển có cao độ ≥ cao độ khống chế ứng với tần suất 

1% đảm bảo không chịu ảnh hƣởng của triều cƣờng khi có bão và đảm bảo ứng phó tốt với 

biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng trong tƣơng lai. 

c.2/ Giải pháp san nền. 

- San gạt cục bộ đối với các công trình xây dựng trên nền cao hơn cốt khống chế, 

tôn nền nâng sàn công trình đến cao độ khống chế nếu cao độ nền nhỏ hơn cao độ khống 

chế khi có điều kiện cải tạo. 

- Các khu vực ven biển có cao độ nền thấp hơn cao độ khống chế giữ nguyên hiện 

trạng, hạn chế xây dựng ở khu vực này tránh phá vỡ cảnh quan ven biển. 

- San nền theo quy mô công trình, cân bằng đào đắp tại chỗ. 

- Độ dốc nền và đƣờng: Độ dốc đƣờng và nền đƣợc khống chế nhƣ sau: 

+ Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min  0,004. 

+ Cao độ xây dựng khu vực đƣợc khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao 

thông. 

 + Độ dốc dọc đƣờng: Imax <0,08, Ingang đƣờng=0,02, Ingang hè=0,015-0,02. 

+ Những tuyến đƣờng có độ dốc dọc < 0,4% cần thiết kế rãnh răng cƣa hoặc tạo 

rãnh biên để đảm bảo thoát nƣớc mƣa tốt nhất. 

- Khối lƣợng công tác đất : 

Khối lƣợng công tác đất đƣợc tính toán theo phƣơng pháp chiều cao đào đắp trung 

bình, bóc 0,3m đất hữu cơ (đối với khu vực ruộng trũng, đất hoa màu…). 

- Khối lƣợng công tác đất tính theo công thức: 

W đắp= htb x F (m3) 

Trong đó: 

+ W - khối lƣợng (m3). 
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+ Htb - chiều cao thi công trung bình (m). 

+ F - diện tích ô đất (m2). 

d. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa: 

* Giải pháp:   

- Chia khu vực thiết kế thành 4 lƣu vực thoát nƣớc: 

+ Lƣu vực 1: bao gồm khu vực phía Bắc các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải An, diện tích 

lƣu vực 1710 ha, thoát nƣớc theo hệ thống cống thoát nƣớc sau đó thoát ra biển. 

+ Lƣu vực 2: bao gồm khu vực phía Nam các xã Hải Ba, Hải Quế diện tích lƣu vực 

893 ha, thoát nƣớc theo hệ thống cống thoát nƣớc sau đó chảy vào sông Vĩnh Định . 

+ Lƣu vực 3: bao gồm khu vực xã Hải Khê, phía Bắc xã Hải Dƣơng, diện tích lƣu 

vực 1438 ha, thoát nƣớc theo hệ thống cống thoát nƣớc sau đó thoát ra biển. 

+ Lƣu vực 4: bao gồm khu vực phía Nam các xã Hải Dƣơng diện tích lƣu vực 

492ha, thoát nƣớc theo hệ thống cống thoát nƣớc sau đó chảy vào sông Vĩnh Định . 

- Trong từng lƣu vực chính đƣợc chia thành các lƣu vực nhỏ đảm bảo thoát nƣớc 

nhanh, đồng thời giảm khối lƣợng đào đắp 

- Mạng lƣới: Thiết kế phân tán theo các lƣu vực. 

- Hƣớng thoát: Nƣớc mƣa đƣợc thu gom bằng hệ thống các đƣờng cống sau đó 

đƣợc thoát ra biển. 

- Hệ thống:  

  + Đối với khu vực xây dựng mới, lựa chọn hệ thống cống riêng hoàn toàn để đảm 

bảo vệ sinh môi trƣờng.  

- Các cống thoát nƣớc mƣa đƣợc tính toán theo công thức cƣờng độ mƣa giới hạn.  

Tính theo công thức: Q =  . . F. q (l/s) 

Trong đó:  

Q: Lƣu lƣợng nƣớc mƣa tính toán của cống, mƣơng (l/s). 

 : Hệ số phân bố mƣa rào .  = 1 khi F < 200ha. 

 : Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào đặc tính mặt phủ. 

F : Diện tích lƣu vực (ha).  

q : Cƣờng độ mƣa đơn vị ( l/s ha). 

 

  q =  

t – Thời gian dòng chảy mƣa (phút) 

P- Chu kỳ lập lại trận mƣa tính toán  (năm), P=2 năm 

q,C,n- Tham số đƣợc xác định theo điều kiện khí hậu của địa phƣơng. 

* t = t0 + tr +tc  

Trong đó:  

n

c

n

t

Pcq

)15(

)lg1.(.35 20
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  t0 =7’: thời gian tập trung dòng chảy từ điểm xa nhất cống thoát nƣớc 

  tr =2’: thời gian nƣớc chảy trong rãnh 

  tc = (k*l)/(60*v): thời gian nƣớc chảy trong cống 

   k = 1,2-2: hệ số vận tốc 

   l = chiều dài cống 

   v = vận tốc cống.  

Vận tốc cống tính toán đƣợc tính toán phù hợp với lƣu lƣợng và tuân thủ theo vận 

tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 7957:2008. 

Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: 

- Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện)  

0,5m đối với công trình bố trí trên vỉa hè và  0,7m đối với cống bố trí dƣới lòng đƣờng.  

- Hệ thống giếng thu: Lựa chọn hệ thống giếng thu trực tiếp hoặc giếng thu hàm ếch 

có lƣới chắn rác đƣợc bố trí với khoảng cách theo tiêu chuẩn. 

- Hệ thống giếng thăm (có thể kết hợp với giếng thu) bố trí theo tiêu chuẩn, các 

điểm giao cắt, thay đổi kích thƣớc và thay đổi hƣớng chảy… 

- Độ dốc cống hộp thoát nƣớc mƣa đảm bảo : 0,004 ≤ i ≤ 0,05 

- Tại những nơi có độ dốc cống i ≥ 0,03 có thiết kế giếng tiêu năng để tránh phá vỡ 

đƣờng ống khi chịu áp lực lớn trong mùa mƣa lớn. 

- Các tuyến đƣờng có độ dốc dọc = 0,0% tạo răng rãnh cƣa đảm bảo độ dốc rãnh i = 

0,4% về phía ga thu nƣớc. 

- Hệ thống thoát nƣớc đảm bảo đƣợc xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ từ tuyến 

thoát đến miệng xả. 

(ảnh) 

Sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa 

e. Công tác chuẩn bị kỹ thuật khác: 

- Kè hồ, kè trục tiêu, chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy. 

- Bố trí thêm các cống đóng mở tự động ngăn xâm thực khi có triều cƣờng. 

f. Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí. 

Bảng tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí công tác san nền thoát nƣớc mƣa. 

Công việc Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 
Đơn giá Thành tiền  

(10
6
) (10

6
) 

San nền 

Khối lƣợng đào hồ, kênh 

mƣơng 
m

3
 8.370.000 0,06 502.200 

Khối lƣợng san gạt, đào đắp 

nền 
m

3
 33.202.526 0,05 1.660.126 

Cống hộp 
BXH:0,8x0,8 m 25.143 0,8 20.114 

BXH:1x1 m 25.524 1 25.524 
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Công việc Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền  

(10
6
) BXH:1,2x1,2 m 29.436 1,2 35.323 

BXH:1,5x1,5 m 31.385 1,4 43.939 

BXH:1,8x1,8 
 

9.858 1,6 15.773 

BXH:2x2 
 

10.828 1,8 19.490 

BXH:2,5x2,5 
 

12.854 2 25.708 

BXH:3x3 
 

3.370 2,5 8.425 

 
Cống qua đƣờng BXH:3x3 cái 42 15 630 

 
Cống qua đƣờng BXH: 2(3x3) cái 30 25 750 

Mƣơng 

xây hở 

BXH:5x3 m 20.694 3 62.082 

Cửa xả cái 128 2,5 320 

10% chi phí khác 
   

242.041 

Tổng 
   

2.662.446 

Kinh phí công tác san nền thoát nƣớc mƣa làm tròn 2.660 tỉ đồng. 

Trong đó kinh phí san nền khoảng 2.380 tỷ VNĐ 

Trong đó kinh phí xây dựng hệ thống thoát nƣớc khoảng 280 tỷ VNĐ 

4.4.3. Quy hoạch cấp nước 

a/.Cơ sở thiết kế: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt nam QCXDVN 01: 2008/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng ” 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 “Cấp nƣớc- Mạng lƣới 

đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế” 

- Thông tƣ số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2010 giữa Bộ Xây dựng và 

Bộ Công an về hƣớng dẫn thực hiện cấp nƣớc phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu 

công nghiệp. 

- Quyết định số 1936/2016/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. 

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; 

- Các đồ án quy hoạch nông thôn mới đã đƣợc phê duyệt trên địa bàn. 

- Các tiêu chuẩn ngành liên quan. 

-  Các dự án cấp nƣớc liên quan. 

b/. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước 

b.1. Tiêu chuẩn cấp nước. 

Tiêu chuẩn cấp nƣớc đƣợc lấy phù hợp theo QCXDVN 01- 2008/BXD 

-  Nƣớc sinh hoạt:  Qsh = 120 l/ng.ngđ cấp cho 100% dân 

-  Nƣớc công trình công cộng, công trình hỗn hợp,cơ quan:  2l/m
2
 sàn   
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-  Nƣớc công nghiệp, TTCN: 22- 45m
3
/ha.ngđ (tính với 70% diện tích) 

-  Nƣớc công nghiệp lọc dầu: 45 m3/ha. 

-  Nƣớc phục vụ hậu cần cảng: 22 m3/ha (tính cho 50% diện tích đất). 

-  Nƣớc cấp cho nhà máy nhiệt điện: 22m3/ha (tạm tính) 

  + Nƣớc thô làm mát: 145 m3/1MW 

-  Nƣớc phục vụ cho công nghiệp khí: 22 m3/ha 

-  Nƣớc thô cấp cho công nghiệp hóa dầu: 200 m3/ha 

-  Nƣớc tƣới cây: 3l/m
2
 (tính 50% diện tích) 

- Nƣớc rửa đƣờng: 0,5l/m
2
 (tính 50% diện tích) 

- Nƣớc dự phòng, rò rỉ: 15% tổng lƣợng nƣớc. 

b.2. Nhu cầu cấp nước. 

-  Dân số dự kiến đến năm 2035 là: 55.000 ngƣời 

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước sạch giai đoạn đến năm 2025 

TT Đối tượng dùng nước 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Tiêu chuẩn  

dùng nước 
Đơn vị 

Nhu cầu  

dùng nước 

A KHU CÁC DỰ ÁN ĐỘNG LỰC           

1 Cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 

335ha, mặt nƣớc bể cảng 313,5ha) 

335 ha 

11 m3/ha 2579,5 

2 Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí 

(Nhà máy nhiệt điện khí, khu kỹ 

thuật tiếp khí vào bờ, kho) 

- Nhà máy nhiệt điện khí 200ha 

- Khu tiếp và xử lý khí 155ha 

200 ha 

22 m3/ha 3080 

3 Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng 

Trị 

505 ha 

22 m3/ha 7777 

B KHU VỰC PHỤ CẬN           

1.1 Nƣớc sinh hoạt  55000 ngƣời 120 l/ng.ngđ 6600 

1.2 Đất công cộng 94,2 ha 2 l/m
2
  1884 

1.3 Đất cây xanh công viên - TDTT 21,4 ha 3 l/m
2
  321 

1.4 Đất dịch vụ 132,7 ha 2 l/m
2
  2654 

1.5 Đất giao thông 117,6 ha 0,5 l/m
2
  294 

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG           

2.1 Đất khu phi thuế quan 275,0 ha 22,0 m3/ha 3025 

2.2 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng 

biển (Logistic,...) 119,4 

ha 

22 m3/ha 1313,4 

2.3 Đất công nghiệp phụ trợ 299,2 ha 22 m3/ha 3290,65 

2.4 Đất tiểu thủ công nghiệp 108,0 ha 22 m3/ha 1188 

2.5 Đất kho tàng 89,7 ha 22 m3/ha 986,7 

2.6 Đất du lịch 53,8 ha 5 l/m
2
  1883 

2.7 

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật 4,9 

ha 

0,5 l/m
2
  24,5 

2.8 Đất giao thông (đối ngoại) 497,6 ha 0,5 l/m
2
  1244 
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2.9 Đất cây xanh 1028,7 ha 0,5 l/m
2
  2571,75 

III ĐẤT KHÁC           

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá 11,5 ha 1 l/m
2
  57,5 

3.5 

Đất an ninh quốc phòng (đồn biên 

phòng) 9,9 

ha 

1 l/m
2
  49,5 

IV Nước dự phòng rò rỉ     15%Q   6123,525 

Tổng         46947,025 

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước thô giai đoạn đến năm 2025 

STT Danh mục 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Tiêu chuẩn  

dùng nước 
Đơn vị 

Nhu cầu  

dùng nước 

1 Nước thô làm mát nhà máy 

nhiệt điện 

1350 MW 

145 m3/MW 195750 

2 Nƣớc công nghiệp dầu khí 146,6 ha 200 m3/ha 29320 

Tổng         225070 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc sạch giai đoạn đầu khoảng: 47.000 m
3
/ngđ 

Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc thô đến giai đoạn đầu khoảng: 225.000 m
3
/ngđ 

c/. Nguồn nước. 

c.2. Nước mặt. 

Kế thừa các nghiên cứu trƣớc đây từ đồ án chuyên ngành “Quy hoạch tổng thể tài 

nguyên nƣớc tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 định hƣớng 2020”, đồ án “Quy hoạch chung 

khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035” và dự án “ Hệ thống cấp nƣớc Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị” đã xác định nguồn nƣớc cấp cho khu vực nghiên cứu bao 

gồm những nguồn nƣớc mặt sau: 

- Nguồn nƣớc cấp từ NMN sông Nhùng: NMN sông Nhùng có mục tiêu đầu tƣ là 

cấp nƣớc sạch cho Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị, công suất thiết kế là 50.000 m
3
/ngđ, 

khai thác nƣớc thô từ nƣớc mặt sông Nhùng (thuộc hệ thống sông Thạch Hãn) có chất 

lƣợng và trữ lƣợng đã đƣợc đánh giá đảm bảo tiêu chuẩn làm nguồn nƣớc cấp cho sinh 

hoạt và sản xuất. 

- Nguồn nƣớc cấp từ NMN Nam Thạch Hãn: Nguồn nƣớc thô cấp cho nhà máy xử 

lý lấy từ hồ Đập Trầm thông qua công trình thu nƣớc và đƣờng ống dẫn nƣớc thô hoặc 

lấy trực tiếp từ kênh chính nam của hệ thống thuỷ lợi Nam Thạch Hãn, phục vụ cấp nƣớc 

công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt,, công cộng trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 

Công suất thiết kế trong giai đoạn đầu (2019-2024) khoảng 50.000 m
3
/ngđ 

Nƣớc thô làm mát cấp cho nhà máy Nhiệt điện sẽ đƣợc lấy từ nguồn nƣớc biển 

(Theo QHC Khu kinh tế Đông Nam đã xác định). 

c.2. Nước ngầm. 

- Hiện tại nguồn nƣớc ngầm trong khu vực lập quy hoạch chƣa đƣợc thăm dò và 

đánh giá. Trữ lƣợng nƣớc ngầm tại khu vực rất hạn chế, chỉ thích hợp với khai thác nhỏ 

lẻ bằng các giếng khoan, giếng đào với lƣu lƣợng nhỏ phục vụ các hộ gia đình, đồng thời 

nƣớc cũng bị nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn, chất lƣợng nƣớc không đảm bảo do hoạt động 

khai thác tự phát của ngƣời dân. Vì vậy nguồn nƣớc ngầm khó có khả năng khai thác và 

sử dụng với quy mô cấp nƣớc tập trung. 

c.3. Lựa chọn nguồn nước 
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 Qua các phân tích và đánh giá trên, đề xuất phƣơng án sử dụng hệ thống cấp 

nƣớc liên đơn vị hành chính, từ MNN sông Nhùng lấy nguồn nƣớc mặt tại sông Nhùng 

và NMN Nam Thạch Hãn lấy nguồn nƣớc mặt tại hồ đập Trầm hoặc từ hệ thống thủy lợi 

Nam Thạch Hãn, nhà máy nƣớc đã đƣợc xác định theo“Quy hoạch tổng thể tài nguyên 

nƣớc tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 định hƣớng 2020”, và “Quy hoạch chung khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035”. Khi 02 nhà máy nƣớc này đƣợc xây dựng và đƣa 

vào khai thác sẽ có khả năng đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp nƣớc cho khu vực lập quy hoạch 

trong tƣơng lai. 

Kết luận: Lựa chọn nguồn nƣớc mặt sông Nhùng, nƣớc hồ đập Trầm và kênh 

chính hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn làm nguồn cấp nƣớc cho khu vực nghiên cứu. 

d/.Giải pháp cấp nước. 

d.1. Công trình đầu mối 

Đến năm 2035 tổng nhu cầu dùng nƣớc của khu vực lập quy hoạch khoảng 

m
3
/ng.đ, cụ thể nhƣ sau: 

- Nhu cầu nƣớc sạch đã qua xử lý: 

- Nhu cầu nƣớc thô cho khu CN: 

Nước sạch đã qua xử lý: Đầu tƣ xây dựng 01 trạm bơm tăng áp (vị trí xem cụ thể 

trong bản đồ quy hoạch thoát nƣớc thải, quản lý CTR, nghĩa trang) có công suất giai 

đoạn đầu là: 50.000 m
3
/ngđ, tạo áp lực bơm nƣớc vào hệ thống mạng lƣới đƣờng ống cấp 

nƣớc cho khu vực. 

Nước thô cấp cho khu CN: 

Theo dự báo thì tổng nhu cầu dùng nƣớc thô của phân khu giai đoạn 1 là 225.000 

m
3
/ngày, trong đó nƣớc làm mát cấp cho nhà máy nhiệt điện công suất dự kiến 1.350 

MW vào khoảng 196.000 m
3
/ngày. 

Nƣớc thô làm mát của nhà máy nhiệt điện sẽ đƣợc lấy từ nƣớc biển, đây cũng là 

giải pháp kỹ thuật áp dụng rất phổ biến hiện nay đối với các nhà máy nhiệt điện xây 

dựng ở khu vực ven biển 

Nƣớc thô cấp cho công nghiệp lọc hóa dầu sẽ đƣợc lấy từ hồ đập Trấm về (Theo 

QHC Khu kinh tế Đông Nam đã xác định). Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 29.500 

m
3
/ngày. Giai đoạn đầu sẽ bơm nƣớc thô từ công trình thu nƣớc sông Nhùng về, có dự 

phòng, bổ sung từ nƣớc hồ đập Trấm. 

d.2. Mạng lưới đường ống 

- Sử dụng mạng lƣới kiểu hỗn hợp: Kết hợp mạng vòng và mạng cụt nhằm đảm 

bảo cho việc cấp nƣớc đƣợc liên tục đầy đủ và giảm giá thành xây dựng. 

- Ống cấp nƣớc đƣợc bố trí dƣới vỉa hè với độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới 

đỉnh ống với đoạn ống có đƣờng kính  100 thì độ sâu đặt ống từ 1,0  1,2m, đoạn ống 

có đƣờng kính  100 thì độ sâu đặt ống từ 0,7  1,0m.   

 - Bố trí trên các tuyến ống có đƣờng kính ≥100 các hố van đấu nối mạng lƣới cấp 

1 với tuyến ống phân phối vào các công trình.  

- Vật liệu ống chọn bằng nhựa HDPE(PE100) khi đƣờng kính ống từ 32110, 

vật liệu ống bằng gang khi đƣờng kính ống  150. 
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* Đối với khu vực Cảng biển Mỹ Thủy và nhà máy nhiệt điện than giải pháp cấp 

nƣớc đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

- Cảng Mỹ Thủy: 

Nƣớc cấp cho khu Cảng Mỹ Thủy đƣợc lấy từ đƣờng ống D400 mm chạy trên trục 

đƣờng chính qua Cảng, xây dựng 01 trạm bơm tăng áp cục bộ cho khu vực cảng, đảm bảo 

cung cấp nƣớc sinh hoạt, sản xuất và nƣớc cứu hỏa khi có cháy. Toàn bộ khu cảng biển 

Mỹ Thủy bố trí 3 đài nƣớc Q = 100 m
3
 để cấp nƣớc cho khu cảng, hậu cảng, logistics. Các 

khu chức  năng mỗi khu xây dựng 1 bể dung tích 300 m3 – 500m3.  

Hệ thống mạng lƣới ống cấp nƣớc đƣợc đề xuất  thiết kế là mạng vòng khép kin để 

đảm bảo thuận lợi và an toàn cho việc cấp nƣớc. 

Cùng với mạng đƣờng ống cứu hoả, trong cảng còn trang bị hệ thống báo cháy tự 

động và các bình cứu hoả đặt tại các công trình kiến trúc. 

Việc thiết kế cụ thể hệ thống cấp nƣớc cho khu Cảng mỹ Thủy sẽ đƣợc cụ thể hóa 

tỏng đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án. 

- Nhà máy nhiệt điện than: 

Hệ thống cung cấp nƣớc ngọt: Lấy nƣớc từ mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc sạch 

cho khu kinh tế, xây dựng trạm bơm tăng áp cục bộ (nếu cần thiết) đảm bảo áp lực cấp 

nƣớc , xây dựng bể chƣa nƣớc ngầm cho dung tích đƣợc tính toán phù hợp đảm bảo cấp 

nƣớc an toàn cho nhà máy khi có sự cố hoặc dự trữ nƣớc vào các mục đích nhƣ chữa 

cháy.. 

Hệ thống làm mát: Sử dụng nƣớc biển để làm mát bình ngƣng và thiết bị phụ,.Hệ 

thống nƣớc làm mát của tổ máy đƣớc thiết kế bơm nƣớc biển vào 02 đƣờng ống thép 

D3650 mm, cấp nƣớc làm mát tới bình ngƣng, đƣờng ống đƣợc cấu tạo bằng vật liệu 

chống ăn mòn. Nhà máy trang bị hệ thống phun clo cho nƣớc làm mát tuần hoàn, tại khu 

vực cửa hút. 

Hệ thống mạng lƣới ống cấp nƣớc đƣợc đề xuất  thiết kế là mạng vòng khép kin để 

đảm bảo thuận lợi và an toàn cho việc cấp nƣớc. 

Việc thiết kế cụ thể hệ thống cấp nƣớc cho khu nhà máy nhiệt điện than sẽ đƣợc cụ 

thể hóa tỏng đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án. 

e/. Tính thuỷ lực mạng lưới cấp nước: 

Các tuyến ống phân phối đến các đối tƣợng dùng nƣớc đƣợc tính toán thuỷ lực 

theo phƣơng pháp đƣơng lƣợng đối với nhà ở, công trình công cộng. 

- Công thức tính toán: 

+ Lƣu lƣợng nƣớc tính toán cho nhà ở : 

KNK2,0q a   

Trong đó:  

q : Lƣu lƣợng nƣớc tính toán trong một giây. 

a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nƣớc cho 1 ngƣời trong 1 ngày. 

K : Hệ số phụ thuộc vào số đƣơng lƣợng.  
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N : Tổng số đƣơng lƣợng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.   

+ Lƣu lƣợng tính toán cho cơ quan, trƣờng học, bệnh viện, trung tâm thƣơng 

mại dịch vụ công cộng: 

q 0,2 N    

Trong đó:   

q : Lƣu lƣợng nƣớc tính toán. 

N: Tổng số đƣợng lƣợng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực.  

 : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình. 

g/. Giải quyết áp lực:  

Áp lực nƣớc tự do của khu vực thiết kế phụ thuộc vào áp lực của tuyến ống cấp 

nƣớc cấp 1 với áp lực tự do nhỏ nhất 12m 

Đối với các công trình có tầng cao  5 tầng cần xây dựng bể chứa nƣớc ngầm và 

bơm tăng áp cục bộ.  

Khu công nghiệp và khu vực chức năng đặc thù sẽ đƣợc thiết kế hệ thống baowm 

tăng áp riêng cục bộ cho từng công trình. 

h/. Giải quyết khi có cháy: 

+ Đặt các họng cứu hoả trên các đƣờng ống cấp nƣớc  100, tại các ngã 3,4... để 

thuận tiện cho xe vào lấy nƣớc chữa cháy. Họng cứu hoả đặt nối toàn khu vực thiết kế 

+ Hệ thống cứu hoả: áp lực thấp khi có đám cháy xảy ra, xe cứu hoả đến họng cứu 

hoả gần nhất bơm nƣớc đến điểm có cháy để dập tắt đám cháy. 

+ Các khu công nghiệp và khu vực chức năng đặc thù sẽ đƣợc thiết kế hệ thống 

cấp nƣớc chữa cháy riêng theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công 

trình. 

e/. Khái toán kinh phí: 

Bảng khái toán kinh phí hệ thống cấp nƣớc 

TT Các hạng mục công trình Đơn vị Khối lƣợng 
Đơn giá 

(tr.đ) 

Thành tiền 

(tr.đ) 

1 Trạm bơm tăng áp m
3
/ngđ 50.000 5 250.000 

1 Phần mạng lưới 

 
  

134.088,53 

 Ø800 mm m 6.815 7,48 50976,20 

 
Ø600 mm m 11.098 4,64 51494,72 

 
Ø400 mm m 3.245 1,75 5678,75 

 
Ø300 mm m 8.753 1,01 8840,53 

 Ø200 mm m 16.891 0,46 7769,86 

 Ø150 mm m 36.783 0,21 7724,43 

 Ø100 mm m 11.238 0,13 1460,94 

 
Họng cứu hỏa (loại 3 họng T-

100-3H) 
cái 53 2,7 143,10 

B Dự phòng % 20 
 

76.800 

 
Tổng 

 

A + B 
 

460,2 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 88 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp nƣớc khu vực quy hoạch làm tròn khoảng 

460 tỷ đồng. ( chi phí chỉ bao gồm hệ thống cấp nước chung không bao gồm hệ thống cấp 

nước trong khu vực thiết kế riêng của nhà máy nhiệt điện và khu vực cảng). 

4.4.4. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang 

4.4.4.1. Căn cứ thiết kế 

a/. Căn cứ thiết kế: 

-  Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam  01:2008 - Bộ Xây dựng. 

- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và 

tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 

1936/QĐ-TTg. 

 - Các tiêu chuẩn ngành và các dự án thoát nƣớc liên quan. 

b/. Các chỉ tiêu thiết kế: 

-  Nƣớc thải sinh hoạt khu dân cƣ:  120 l/ngƣời.ngđ  

-  Nƣớc thải sinh hoạt từ các khu công cộng: 1-2  l/m2.ngđ 

- Nƣớc thải công nghiệp: 36 m3/ha.ngđ (tính trên 70% diện tích đất công nghiệp). 

-  Chất thải rắn sinh hoạt: 1 kg/ngƣời.ngđ 

-  Chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính trên 70% diện tích đất công 

nghiệp) 

-  Nghĩa trang: 0,06ha/1000 dân 

4.4.4.2. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang 

a/. Quy hoạch thoát nước thải 

* Nước thải  sinh hoạt. 

Nguyên tắc thiết kế: 

Hệ thống thoát nƣớc thải dự kiến trong khu vực lập quy hoạch là hệ thống thoát 

nƣớc riêng hoàn toàn (một số công trình xây dựng riêng lẻ, nƣớc thải sẽ đƣợc thu gom và 

xử lý cục bộ rồi xả vào hệ thống thoát nƣớc mƣa). 

Hệ thống thoát nƣớc thải dự kiến  theo sơ đồ nhƣ sau: 

Bể tự hoại  cống thu nƣớc thải  trạm bơm chuyển tiếp nƣớc thải  trạm xử lý 

nƣớc thải  Nguồn tiếp nhận (hoặc tái sử dụng nƣớc thải sau khi đã xử  lý vào mục đích 

nhƣ tƣới cây, rửa đƣờng, cứu hỏa...). 

Hệ thống thoát nƣớc thải bao gồm: 

 - Các tuyến cống tròn thoát nƣớc thải bằng nhựa HDPE. 

 - Nhà máy xử lý nƣớc thải xây dựng bằng BTCT 

Công nghệ xử lý nƣớc thải sẽ đƣợc quyết định trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ 

xây dựng nhƣng nên chú ý chọn lựa công nghệ tiêu tốn ít năng lƣợng (điện), chiếm ít 

diện tích đất. 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 89 

Nƣớc thải sinh hoạt phải đƣợc xử lý đạt giới hạn A của tiêu chuẩn QCVN08-

2008/BTNMT, TCVN 7222-2002  trƣớc khi xả ra nguồn. 

* Nước thải công nghiệp. 

Các khu, cụm công nghiệp khi xây dựng sẽ thiết kế một hệ thống thoát nƣớc và xử 

lý nƣớc thải theo dự án riêng cho phù hợp với thành phần và tính chất của mỗi loại hình 

công nghiệp. Áp dụng công nghệ xử lý phù hợp với các loại nƣớc thải từ các dự án của 

KKT Đông Nam Quảng Trị trƣớc và có văn bản cam kết về chất lƣợng nƣớc thải sau khi 

xử lý phải đạt giới hạn B của QCVN: 24-2009 mới xả ra môi trƣờng. 

Các nhà máy có thải ra khí độc hại hoặc khói bụi yêu cầu có thiết bị khử lọc khói 

bụi đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

Bảng tính toán nhu cầu thoát nước thải - CTR - Nghĩa trang 

TT Danh mục 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

Tỷ lệ 

(%) 
Nhu cầu  

A KHU CÁC DỰ ÁN ĐỘNG LỰC             

1 Cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 335ha, 

mặt nƣớc bể cảng 313,5ha) 
335 ha 22  m3/ha 100 2.579,5  

2 Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí (Nhà 

máy nhiệt điện khí, khu kỹ thuật tiếp 

khí vào bờ, kho) 

- Nhà máy nhiệt điện khí 200ha 

- Khu tiếp và xử lý khí 155ha 

200 ha 22   m3/ha 100 3.080  

3 Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 505 ha 22  m3/ha 100 7.777 

B KHU VỰC PHỤ CẬN             

1.1 Nƣớc sinh hoạt  55.000 ngƣời 120   l/ng.ngđ 90   5.940   

1.2 Đất công cộng 94,20 ha 2  l/m
2
  90   1.695,60   

1.4 Đất dịch vụ 132,70 ha 2   l/m
2
  90   2.388,60   

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG             

2.1 Khu công nghiệp dầu khí           14.660   

2.2 Đất khu phi thuế quan 275 ha 22   m3/ha 100  3.025  

2.3 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng biển 

(Logistic,...) 
119,40 ha 22   m3/ha 100 1.313,40   

2.4 Đất công nghiệp phụ trợ 299,15 ha 22   m3/ha 100 3.290,65   

2.8 Đất tiểu thủ công nghiệp 108,00 ha 22  m3/ha 100 1.188   

2.9 Đất kho tàng 89,70 ha 22   m3/ha 100 986,70   

2.1

0 Đất du lịch 
53,80 ha 5   l/m

2
  90   1.694,70   

2.1

1 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
4,90 ha 0,5   l/m

2
  90   22,05   

III ĐẤT KHÁC             

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá 11,50 ha 1  l/m
2
  90   51,75   

3.5 

Đất an ninh quốc phòng (đồn biên 

phòng) 
9,90 ha 1   l/m

2
  90   44,55   

Tổng           49737,5 

Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh trong khu vực khoảng 50.000 m
3
/ngđ 

* Giải pháp quy hoạch thoát nước thải 
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Quan điểm quy hoạch: Do phụ thuộc vào địa hình, bị chia cắt bởi các tuyến đƣờng 

giao thông, kênh mƣơng thủy lợi và chức năng sử dụng đặc thù của từng khu vực nên 

mạng lƣới thoát nƣớc thải sẽ đƣợc chia thành nhiều lƣu vực (phân tán) để hạn chế tối đa 

độ sâu chôn cống . 

Toàn bộ phạm vi quy hoạch đƣợc chia thành 06 lƣu vực thoát nƣớc thải, đƣợc thể 

hiện nhƣ hình sau: 

 

Hình: Sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước thải 

+ Lưu vực 1:  

Khu tái định cƣ Hải An, nƣớc thải sinh hoạt lƣu  vực này sẽ đƣợc đƣợc thu gom từ 

các tuyến ống có đƣờng kính D300mm rồi đƣa về trạm xử lý nƣớc thải của lƣu vực tại vị 

trí khu đất cây xanh phía Tây Bắc với công suất 3.000  m3/ngày. 

+ Lưu vực 2:  

Khu hỗn hợp dầu khí, nƣớc thải khu vực này đƣợc thu gom bàng hệ thống mạng 

lƣới đƣờng ống riêng có đƣờng kính D200-D300 mm, xử lý riêng tại NM XLNT CN1 có 

công suất: 20.000 m3/ngày. 

+ Lưu vực 3: 

Khu vực cảng: Nƣớc thải cần xử lý là nƣớc dằn tàu (BaLast-là nƣớc bị nhiễm dằn 

của các tàu tới cảng). Trạm làm sạch dự kiến xây dựng ở gần khu vực cảng. Công nghệ 

xử lý chủ yếu là tách dầu ra khỏi nƣớc sau đó xả ra biển. Mạng lƣới thu nƣớc dằn tàu và 

các hạng mục thu nƣớc trong khu vực cảng cần đƣợc thiết kế theo dự án riêng, nƣớc thải 

sau khi xử lý qua trạm làm sạch sẽ dẫn về NM XLNT CN2 để xử lý lần 2 đạt tiêu chuẩn. 

Khu dịch vụ hậu cần cảng, phi thuế quan, nƣớc thải khu vực này đƣợc thu gom 

bàng hệ thống mạng lƣới đƣờng ống riêng có đƣờng kính D200-D300 mm, xử lý riêng 

tại NM XLNT CN2 có công suất: 10.000 m3/ngày. 

+ Lưu vực 4: 
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Khu công nghiệp nhiệt điện, nƣớc thải  khu vực này đƣợc thu gom bàng hệ thống 

mạng lƣới đƣờng ống riêng có đƣờng kính D200-D300 mm, xử lý riêng tại NM XLNT 

CN3 có công suất: 10.000 m3/ngày. 

+ Lưu vực 5:Khu hỗn hợp chức năng Đông Khê, nƣớc thải  khu vực này đƣợc thu 

gom bàng hệ thống mạng lƣới đƣờng ống có đƣờng kính D200-D300 mm, đƣa về nhà 

máy xử lý nƣớc thải SH2 có công suất: 5.000 m3/ngày. 

+ Lưu vực 6: 

Khu vực dân cƣ hiện trạng, phía Nam, nƣớc thải  khu vực này sẽ đƣợc xử lý cục 

bộ bằng bể tự hoại 3-4 ngăn rồi xả ra các bãi lọc trồng cây để xử lý sinh học hoặc xử lý 

theo từng khu, cụm dân cƣ bằng các bể XLNT công suất nhỏ. 

b/. Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR): 

Bảng dự báo khối lượng CTR phát sinh và nhu cầu đất nghĩa trang 

TT Danh mục Khối lượng Đơn vị 
Tiêu 

chuẩn  
Đơn vị Nhu cầu  

A Chất thải rắn 
    

769,44 

1 CTR sinh hoạt 55000 ngƣời 0,9 kg/ng.ngày 49,5 

2 CTR Công nghiệp 2399,8 ha 0,3 tấn/ha 719,94 

B Nghĩa trang 55000 
 

0,06 ha/1000 ngƣời 3,3 

Trong KKT Đông Nam Quảng Trị có 2 loại CTR: CTR sinh hoạt và CTR công 

nghiệp. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bao gồm CTR của khu dân cƣ đô thị, các khu thƣơng 

mại, dịch vụ, du lịch của công nhân các nhà máy, xí nghiệp... trong các KCN cần đƣợc 

phân loại tại nguồn. Xây dựng 03 trạm trung chuyển CTR sinh hoạt cho khu vực dân cƣ 

đô thị và nông thôn, khu ở cho các chuyên gia phù hợp với kiến trúc cảnh quan của khu 

vực (vị trí trạm trung chuyển CTR được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch thoát 

nước thải – quản lý CTR và ngh a trang). 

Đến cuối ngày rác thải tại các trạm trung chuyển sẽ đƣợc vận chuyển đến các bãi 

chôn lấp của huyện theo QHC đã xác định là: 

Huyện Hải Lăng:   

 - Bãi chôn lấp xã Hải Lâm, diện tích 6 ha. 

 - Bãi chôn lấp xã Hải Thọ, diện tích 20 ha. 

 - Bãi chôn lấp xã Hải Sơn, diện tích 10 ha. 

- Chất thải rắn công nghiệp: phát sinh trong quá trình sản xuất, rất đa dạng do có 

nhiều loại hình công nghiệp khác nhau. Thành phần và khối lƣợng CTR phụ thuộc vào 

từng loại hình công nghiệp và trình độ công nghệ. Chất thải rắn công nghiệp cần xử lý 

bao gồm CTR thông thƣờng và CTR nguy hại. 

Trong khu công nghiệp chất thải rắn của các nhà máy, xí nghiệp sẽ tận thu tập kết 

tại điểm tập trung. Các phế liệu có thể sử dụng lại đƣợc để tái chế hoặc làm nguồn 

nguyên liệu cho các nhà máy, phế liệu thừa của nhà máy này có thể làm nguyên liệu cần 

cho nhà máy khác. Phần còn lại không sử dụng đƣợc sẽ vận chuyển đến nhà máy xử lý 

CTR công nghiệp chung của toàn trong khu vực đã đƣợc xác định trong Quy hoạch 

chung KKT, vị trí tại vùng cát trắng thôn Long - xã Triệu Trạch. 
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Khối lƣợng CTR phát sinh toàn khu vực khoảng 770 tấn/ngày 

c/. Định hướng quy hoạch ngh a trang tập trung 

 Ngh a trang hiện có: Ổn định tối đa hệ thống nghĩa trang tập trung hiện có. Dừng 

việc chôn cất hung táng, tiến hành cải tạo chỉnh trang, trồng thêm cây xanh, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật. 

Với các nghĩa trang nhỏ lẻ, nằm phân tán phải di dời quy tụ thành khu vực tập 

trung đến vị trí thuận lợi, phù hợp phong tục tập quán của địa phƣơng. Bố trí kết hợp 

trong vùng cây xanh cách ly, vùng đệm kề cận. 

Ngh a trang xây dựng mới: Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc phê duyệt. Đồ án 

đã định hƣớng khu Kinh tế sẽ xây dựng 01 nghĩa trang tập trung tại xã Triệu Trạch quy mô 

50ha. 

d/. Khái toán kinh phí 

Bảng khái toán kinh phí thoát nước thải, QL CTR và VSMT 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá 

(tr.đ) 

 Thành tiền 

(tr.đ)  

A Thoát nước thải       463.900 

1 Nhà máy xử lý m
3
/ngđ 49.000 7 343.000 

2 Đƣờng ống       87.597 

 

D300mm (HDPE) m 36.246   0,8 28.997 

 D400mm (HDPE) m 22.544   1,4 31.562 

 D500mm (HDPE) m 11.804   2,1 24.788 

 

D200mm áp lực m 900 2,5   2.250 

2 Phụ kiện ống 30% 

 
 

26279,04 

3 Hố ga cái 96 5  7000 

B Vệ sinh môi trường       300 

1 Trạm trung chuyển CTR trạm 3   100   300 

C Tổng(A+B)       466.900 

  Dự phòng 15 % 

  

  70.800 

  Tổng       466.970 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải, vệ sinh môi trƣờng khu vực quy 

hoạch khoảng 467 tỷ đồng.( Chi phí tính cho hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi 

trường chung của khu vực thiết kế, khu vực công nghiệp và nhà máy nhiệt điện tính toán 

riêng) 

4.4.5. Quy hoạch cấp điện 

a. Cơ sở lập quy hoạch cấp điện 

Quy hoạch cấp điện của khu vực nghiên cứu đƣợc lập trên cơ sở sau: 

- Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia ( Quy hoạch điện VII) đã đƣợc thủ 

tƣớng chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 7  năm 2011.      

- Đồ án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 có xét 

đến 2020 đƣợc phê duyệt tại quyết định số 4214 QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2012. 
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- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và 

tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 

1936/QĐ-TTg. 

b. Dự báo phụ tải điện: 

Bảng chỉ tiêu cấp điện 

- Tổng công suất tính toán khu vực quy hoạch là khoảng 164.88MW, tương đương 

183.2MVA(hệ số công suất Cosφ=0.9). (Chi tiết xem phụ lục 7) 

c. Định hƣớng cấp điện: 

* Nguồn điện: 

- Nguồn 500KV:  

Xây dựng mới trạm 500KV KKT Đông Nam Quảng trị trong khu vực nhà máy 

điện. Đƣờng dây 500KV mạch kép chạy từ Nhà máy - điểm rẽ trên tuyến 500KV Bắc Nam 

dài 25km. 

- Nguồn 220KV: 

Xây dựng mới trạm 220KV Đông Nam Quảng Trị trong khu vực nhà máy điện. 

Giai đoạn 1: Sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp Đông Hà công suất  220/110KV - 

2x125KVA.  

Giai đoạn 2: Khi tổ máy của Nhà máy điện trong cảng phát điện lên lƣới 500KV và 

220KV, có thể sử dụng nguồn điện của Nhà máy. Đƣờng dây 220KV chạy  từ Nhà máy - 

Đông Hà chiều dài 20km. 

- Nguồn 110KV: 

Xây dựng mới trạm 110/22kV Mỹ Thủy quy mô công suất 2x40MVA đấu nối từ 

trạm biến áp 110/22KV Diên Sanh vận hành năm 2017-2018. TBA này là TBA chuyên 

dùng, cấp điện trực tiếp cho khu vực cảng biển Mỹ Thủy và phụ tải trong KKT Đông-Nam 

Quảng Trị. 

Số 

TT 

Sinh hoạt KW/ng/ng đêm 0.3-0,5 

1 Nhà vƣờn, liền kề KW/hộ 6,5 

2 Chung cƣ (nhà ở xã hội nếu có) KW/hộ 4,5 

3 Dịch vụ, văn phòng KW/m2 sàn 0,03-0,05 

4 Nhà trẻ, mẫu giáo KW/cháu 0,12 

5 Hành chính, dịch vụ công cộng, 

chiếu sáng công cộng (% tính theo 

phụ tải điện sinh hoạt) 

KW/m2 sàn 

0,2-0,3 

  % phụ tải SH 40 

6 Trƣờng học KW/ học sinh 0,1 

7 Công nghiệp KW/ha 160-350 

8 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp KW/ha 120-140 

9 Kho tàng KW/ha 50 

10 Chiếu sáng đƣờng chính Cd/m2 1,2 

11 Chiếu sáng các đƣờng khác Cd/m2 0,4-0,8 
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Xây dựng mới 3 trạm 110KV công suất mỗi trạm 2x40MVA(vị trí xem bản vẽ cấp 

điện) cấp cho khu vực quy hoạch. 

- Lƣới điện 22KV: 

Các đƣờng trung thế 22KV tại các cụm công nghiệp đƣợc thiết kế mạch vòng, vận 

hành hở tại các điểm đã xác định trƣớc. Mạng lƣới mạch vòng này có thể đƣợc cấp điện từ 

2 trạm biến áp 110KV hoặc từ 2 thanh cái phân đoạn của trạm 110KV có 2 máy biến áp. 

Các khu vực có yêu cầu an toàn công nghiệp (gần đƣờng ống dẫn dầu, vƣợt đƣờng 

có mật độ xe tải cao…) yêu cầu mỹ quan đô thị cần sử dụng các đƣờng dây cáp ngầm khô, 

ruột đồng, cách điện XLPE có tiét diện chung  240mm2 và thực hiện đấu nối chuyển tiếp. 

Nguồn cấp đƣợc lấy từ đƣờng cao áp 22KV dẫn đến các trạm hạ áp trong các khu 

chức năng ... bằng cáp ngầm trong ống thép d = 100mm chạy trong các hào kỹ thuật 2 bên 

đƣờng các trục chính. Tại các lô đất chính của các khu chức năng đều có bố trí các ga phục 

vụ đầu nối khi có nhu cầu. 

Trạm biến áp phân phối 22/0,4KV: 

Về trạm biến áp phụ tải phục vụ công nghiệp chọn gam công suất phù hợp với yêu 

cầu của từng khách hàng. Đối với các trạm biến áp công cộng phục vụ chiếu sáng và sinh 

hoạt dân dụng chọn loại trạm treo công suất từ 50-630KVA.  

Trong các khu chức năng, xây dựng các trạm biến thế. Từ đó cấp ra cầu tàu, các toà 

nhà, kho bãi… bằng các đƣờng dây điện bảo vệ trong ống nhựa đi ngầm trong bãi và hào 

công nghệ. Các trạm biến áp dự kiến có công suất  2000 - 4000KVA phục vụ hệ thống 

thiết bị bốc xếp nhƣ cần trục, băng tải, phục vụ các công trình kiến trúc nhƣ nhà văn 

phòng, kho hàng, công viên cây xanh, chiếu sáng đƣờng, bến, bãi.... 

Các phụ tải tiêu thụ điện chủ yếu là cấp điện sản xuất, chiếu sáng các khu vực 

đƣờng bãi, cấp điện làm việc cho khối điều hành quản lý...  

Lƣới điện 0,4KV: 

Bên trong các nhà máy xí nghiệp: Tùy theo điều kiện kinh tế của từng nhà máy xí 

nghiệp sẽ chọn phƣơng án đi ngầm hay nổi. 

Mạng hạ thế cấp điện trong cảng từ máy biến áp (MBA) đặt trong trạm đến các phụ 

tải bằng các đƣờng cáp đi ngầm (có ống thép bảo vệ) dọc theo mép đƣờng, mép bãi để cấp 

đến các công trình. Cung cấp điện cho các phụ tải đƣợc lấy qua các tủ phân phối điện có 

thiết bị đóng ngắt tự động đồng bộ. Mạng cấp hạ thế cho các khu sử dụng cáp 0,4KV 

CU/XLPE/DSTA/PVC (4x150 và 4x120). Lƣới điện trong các tòa nhà chủ yếu sử dụng 

loại cáp điện tiết diện nhỏ hơn, đi trong các ống bảo vệ hoặc chôn ngầm trong tƣờng.  

Tại các khu dân cƣ: Dùng dây nổi có bọc cách điện ABC, trục chính có tiết diện từ 

70-120mm2, nhánh rẽ từ 35-70mm2 

Lƣới điện chiếu sáng đƣờng: 

Các đƣờng có mặt cắt ngang lòng đƣờng từ 10.5 m trở lên đèn bố trí ở 2 bên hè 

đƣờng, các đƣờng có mặt cắt ngang đƣờng nhỏ hơn 10.5 m bố tri đèn ở 1 bên hè đƣờng.  

Trong khu cảng thƣơng mại, khu logistics, khu kho cảng xăng dầu bố trí đèn bằng 

các cột thép, bát giác cần cao 30 m, lắp đặt 8 đèn công suất 1000W. Điều khiển chiếu sáng 

đƣợc thực hiện bằng thiết bị tự động đặt ở dƣới chân cột. Trong khu Nhà máy nhiệt điện, 
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khu dịch vụ hậu cảng, đƣờng bao dùng cột đèn cao áp bằng  thép cao 8-12m, 1 đến 2 cần 

lắp bóng sodium(khuyến khích dùng bóng led), công suất bóng 250W. 

Hệ thống chiếu sáng đƣờng phố:  

- Chiếu sáng đƣờng phố dùng đèn natri cao áp và đèn sudium làm nguồn sáng để 

chiếu sáng đƣờng đi, cột đèn sử dụng loại cột thép mạ kẽm nhúng nóng cao 11,0m độ 

vƣơn cần đèn là 1,5m.  

- Nguồn điện chiếu sáng cho đèn đƣợc lấy ra từ các lộ ra hạ áp của trạm biến áp khu 

vực gần nhất hoặc lấy từ các trạm biến áp chiếu sáng riêng. Toàn bộ tuyến chiếu sáng dùng 

cáp cách điện CU.XLPE/PVC/DSTA/PVC bọc thép 1kV chôn ngầm dƣới đất ở độ sâu 

0,8m. 

- Đèn đƣờng đƣợc bố trí trên trục đƣờng theo phƣơng án chiếu sáng 2 bên đối diện, 

đi theo dải phân cách đƣờng hoặc bố trí một bên phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết cấu 

mặt đƣờng. 

- Với đƣờng có dải phân cách lớn hơn 6,0m bố trí đèn hai bên đƣờng đối diện nhau, 

ở dải phân cách dùng đèn cầu trang trí cao 4,0m thân nhôm. Khoảng cách giữa các đèn 

khoảng 20 – 25m.  

d. Tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí: 

Bảng tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí hạng mục cấp điện động lực 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng  

Đơn 

giá  

(tr.đ) 

 Thành tiền 

(tr.đ)  

A Xây dựng mới       233.500  

1 Cáp ngầm trung thế 22 KV km 108 3200 345600 

2 Trạm hạ thế 22/0,4kV       

   Trạm 250-630KVA trạm 84 1000 84000 

B Hiện trạng cải tạo       

 2 Hạ ngầm đƣờng dây 22 KV km 20 600 12000 

  Tổng       441600 

Bảng tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí hạng mục cấp điện chiếu sáng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng  
Đơn giá  

(tr.đ) 

 Thành tiền 

(tr.đ)  

1 Tủ điều khiển chiếu sáng cái 100 50   5000 

2 Cáp ngầm chiếu sáng km 209.85 200   41970 

3 Đèn đƣờng chiếu sáng bộ 3000 15   45000 

  Tổng       91970 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện khu vực quy hoạch sơ bộ  khoảng 

533.57 tỷ đồng. 

4.5. Đánh giá môi trường chiến lược 

4.5.1. Đánh giá sự thống nhất giữa mục tiêu, định hướng quy hoạch với mục 

tiêu môi trường 

1. Mục tiêu chung đảm bảo phát triển môi trƣờng trong phạm vi quy hoạch:  
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Trên cơ sở mục tiêu tổng quát trong chiến lƣợc phát triển khu vực hỗ trợ phát triển 

các dự án động lực thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các mục tiêu cần đạt đƣợc, 

đảm bảo phát triển bền vững kinh tế và nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng là: 

- Bảo vệ chất lƣợng nguồn nƣớc và hệ sinh thái, cảnh quan ven biển 

- Cải thiện điều kiện sống dân cƣ, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng sống, bảo tồn văn 

hóa truyền thống.  

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu vực bởi hoạt động giao thông, ô nhiễm 

nguồn nƣớc bởi các hoạt động khu vực cảng biển, hoạt động công nghiệp và nhà máy nhiệt 

điện than. 

- Kiềm chế xu hƣớng gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học; 

cải thiện từng bƣớc chất lƣợng môi trƣờng. 

2. Mục tiêu cụ thể đối với khu vực hỗ trợ phát triển các dự án động lực thuộc khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị. 

- Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nƣớc. 

- Cải tạo các hồ nƣớc cảnh quan hiện có phía Nam đô thị, cải tạo vi khí hậu, tạo 

chuỗi "không gian xanh", góp phần tạo không gian cảnh quan gần với thiên nhiên.  

- Quy hoạch xây dựng đảm bảo >90% lƣợng nƣớc thải, 100% chất thải rắn sinh 

hoạt khu chức năng phức hợp năng lƣợng, khu công nghiệp cảng biển, khu nhà máy nhiệt 

điện than, khu dân cƣ và tái định cƣ đƣợc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng. 

- Xử lý triệt để khói thải và tro xỉ phát sinh từ nhà máy nhiệt điện than đáp ứng tiêu 

chuẩn về môi trƣờng. 

- Giảm thiểu tai biến, rủi ro môi trƣờng nhƣ khan hiếm cạn kiệt nguồn nƣớc ngầm. 

4.5.2. Đánh giá sự phù hợp giữa mục tiêu phát triển hạ tầng và bảo vệ môi 

trường  

Quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển các dự án động lực thuộc khu kinh tế Đông 

Nam Quảng Trị có nhiều công trình công nghiệp và nhà máy quan trọng, hƣớng đến mục 

tiêu xây dựng và sử dụng quỹ đất hợp lý, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, 

đồng bộ, đảm bảo các mục tiêu phát triển đô thị bền vững và bảo vệ môi trƣờng. 

San nền: Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và hiện trạng, đảm bảo thoát nƣớc mặt 

tốt giao thông đi lại thuận tiện đồng thời đảm bảo ứng phó tốt với biến đổi khí hậu nƣớc 

biển dâng. Thoả mãn các yêu cầu, tiêu chí về kỹ thuật đồng thời giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan 

thiên nhiên và giảm thiểu khối lƣợng san nền. 

Hệ thống giao thông: Tôn trọng địa hình và ổn định hệ thống giao thông theo quy 

hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đảm bảo và thỏa mãn các chỉ tiêu kinh tế - 

kỹ thuật chính của mạng lƣới đƣờng giao thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; 

Thỏa mãn đƣợc nhu cầu lƣu thông một cách thuận tiện nhất giữa các phân khu chức năng 

trong khu vực và khớp nối với toàn bộ hệ thống giao thông của kinh tế; Đảm bảo an toàn 

giao thông và khai thác có hiệu quả lợi ích mà hệ thống giao thông mang lại; 

Hệ thống thoát nƣớc: Quy hoạch định hƣớng sử dụng hệ thống thoát nƣớc mƣa 

trong khu vực quy hoạch là hệ thống nƣớc mƣa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc 

thải sinh hoạt. Tất cả các khu chức năng, hộ dân cƣ xây dựng mới đều đƣợc xử lý bằng bể 
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tự hoại trƣớc khi chảy vào hệ thống cống chung và trạm làm sạch nƣớc thải xả ra môi 

trƣờng đảm bảo đạt QCVN 14/2008/BTNMT. Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải công 

nghiệp cũng nhƣ nƣớc thải nhà máy nhiệt điện đƣợc xử lý riêng biệt, các trạm xử lý đƣợc 

cách ly bằng hệ thống cây xanh, đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cƣ, hạn chế ô 

nhiễm môi trƣờng sống. 

Quản lý chất thải rắn: CTR khu vực quy hoạch có nguồn phát thải từ các hộ dân, 

các khu tái định cƣ, riêng nhà máy nhiệt điện than phát sinh thêm tro xỉ và khói thải trong 

quá trình hoạt động. Định hƣớng thu gom tập trung chất thải rắn trong khu vực sau đó 

chuyển về khu xử lý chất thải rắn tập trung của khu công nghiệp, riêng tro xỉ nhà máy 

nhiệt điện xử lý trực tiếp tại nhà máy nhiệt điện than sau đó chuyển đến các bể chứa xỉ 

trong nhà máy. 

4.5.3. Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường chính trong triển khai quy 

hoạch 

Trong quá trình quản lý và thực hiện quy hoạch, cần thực hiện theo nguyên tắc đảm 

bảo phát triển bền vững: vừa đạt đƣợc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ 

môi trƣờng.  

Tổng hợp xu thế biến đổi các điều kiện môi trường 

Thành phần môi 

trường 
Xu hướng biến đổi 

Xu hƣớng biến đổi 

điều kiện khí hậu. 

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch sẽ chịu tác động theo xu thế biến đổi 

khí hậu theo kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam.  

- Biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng, gió, bão và hiện tƣợng xâm thực 

mặn sẽ làm ảnh hƣởng đến quá trình phát triển khu vực quy hoạch. 

Xu hƣớng biến đổi 

chế độ thủy văn – hải 

văn. 

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch chịu tác động triều cƣờng gây nguy cơ 

ngập úng và xâm thực mặn. 

- Định hƣớng quy hoạch hạn chế khai thác nguồn nƣớc ngầm, sử dụng 

nguồn nƣớc mặt, kiểm soát các hoạt động khai thác nƣớc ngầm, quy 

hoạch hạn chế thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực, mở rộng các suối, 

trồng cây xanh vùng đệm các hồ cảnh quan sẽ làm giảm mức độ biến 

đổi chế độ thủy văn trong khu vực. 

Xu hƣớng biến đổi 

môi trƣờng không khí. 

- Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông, do hoạt động của các khu 

công nghiệp đặc biệt là từ nhà máy nhiệt điện than. 

- Khả năng ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực: khu xử lý nƣớc thải, khu 

thƣơng mại dịch vụ, khu công nghiệp. 

Xu hƣớng biến đổi 

môi trƣờng nƣớc. 

- Phát triển khu công nghiệp và nhà máy nhiệt điện than làm gia tăng tải 

lƣợng các chất ô nhiễm tới môi trƣờng nƣớc mặt các suối, hồ nƣớc 

trong khu vực. 

- Với định hƣớng quy hoạch hệ thống thoát nƣớc riêng (nƣớc mƣa, nƣớc 

thải) và xây dựng trạm xử lý nƣớc thải trong khu vực, góp phần giảm 

thiểu tác động xấu lên môi trƣờng nƣớc mặt. 

Xu hƣớng biến đổi đa 

dạng sinh học. 

- Khu vực quy hoạch cơ bản là đất nông nghiệp, lâm nghiệp, Quy hoạch 

xây dựng sẽ làm giảm diện tích hệ sinh thái, phá vỡ cân bằng sinh thái 

tự nhiên do quá trình san lấp và hoạt động của các dự án nhà máy và 

khu công nghiệp.   

Xu hƣớng biến đổi 

cảnh quan, địa hình.  

- Xây dựng các khu chức năng trong khu vực sẽ làm thay đổi cảnh quan 

toàn bộ diện tích. Định hƣớng hạn chế tối đa công tác san lấp, bảo vệ 

địa hình sẽ giảm tối đa thay đổi cảnh quan khu vực. 
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Xu hƣớng biến đổi 

kinh tế xã hội. 

- Quy hoạch khu đô thị sẽ ảnh hƣởng đến nghề nghiệp, đời sống ngƣời 

dân trong khu vực. 

Đánh giá: 

Các  rủi ro có thể xảy ra liên quan đến quy hoạch xây dựng phân khu kinh tế Đông 

Nam Quảng Trị: 

- Tích lũy các tác động bất lợi: phát sinh lƣợng nƣớc thải, chất thải rắn sinh hoạt từ 

các khu tái định cƣ, khu dân cƣ, khu nhà ở công nhân…, khí thải do hoạt động giao thông 

và các khu công nghiệp, khói thải từ nhà máy nhiệt điện than, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện 

than là nguy cơ ảnh hƣởng đến sức chịu tải các thành phần môi trƣờng trong khu vực. 

- Phát sinh các sự cố: Sử dụng hóa chất nguy hại (chứa kim loại nặng, các hợp chất 

hữu cơ bay hơi…) tại trạm xử lý nƣớc thải không đúng qui định dẫn đến nguy cơ cháy nổ, 

rò rỉ vào môi trƣờng, ảnh hƣởng có hại tới sức khỏe con ngƣời, sự cố từ hệ thống xử lý 

chất thải (nƣớc thải, chất thải rắn, khói thải, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện than…), khả năng 

kiểm soát dịch bệnh. 

4.5.4. Dự báo diễn biến chất lượng nước 

Nguồn và thành phần gây ô nhiễm nƣớc:Nguồn phát sinh các chất ô nhiêm nƣớc 

mặt chính trong khu vực là nƣớc thải sinh hoạt của các khu tái định cƣ, khu dân cƣ, khu 

nhà ở công nhân, khu công nghiệp và nhiệt điện than... 

Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm nước 

TT Nguồn ô nhiễm Khu vực ô nhiễm Thành phần-mức độ ô nhiễm 

1 Hoạt động sinh hoạt   

 - Nƣớc thải từ hoạt động 

sinh hoạt của khu dân cƣ; 

- Nƣớc thải từ hoạt động 

sinh hoạt các khu nhà ở 

công nhân; 

 

Nguồn nƣớc mặt các hồ 

cảnh quan, tại các khu 

vực đặt trạm xử lý, chất 

lƣợng nƣớc ngầm khu 

vực. 

- Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, 

các chất dinh dƣỡng (N, P), 

coliform gây ô nhiễm và phú 

dƣỡng nguồn nƣớc mặt. 

3 Khu kỹ thuật   

 - Trạm trung chuyển chất 

thải rắn. 

- Trạm xử lý nƣớc thải. 

- Nhà máy nhiệt điện than 

- Khu công nghiệp dầu khí 

- Nƣớc mƣa chảy tràn ; 

- Nƣớc rỉ rác phát sinh do 

phân hủy chất hữu cơ; 

- Bãi tro xỉ trong nhà máy 

- Dầu khí rò rỉ trong quá 

trình xử lý. 

Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các 

chất dinh dƣỡng (N, P), coliform  

* Tác động đến môi trƣờng nƣớc do hoạt động sinh hoạt: 

Theo tính toán thì đến năm 2035 KKT Đông-Nam Quảng Trị sẽ có tổng tải lƣợng 

các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải do hoạt động sinh hoạt mà không đƣợc xử lý và thải 

trực tiếp ra môi trƣờng là 683kg/ngày, đến năm 2035 có khoảng 794kg/ngày. Trong đó chủ 

yếu là hàm lƣợng cặn lơ lửng (SS) chiếm cao nhất gần 3.00kg/ngày, chiếm 40% so với 

tổng tải lƣợng các chất ô nhiễm. Căn lơ lửng là loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi 

trƣờng nhỏ so với các chất khác, bên cạnh đó tỉnh  Quảng Trị rất phong phú về hệ thống 

sông suối và về phía Đông là biển nên khả năng tự làm sạch của hệ thống mặt nƣớc trong 

vùng là rất lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng do nƣớc thải không đƣợc xử lý theo đồ án 

quy hoạch là không đáng kể. 
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Bảng: Dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt tại khu đô thị 

thuộc KKT Đông-Nam Quảng Trị. 

TT Năm 
Tải lƣợng chất ô nhiễm (Kg/ngày) 

SS BOD5 COD Tổng N Tổng P 

1 Năm 2020 220 90 65 21 16 

2 Năm 2030 300 150 130 35 28 

 Theo tính toán thì đến năm 2030 

khối lƣợng xử lý nƣớc thải cho mục đích 

sinh hoạt của khu vực nghiên cứu nói 

chung là số lƣợng xử lý nƣớc thải đƣợc tính 

theo số lƣợng nƣớc đƣợc cấp vì vậy dao 

động từ 10-15% số dân còn lại không đƣợc 

cấp nƣớc cũng đồng nghĩa với việc không 

đƣợc xử lý nƣớc thải mà họ dùng từ nguồn 

nƣớc khác nhƣ nƣớc ngầm, nƣớc giếng 

khoan... vì vậy khối lƣợng nƣớc thải này 

chính là nguyên nhân gây ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng. Tuy nhiên, đây là một vùng 

rộng lớn và có hệ thống mặt nƣớc nhƣ sông 

Thạch Hãn và một số sông nằm trên địa 

bàn tỉnh nên có thể điều hòa và tự làm sạch 

đƣợc môi trƣờng nƣớc thải bị thất thoát 

không đƣợc xử lý theo đồ án quy hoạch. 

Hình: Sơ đồ dự báo tổng tải lượng các chất 

ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của thị 

KKT Đông-Nam Quảng Trị đến năm 2030 

(Kg/ngày) 

* Tác động đến môi trƣờng nƣớc do hoạt động sản xuất công nghiệp: 

Là vùng rất nhạy cảm với môi trƣờng do nằm sát biển, có rất nhiều các điểm du 

lịch văn hoá lịch sử, các di tích quốc gia cũng nhƣ du lịch sinh thái nhất là du lịch nghỉ 

dƣỡng  

và sinh thái biển nhƣng trong 

vùng lại có tiềm năng, thuận lợi 

và đƣợc ƣu tiên phát triển mạnh 

về công nghiệp nên đây cũng là 

một thách thức lớn đối với môi 

trƣờng của khu Đông Nam 

Quảng Trị. 

Theo tính toán đến năm 

2035 thì hoạt động sản xuất 

công nghiệp sẽ thải ra môi 

trƣờng khoảng 349kg/ngày các 

chất ô nhiễm không qua xử lý 

trong đó tải lƣợng chất COD 

chiếm cao nhất 44%, tiếp theo 

là chất rắn lơ lửng chiếm 25% 

so với tổng tải lƣợng các chất ô 

nhiễm. 

 
 

Hình: Sơ đồ dự báo tải lượng các chất ô nhiễm 

có trong nước thải công nghiệp của  KKT Đông-Nam 

Quảng Trị đến năm 2030(Kg/ngày) 

Bảng: Dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải công nghiệp vùng KT 

Đông Nam Quảng Trị . 

Năm Tải lƣợng chất ô nhiễm (Kg/ngày) 
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TSS BOD COD Tổng N Tổng P 

2025 62 45 128 17 12 

2035 85 60 164 25 20 
 

Theo quy hoạch các khu công nghiệp đƣợc xây dựng trạm xử lý nƣớc thải và các 

cơ sở nhỏ trong từng khu đều phải tự làm sạch nƣớc thải rồi mới xả ra đƣờng ống thoát 

nƣớc chung và chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng đều phải đạt TCCP, tuy 

nhiên hiện nay KCN chƣa đi vào hoạt động nên sẽ bị ô nhiễm môi trƣờng nƣớc trong 

thời gian xây dựng. 

4.5.5. Dự báo diễn biến chất lượng không khí. 

Nguồn và thành phần gây ô nhiễm không khí: Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu 

trong khu vực chủ yếu từ hệ thống hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông khu công 

nghiệp, giao thông đƣờng sắt, giao thông đƣờng thủy, hoạt động cảng, nhà máy nhiệt điện 

than... 

Đánh giá nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm không khí 

TT Nguồn ô nhiễm Khu vực bị tác động Thành phần và mức độ ô 

nhiễm 

1 Hoạt động giao thông vận tải. 

 

 

 

Hoạt động giao 

thông chính, giao 

thông đối ngoại, 

đối nội, bến xe 

Khu vực các tuyến và nút giao thông có mật 

độ phƣơng tiện qua lại lớn nhƣ đƣờng Đông 

Tây, đƣờng giao thông khu vực cảng và nhà 

máy nhiệt điện than; 

Khu vực bến xe khách, bến xe tải/. 

Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, 

NOx, muội, Pb, tiếng ồn, hơi 

xăng dầu. Mức độ ô nhiễm 

trung bình. 

2 Hoạt động sản xuất khu công nghiệp và nhiệt điện than 

 

 

 

Hoạt động sản 

xuất khu công 

nghiệp và nhà  

máy nhiệt điện 

than. 

 

Khu vực nhà máy điện và khu vực lân cận  Quá trình đốt nhiên liệu tạo ra 

khói bụi, khí CO, CO2, tro xỉ 

than…mức ô nhiễm cao 

3 Hoạt động khác 

 Tại các điểm hẹn 

tập kết  chất thải 

rắn làm gia tăng 

ô nhiễm cục bộ. 

Tại các điểm hẹn tập kết CTR có thể gây ô 

nhiễm không khí cục bộ.  

Các khí phát sinh từ quá trình 

phân hủy CTR. Tác động 

mang tính cục bộ ở mức trung 

bình. 

Theo tính toán tải lƣợng chất thải không khí trong hoạt động sản xuất công nghiệp 

dựa theo đánh giá từng KCN, loại công nghiệp ứng với từng mô hình sản xuất công 

nghiệp nặng, nhẹ khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã đƣa ra đƣợc dự báo tải lƣợng khí thải 

của hoạt động sản xuất công nghiệp nhƣ sau: 

Bảng: Dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghiệp tại các khu 

công nghiệp thuộc KKT Đông Nam Quảng Trị đã đƣợc xử lý 

 

Năm 

Tải lƣợng chất ô nhiễm (Kg/ngày) 

TSP SO3 NOx CO THC 

Năm 2020 4944 1480 7576 1792 736 

Năm 2030 9888 2960 15152 3584 1472 
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Hình: Sơ đồ dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghiệp khu công 

nghiệp KKT  Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035. (kg/ngày) 

Qua bảng trên cho thấy đến năm 2035 thì hoạt động sản xuất công nghiệp của 

KKT Đông Nam Quảng Trị sẽ phát sinh tải lƣợng khí thải vào khoảng 31.342kg/ngày. 

Trong tƣơng lai hoạt động sản xuất công nghiệp của các nhà máy nếu có hệ thống xử lý 

và lọc không khí tốt trƣớc khi thải ra môi trƣờng đảm bảo từ 85-90% nhƣ các cơ sở sản 

xuất ký nhận và đảm bảo về môi trƣờng trƣớc khi vận hành sản xuất thì lƣợng khí phát 

thải ra môi trƣờng mà không đƣợc xử lý vào khoảng 3.134 kg/ngày. Điều này sẽ đảm bảo 

việc sản xuất công nghiệp không gây cản trở cho môi trƣờng không khí cũng nhƣ các 

khu du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng xung quanh KCN, CCN của KKT Đông Nam Quảng 

Trị. 

- Đánh giá chung: Chất lƣợng không khí phân khu bị tác động mạnh ở giai đoạn các 

khu công nghiệp và nhà máy nhiệt điện than đi vào hoạt động, các thông số môi trƣờng 

nhƣ bụi, CO, NOx, SOx và tiếng ồn có thể vƣợt TCCP nhiều lần tại các khu công nghiệp 

và nhà máy nhiệt điện than. Cần giám sát chặt chẽ quá trình xử lý khí thải khu công nghiệp 

và nhà máy nhiệt điện than, tăng cƣờng diện tích không gian cây xanh và mặt nƣớc, góp 

phần cải thiện sức khỏe ngƣời dân đô thị.  

4.5.6. Dự báo diễn biến các vấn đề môi trường kinh tế - xã hội   

* Về mặt kinh tế: 

- Việc xây dựng cảng biển tại vị trí hợp lý sẽ giúp hàng hóa đƣợc thông thƣơng 

thuận lợi với các vùng trong khu vực. 

- Giúp cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khu vực 

nghiên cứu giúp cho giao thông thuận lợi hơn, phát triển kinh tế thuận lợi, thúc đẩy việc 

lƣu thông hàng hóa giữa các vùng trong khu vực. 

* Về mặt xã hội: 

- Việc xây dựng các khu công nghiệp cần bố trí, xây dựng các khu tái định cƣ cho 

1 bộ phận ngƣ dân, các hộ trồng rừng, trồng lúa địa phƣơng, bên cạnh đó còn phải đào 

tạo, tạo việc làm cho 1 bộ phận dân cƣ bị mất việc làm do việc thu hồi đất để xây dựng 

các cụm công nghiệp. 

- Khu vực tái định cƣ nằm gần nhà máy nhiệt điện nên cần trồng hàng rào cây 

xanh cách ly rộng từ 300-500m để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng. 
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- Cần bố trí, xây dựng các khu nhà ở nội trú cho lực lƣợng lao động nhập cƣ làm 

việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. 

- Thu hút đầu tƣ, tạo thêm việc làm cho ngƣời lao động trên địa bàn, góp phần 

nâng cao đời sống ngƣời dân trong khu vực, bên cạnh việc hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi 

nghề cho ngƣời dân 

4.5.7. Các giải pháp bảo vệ môi trường 

Định hƣớng phân vùng bảo vệ môi trƣờng:  

a/. Phương hướng chung 

- Trong tƣơng lai gần (đến 2025), phải có biện pháp xử lý ô nhiễm nhất là ô nhiễm 

không khí và ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đối với các CCN, các khu công nghiệp và nhà 

máy nhiệt điện than.  

- Xử lý triệt để khói thải và tro xỉ do nhà máy nhiệt điện than phát thải trong quá 

trình hoạt động. 

- Tăng cƣờng mật độ cây xanh ở những nơi còn đất trống để đạt diện tích cây 

xanh lớn nhất trong khu vực quy hoạch. 

- Khi bố trí các nhà máy trong KCN cần phân chia thành các nhóm ngành theo các 

mức độ ô nhiễm nặng, trung bình, nhẹ để bố trí gần nhau. Các nhà máy ô nhiễm nặng bố 

trí cuối hƣớng gió so với nhà máy ô nhiễm nhẹ hoặc không ô nhiễm. Khu xử lý nƣớc 

thải, trạm trung chuyển chất thải rắn bố trí cuối hƣớng gió. 

b/. Phân vùng môi trường: 

*Phân vùng 1: Khu vực đô thị và khu vực tái định cư: 

Vấn đề môi trƣờng: Có nguy cơ ô nhiễm rác thải, nƣớc thải sinh hoạt. Tại một số 

nút giao thông chính có nguy cơ ô nhiễm không khí do nguồn phát thải từ các phƣơng 

tiện cơ giới. 

Dự kiến giải pháp xử lý: Quy hoạch, xây dựng khu xử lý nƣớc thải sinh hoạt, khu 

xử lý và chôn lấp rác thải tập trung. Cần trồng cây xanh cách ly tại những khu vực có 

mật độ dân cƣ cao, tại các tuyến đƣờng có mật độ ngƣời tham gia giao thông cao. 

*Phân vùng 2: Khu vực nông nghiệp, nông thôn phía Nam. 

Vấn đề môi trƣờng: Có nguy cơ ô nhiễm rác thải, nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc 

xử lý do chƣa có trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Có nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nƣớc 

ngầm do hoạt động bón phân, phun thuốc trừ sâu trên đồng ruộng 

Dự kiến giải pháp xử lý: Xây dựng hệ thống cống thu gom nƣớc thải về khu xử lý 

nƣớc thải tập trung.Quy hoạch khu chôn lấp rác thải cho khu vực nông thôn. Cần vận 

động nông dân hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng các loại thuốc trừ sâu trong danh 

mục cho phép. Khuyến khích nông dân sử dụng phân bón vi sinh vừa tốt cho đất, có lợi 

cho cây trồng. Hạn chế bón phân hóa học. Phân hóa học có tác hại gây bạc màu cho đất, 

ô nhiễm nguồn nƣớc ngầm. 

*Phân vùng 3: Khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện than. 

Vấn đề môi trƣờng: Có nguy cơ ô nhiễm rác thải, nƣớc thải, khí thải công nghiệp, 

khói thải nhà máy nhiệt điện than, tro xỉ nhà máy nhiệt điện than. Tại khu công nghiệp 

khí, kho chứa khí có nguy cơ cháy nổ cao. Các khu công nghiệp nằm không xa các khu 
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tái định cƣ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng đối với các khu tái định cƣ. Tại khu nhà 

máy nhiệt điện than có nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng không khí cho khu vực nhà ở 

chuyên gia – công nhân và các khu vực lân cận bởi khói thải và tro xỉ từ nhà máy trong 

quá trình hoạt đông. 

Dự kiến giải pháp xử lý: Quy hoạch, xây dựng khu xử lý nƣớc thải, rác thải công 

nghiệp cục bộ tại các khu công ngiệp, cụm công nghiệp. Cần trồng dải cây xanh cách ly 

giữa khu công nghiệp và khu tái định cƣ để đảm bảo chất lƣợng môi trƣờng trong giới 

hạn cho phép đối với khu tái định cƣ. Đối với nhà máy nhiệt điện than áp dụng hệ thống 

xử lý khói thải và tro xỉ hiện đại nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng ô nhiễm trong quá trình 

hoạt động tới môi trƣờng xung quanh. 

*Phân vùng 4: Khu du lịch sinh thái ven biển: 

Vấn đề môi trƣờng: Có nguy cơ bị ô nhiễm nƣớc thải, rác thải sinh hoạt, nƣớc thải 

công nghiệp. Khu vực sinh thái biển ven bờ có nguy cơ bị xâm hại do các hoạt động của 

khách du lịch, do các hoạt động xả thải của nhà máy. 

Dự kiến giải pháp xử lý: Nƣớc thải, rác thải tại khu du lịch sinh thái cần đƣợc đƣa 

về khu xử lý tập trung. Vận động ngƣời dân, khách du lịch giữ gìn vệ sinh chung, không 

vứt, xả rác bừa bãi. Giám sát nghiêm ngặt quá trình xử lý và xả thải của các nhà máy ra 

môi trƣờng. 

*Phân vùng 5: Khu vực nghĩa trang: 

Vấn đề môi trƣờng: Vẫn tồn tại những khu mộ nằm rải rác trên địa bàn, xen kẽ 

trong các khu vực dân cƣ. Có nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nƣớc ngầm. 

Dự kiến giải pháp xử lý: Cần có quỹ đất giành cho xây dựng nghĩa trang tập trung 

của KKT Đông Nam Quảng Trị. Tích cực vận động ngƣời dân di dời các khu mộ về khu 

vực nghĩa trang tập trung. 

c/. Giải pháp về kỹ thuật 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng trong KCN, nhà máy nhiệt điện than bao gồm hệ thống 

giao thông, hệ thống cấp nƣớc, hệ thống thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải, hệ thống cấp điện, 

chiếu sáng, hệ thống thông tin phải đƣợc thiết kế đồng thời, đồng bộ để đảm bảo thuận 

tiện trong xây dựng, sửa chữa, vận hành, tiết kiệm sử dụng đất và phải tuân theo Quy 

chuẩn Xây dựng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

- Phải bố trí địa điểm tạm lƣu giữ và trung chuyển chất thải rắn trong KCN, nhà 

máy nhiệt điện than; phải xác định rõ cơ sở tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

và chất thải rắn nguy hại của các KCN và nhà máy nhiệt điện than. 

- Phải tách riêng hoàn toàn hệ thống thoát nƣớc thải với hệ thống thoát nƣớc mƣa. 

Mạng lƣới thu gom nƣớc thải công nghiệp phải có vị trí, cốt hố gas phù hợp để đấu nối 

với điểm xả nƣớc thải của các doanh nghiệp trong KCN. 

- Trong các KCN phải có nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung. Các nhà máy này có 

thể chia thành nhiều đơn nguyên (modun) nhƣng phải đảm bảo tổng công suất đủ để xử 

lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trƣờng khi 

các khu này đƣợc lấp đầy. Các nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung phải thiết kế lắp đặt hệ 

thống quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số: pH, DO, BOD, COD, TSS và một 

số thông số đặc trƣng khác trong nƣớc thải của KCN theo yêu cầu nêu trong Quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 
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- Trong nhà máy nhiệt điện than phải có trạm xử lý nƣớc thải riêng biệt, các khu 

xử lý khói thải và tro xỉ áp dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo xử lý triệt để trong quá 

trình sản xuất, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn về môi trƣờng. 

d/. Giải pháp về quản lý 

- Phải thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trƣờng trong KCN đã đƣợc quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Ban Quản lý KCN,nhà máy nhiệt điện than... là các tổ chức chịu trách nhiệm 

trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trƣờng theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền. 

- Ban Quản lý KCN, nhà máy nhiệt điện than... phải có tổ chức chuyên môn, cán 

bộ phụ trách về bảo vệ môi trƣờng theo quy định tại Nghị định số 81/2007NĐ-CP của 

Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trƣờng tại cơ quan Nhà 

nƣớc và doanh nghiệp nhà nƣớc. 

- Chủ đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, nhà máy 

nhiệt điện than phải có bộ phận chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách về môi trƣờng theo 

quy định của pháp luật. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN bố trí cán bộ kiêm nhiệm 

theo dõi công tác bảo vệ môi trƣờng. 

- Quy hoạch xây dựng phân khu KKT Đông Nam Quảng Trị phải đảm bảo bố trí 

không gian các khu chức năng hợp lý rõ ràng, phù hợp với tính chất hoạt động của khu 

vực, đảm bảo giảm thiểu tác động xấu đối với môi trƣờng xung quanh và giữa các khu 

chức năng với nhau. KCN và giữa các dự án trong KCN phát sinh nhiều nguồn khí thải 

và tiếng ồn phải đƣợc bố trí ở cuối hƣớng gió chủ đạo đối với KCN và đƣợc cách ly với 

các đô thị và các khu chức năng yên tĩnh khác bằng các dải cây xanh có chiều rộng theo 

quy định; các dự án phát sinh nhiều nƣớc thải phải đƣợc bố trí gần nhau và ở cuối nguồn 

nƣớc của KCN. 

- Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng của phân khu KKT Đông Nam Quảng 

Trị phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trƣờng của khu vực và kế hoạch 

phòng chống thiên tai, động đất, bão lụt, nƣớc biển dâng. 

- Bảo vệ môi trƣờng KCN cần phải đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, lấy phòng ngừa 

là chính, trong tất cả các giai đoạn. Lập quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tƣ, thi công 

xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thi công xây dựng các dự án đầu tƣ và trong suốt quá 

trình hoạt động. 

- Quy hoạch xây dựng phân khu KKT Đông Nam Quảng Trị phải phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, hạn chế sử dụng đất canh tác nông nghiệp có 

năng suất cao, đảm bảo phát triển bền vững và an ninh quốc phòng. 

- Quy hoạch các KCN phải lập báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (DMC) 

theo quy định của pháp luật. 

e/. Quan trắc môi trường:   

* Các đối tƣợng quan trắc, vị trí và thông số quan trắc xem bảng tổng hợp sau: 

Đối tƣợng 

quan trắc 

Vị trí, khu vực quan trắc 
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Môi trƣờng 
nƣớc 

- Nguồn nƣớc mặt: Các điểm thoát nƣớc thải khu vực suối kênh chảy ra biển. 

- Nƣớc thải sinh hoạt đô thị sau các TLSNT sinh hoạt 

- Nƣớc thải công nghiệp sau các TLSNT công nghiệp 

- Nƣớc ngầm xung quanh TLSNT, khu xử lý CTR, nghĩa trang 

Không khí - Các khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện trong khu vực lập quy hoạch. 

- Ở khu vực các TLSNT, khu xử lý CTR, nút giao thông chính, do phƣơng 

tiện giao thông đƣờng bộ 

- Bến xe, khu vực dịch vụ. 

Tiếng ồn - Khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện than, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, khu  

vực chợ, khu dân cƣ, khu công cộng 

- Tại nút giao thông chính (ồn do phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ) 

Đất - Khu công nghiệp dầu khí 

- Các khu vực dùng thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, phân hoá học) 

Ghi chú: Thiết bị phương tiện lấy mẫu, phân tích mẫu tuân theo quy định các 

TCVN và quốc tế hiện hành. 

4.5.8. Biện pháp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường do công nghiệp 

a/. Giảm thiểu tác động của nƣớc thải. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải bao gồm: 

- Phân luồng dòng thải bao gồm: các loại nƣớc quy ƣớc sạch, nƣớc ô nhiễm cơ 

học, nƣớc ô nhiễm do hóa chất và nƣớc ô nhiễm do dầu mỡ, chất rắn lơ lửng...; 

- Tuần hoàn tái sử dụng nƣớc làm mát; 

- Khơi thông hệ thống thoát nƣớc thải, bố trí hố ga và đặt thùng thu gom chất thải 

rắn...  

- Nƣớc thải sản xuất từ nhà máy nhiệt điện gồm nhiều nguồn phát sinh khác nhau, 

nhƣng có thể phân làm 02 loại chính: 

+ Nƣớc thải từ hệ thống khử lƣu huỳnh có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng và nhiệt độ 

cao (khoảng 54
0
C) nên cần xử lý bằng keo tụ, lắng và giảm nhiệt độ. 

+ Nƣớc thải từ các nguồn khác pha trộn với nhau cho thấy chỉ số PH là không đạt 

tiêu chuẩn, nên cần trung hòa trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ các khu nhà ở công nhân và chuyên gia đƣợc thu gom và 

xử lý bằng các trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt riêng biệt trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực dự án đƣợc thu gom tách biệt đƣa về các hồ 

điều hòa và đƣợc tiến hành theo dõi hàm lƣợng chất ô nhiễm trƣớc khi đấu nối với hệ 

thống thoát nƣớc mƣa của khu vực. 

- Vấn đề nƣớc thải công nghiệp cần đƣợc giám sát chặt chẽ, toàn bộ quá trình xả 

thải phải đảm bảo chất lƣợng và tiêu chuẩn môi trƣờng trƣớc khi ra nguồn tiếp nhận, 

tránh để tình trạng xả thải nhƣ Formosa gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng 

biển. 

b/. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn công nghiệp. 

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ nhà máy nhiệt điện bao gồm nguyên vật 

liệu thô nhƣ thanh kim loại, tro, bao bì dính dầu, vải, dầu mỡ, hóa chất đã sử dụng... các 
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loại chất thải này sẽ đƣợc phân loại tại nguồn và ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu 

gom, vận, xử lý nhƣ sau: 

- Xỉ tro ƣớt ở đáy nồi hơi đƣợc vận chuyển đến các nhà nhà máy gạch làm nguyên 

liệu để sản xuất gạch hoặc nguyên vật liệu làm đƣờng; 

- Bụi tro từ hệ thống lọc tĩnh điện chứa chủ yếu các chất vô cơ không độc hại hoặc 

lƣu giữ trong các bể chứa. Bụi tro sẽ đƣợc chuyển đến các nhà máy bê tông và nhà máy 

xi măng để sử dụng làm phụ gia; 

- Bánh bùn xử lý khí thải chứa lƣu huỳnh trong quá trình xử lý nƣớc thải đƣợc 

chuyến đến các nhà máy xi măng sử dụng nhƣ là phụ gia; 

- Bao bì, hóa chất sử dụng... đƣợc vận chuyển đến xử lý đúng quy định. 

Các biện pháp đánh giá chất lƣợng môi trƣờng chi tiết cũng nhƣ biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng và nhƣ rủi ro trong quá trình hoạt động nhà máy sẽ đƣợc nói rõ 

trong các đồ án chuyên nghành chi tiết. 

4.5.9. Ứng phó với biển đổi khí hậu 

Thống kê của Viện Quy hoạch thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) cho biết, trong vòng 

10 năm (1998-2008) tại các tỉnh Bắc Trung bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, lũ lụt đã cƣớp đi sinh mạng của 

1.090 ngƣời và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Đặc biệt, năm 2010, lũ lụt bất thƣờng xảy ra 

tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình làm 111 ngƣời chết, 17 ngƣời mất tích, 

357.076 ngôi nhà bị ngập, hƣ hỏng nặng, thiệt hại về kinh tế nặng nề. Ngoài thiệt hại do 

lũ bão gây nên, ngƣời dân ở khu vực Bắc Trung bộ phải hứng chịu gió cát, gió khô nóng 

và hạn hán trên diện rộng. Đối với các lƣu vực cửa sông, vào mùa khô, nƣớc mặn ảnh 

hƣởng sâu từ 20-40km gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. 

- Những biến đổi khí hậu tại Việt Nam: 

+ Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,3
0
C. 

+ Xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trên phần lãnh thổ Việt Nam, lƣợng mƣa giảm 

đi trong tháng 7, 8 và tăng lên trong các tháng 9, 10, 11, hiện tƣợng mƣa phùn giảm đi rõ 

rệt ở Bắc và Bắc Trung Bộ.                

+ Mực nƣớc biển dâng lên trung bình 0,435 cm đến 0,635 cm năm. 

- Sự biến đổi khí hậu đến năm 2070: 

+ Nhiệt độ vùng duyên hải tăng khoảng 1,5
0
C và vùng nội địa là 2,5

0
C. 

+ Trên các khu vực, mƣa trong gió mùa đông bắc tăng 0-5% vào mùa khô và 0-

10% vào mùa mƣa.                

+ Nƣớc biển dâng cao 45cm. 

Vì vậy bão lũ và nƣớc biển dâng của vùng duyên hải miền Trung còn nan giải hơn 

rất nhiều khi tính đến yếu tố liên quan bởi hiện tƣợng biến đổi khí hậu.  

Trong 4 thập kỷ qua, một thực tế có thể nhìn thấy đƣợc đó là cƣờng độ và tần suất 

các dạng thiên tai ngày càng tăng lên và dữ dội hơn. Trong thập kỷ 90, khu vực miền 

trung đã phải chống chịu hơn 15 cơn bão, trong đó một số cơn bão có sức gió giật mạnh 

trên cấp 12 gây hậu quả nghiêm trọng về ngƣời và tài sản.  
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Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng và tác động lên quá trình phát triển của 

tỉnh Quảng Trị. 

* Ảnh hưởng của BĐKH đến l nh vực nông nghiệp. 

Sự gia tăng cƣờng độ các hiện tƣợng BĐKH nhƣ lụt bão, nƣớc biển dâng làm cho 

một số vùng đất thƣờng xuyên bị ngập nhƣ: xã Triệu Thành, Triệu Thƣợng, Triệu Long, 

Triệu Ái, Triệu Giang của huyện Triệu Phong; xã Hải Hoà, Hải Thành, Hải Quế, Hải 

Thọ, Hải Trƣờng, Hải Chánh, Hải Tân của huyện Hải Lăng; phƣờng Đông Lƣơng, Đông 

Lễ, Đông Giang, Đông Thanh của thành phố Đông Hà; xã Vĩnh Long của huyện Vĩnh 

Linh; phƣờng An Đông của thị xã Quảng Trị. Điều này ảnh hƣởng lớn đến khả năng 

canh tác nông nghiệp. 

Lƣợng mƣa hàng năm phân bố ít vào mùa khô kiệt. Do đó, khả năng nhiễm mặn 

tại hai hệ thống sông Thạch Hãn và Bến Hải lớn, lƣợng nƣớc ngọt thiếu hụt vào mùa 

khô, gây ra hiện tƣợng cạn kiệt tại các hồ và đập trữ nƣớc phục vụ cho hoạt động nông 

nghiệp. Đây là thách thức rất lớn cho ngành nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mùa 

khô (từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm). 

Đối với khu vực quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp nằm sâu trong đất liền nên 

ít chịu ảnh hƣởng, tuy nhiên trong tƣơng lai để ứng phó với BĐKH cần có các biện pháp 

phòng chống lụt bão cũng nhƣ sự xâm thực mặn gây ảnh hƣớng đến quá trình sản xuất. 

Khí hậu cực đoan cũng ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên 

địa bàn tỉnh đặc biệt là hoạt động đánh bắt xa bờ. Vào mùa mƣa, tần suất biển động ngày 

càng lớn, số lƣợng cơn bão và áp thấp nhiệt đới tăng lên và có diễn biến ngày càng phức 

tạp. Do đó, hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản chịu ảnh hƣởng khá nặng nề do 

thiên tai, chi phí cho một lần đánh bắt ngày càng tăng. 

* Ảnh hưởng của BĐKH đến tài nguyên nước. 

BĐKH là một trong những nguyên nhân ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng 

nguồn nƣớc cũng nhƣ trữ lƣợng nƣớc ngọt. Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa 

phƣơng dễ bị tổn thƣơng do ảnh hƣởng của khí hậu cực đoan, lƣợng mƣa tập trung cao 

vào mùa mƣa và có địa hình dốc cuốn theo chất rắn lơ lững làm suy giảm chất lƣợng 

nƣớc. Kết quả quan trắc từ giai đoạn 2011 - 2015 cũng ghi nhận đƣợc xu hƣớng TSS 

tăng đột biến vào mùa mƣa, vƣợt QCVN 08:2008/BTNMT (giới hạn B2) nhiều lần, 

không đảm bảo cung cấp cho các mục đích sử dụng nƣớc khác nhau. Ngoài ra do ảnh 

hƣởng của hạn hán làm suy giảm trữ lƣợng nƣớc ngọt một cách nghiêm trọng làm xâm 

nhập mặn kéo dài cộng với nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nƣớc ngọt từ nguồn nƣớc 

ngầm tăng cao làm tăng khả năng thấm các tác nhân ô nhiễm nhƣ chất hữu cơ, phân bón, 

vi sinh vật. Do đó chất lƣợng nguồn nƣớc ngầm ngày càng suy giảm đi đáng kể. Theo 

tính toán, tổng nhu cầu sử dụng nƣớc đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị là khoảng 700 triệu 

m3, trong khi đó tổng dự trữ các hồ chứa nƣớc trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng 200 triệu 

m3, lƣợng nƣớc tại các lƣu vực sông lớn là Thạch Hãn và Bến Hải chịu ảnh hƣởng lớn 

do xâm nhập mặn. Vì vậy, áp lực khai thác và suy giảm chất lƣợng nƣớc ngầm ngày 

càng lớn. 

BĐKH làm cho tình hình mƣa lũ, hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Vào 

mùa mƣa, tổng lƣợng mƣa có xu hƣớng ngày càng tăng, cƣờng độ, tần suất lũ càng lớn 

nên lƣu lƣợng dòng chảy, trữ lƣợng nƣớc lớn.  



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 108 

Mặc dù, tiềm năng nguồn nƣớc mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lớn nhƣng phân 

bố không đồng đều trong năm. Có thể nhận thấy các đặc trƣng dòng chảy sông ngòi của 

tỉnh Quảng Trị biến đổi rất lớn theo không gian và thời gian, vào mùa mƣa duy trì 

khoảng 4 tháng, tổng lƣợng dòng chảy khoảng 6,672km3 chiếm 62,5 - 80% tổng lƣợng 

dòng chảy của cả năm. Trong khi đó vào mùa khô kiệt kéo dài 8tháng với tổng lƣợng 

dòng chảy khoảng 1,33 - 2,5 km3(chiếm 20 - 37,5% tổng lƣợng dòng chảy). Điều này 

tạo áp lực lớn lên các hồ chứa nƣớc vào mùa mƣa và thiếu hụt nƣớc trầm trọng vào mùa 

khô hạn là điều khó tránh khỏi. 

*Ảnh hưởng do nước biển dâng đối với tài nguyên đất. 

Thực trạng hạn hán kéo dài trong mùa khô làm cho cấu trúc lớp đất bề mặt dễ bị 

biến đổi theo hƣớng bạc màu, thực trạng cát bay cát nhảy diễn ra mạnh mẽ đặc biệt là 

vào những thời điểm gió Lào, nguy cơ đất bị hoang mạc hoá do nắng nóng và độ ẩm 

thấp. 

Vào mùa mƣa, tập trung chủ yếu vào các tháng 9 - 12 hàng năm với lƣợng với 

lƣợng mƣa lớn có khi đạt 600mm/tháng đã tạo dòng chảy bề mặt tập trung tại các vùng 

gò đồi, niềm núi làm tăng nguy cơ sạt lỡ đất, đã gây ảnh nghiêm trọng đến diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đặc biệt là giao thông vận tải. Tại các lƣu vực sông lũ 

lụt đã làm cho xói lở bờ sông diễn ra ngày càng mạnh, đặc biệt là tại các lƣu vực sông 

Bến Hải và Thạch Hãn. Kết quả quan trắc năm 2013 - 2014 cũng cho thấy mức độ xói lở 

bờ sông diễn ra ngày càng phức tạp và khối lƣợng xói lở ngày càng lớn, bề ngang xói lở 

từ 0,4 - 2,6m, chiều dài xói lở có đoạn gần 2,6km nhƣ đoạn Bờ hữu đoạn từ thôn Thạch 

Đâu đến thôn Bích Giang. Tại huyện Triệu Phong - nơi có 4 con sông chảy qua, đều có 

hiện tƣợng sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là các xã Triệu 

Thƣợng, Triệu Giang, Triệu Long. Trong 28km chiều dài sông Thạch Hãn chảy qua 

huyện Triệu Phong, đã có 20km bị xói lỡ nghiêm trọng, 1500 hộ dân sống gần khu vực 

xói lở bờ sông, có đến 450 hộ với gần 1500 dân đang sống trong vùng xói lở cực kỳ nguy 

hiểm. Tổng diện tích đất đã bị xói lở lên đến gần 30ha (Báo cáo xây dựng kế hoạch hành 

động ứng phó với BĐKH Quảng Trị đến năm 2020). 

Thực trạng xói lở bờ biển cũng diễn ra một cách nghiêm trọng.Theo số liệu thống 

kê, bờ biển tỉnh Quảng Trị có 29 đoạn xói lở. Do đặc điểm cấu tạo đƣờng bờ và đồng lực 

biển khác nhau nên hiện trạng xói lở đƣờng bờ có sự khác biệt về số lƣợng và cƣờng độ 

xói lở, mức độ xói lở hàng năm từ 0,25 - 55m/năm chiều dài xói lở từ 0,4 - 10m (Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quảng Trị, 2014). 

Khí hậu khô nóng kéo dài, kèm theo gió mạnh từ 3 - 5m/s trong khoảng thời gian 

từ tháng 4 - tháng 8hàng năm làm tăng nguy cơ cát bay, cát nhảy dọc bờ biển tỉnh Quảng 

Trị, đặc biệt là hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng với tổng diện tích cát bay cát chảy 

lần lƣợt là 415 ha và 189 ha. Đây là điều kiện thuận lợi cho hiện tƣợng cát xâm thực đất 

canh tác nông nghiệp ngày càng lớn. 

Đối với khu vực quy hoạch có nhiều công trình công nghiệp trọng điểm quan 

trọng nhƣ Cảng biển Mỹ Thuy, vì thế trong quá trình xây dựng cần tính toán các thay đổi 

của khí hậu tác động lên công trình đảm bảo ứng phó tốt với BĐKH. 

Một số biện pháp kỹ thuật ứng phó với BĐKH đối với khu vực quy hoạch. 

- Hoàn thiện hàng rào chắn gió, cát bay bằng việc trồng phi lao dọc tuyến đƣờng 

ven biển khu vực quy hoạch. 
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- Phối hợp với chính quyền các địa phƣơng chủ động tích nƣớc trên các hồ đập 

thủy lợi ngay từ đầu vụ để dự trữ nguồn nƣớc tƣới. Kịp thời hƣớng dẫn nông dân các giải 

pháp khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra....  

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp. Bố trí lại cơ cấu cây trồng phù hợp, đa dạng hóa 

cây trồng thích ứng với BĐKH. Phát triển các giống cây trồng có khả năng chịu với các 

điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt. Tăng cƣờng các ngân hàng giống, phát triển các giống 

cây trồng mới, các giống chịu hạn, các giống có biên độ sinh thái rộng... 

- Lắp đặt nhiều trạm giám sát thời tiết và thủy văn theo dõi sự thay đổi của khí 

hậu ảnh hƣởng trực tiếp lên khu vực để kịp thời đƣa ra giải pháp ứng phó. 

           - Đối với các công trình trọng điểm khi xây dựng định hƣớng dài hạn đảm bảo 

ứng phó tốt trƣớc sự thay đổi của khí hậu nhƣ gió, bão hay nƣớc biển dâng. 

5. KINH TẾ XÂY DỰNG 

5.1. Khái toán tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật  

Bảng tổng mức đầu tƣ phần hạ tầng kỹ thuật  

TT Hạng mục Số tiền (tỷ.VN đồng) 

1 Giao thông 1.700 

2 San nền và thoát nƣớc mƣa 2.660 

3 Cấp nƣớc 460 

4 Thoát nƣớc thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 467 

5 Cấp điện động lực 534 

  Tổng 5.821 

Ghi chú: Bảng trên chưa tính phần giao thông đối ngoại: 1.254 tỷ; đầu tư các hạng mục 

công trình kiến trúc, kinh phí di dời đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư ...vv, các hạng mục 

dự án chuyên ngành, xã hội hóa khác. 

- Chi tiết xem phục lục bảng biểu tính toán 7. PHỤ LỤC 

Đầu tƣ cơ sở hạ tầng trong bảng tính toán trên chủ yếu phục vụ khu hỗ trợ phát 

triển các dự án động lực (công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ công cộng 

chung...). Xuất đầu tƣ cơ bản khoảng 6 tỷ/ha 

5.2. Dự án ưu tiên đầu tư, nguồn lực thực hiện  

 a/ Dự án ƣu tiên đầu tƣ trong giai đoạn đầu đến năm 2020 

- Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 

- Cảng biển nƣớc sâu Mỹ Thủy giai đoạn 1 

- Trung tâm tiếp nhận, xử lý khí (Khu phức hợp năng lƣợng giai đoạn 1) 

- Đƣờng trục chính (ven biển) dọc khu kinh tế đoạn qua khu vực lộ giới 50m 

- Quốc lộ 15D đoạn qua khu vực, lộ giới 30m 

- Nâng cấp quốc lộ 49C đoạn qua khu vực 25m 

- Hệ thống giao thông đối ngoại kết nối trục Quốc lộ 15D (nâng cấp đƣờng an 

ninh quốc phòng ven biển đoạn qua khu vực) 

- Hệ thống cấp nƣớc, cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất 

- Hệ thống đƣờng giao thông nông thôn các xã thuộc khu vực 
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- Dự án tái định cƣ xã Hải An 40ha 

- Dự án tái định cƣ xã Hải Khê khoảng 50ha 

- Đƣờng vào khu tái định cƣ Hải An lộ giới 50m 

- Đƣờng vào khu tái định cƣ Hải Khê lộ giới 35m 

- Dự án khu nhà ở công nhân 30ha 

- Dự án khu nhà ở chuyên gia 10ha 

 b/ Dự án ƣu tiên đầu tƣ trong giai đoạn đầu đến năm 2025 

- Các khu, điểm dân cƣ 

+ Hoàn thiện dự án tái đinh cƣ Hải An khoảng 170ha 

+ Hoàn thiện dự án khu nhà ở công nhân khoảng 50ha 

+ Dự án khu nhà ở chuyên gia khoảng 50ha 

+ Khu đất hỗn hợp xã Hải Dƣơng 15ha 

+ Khu đất hỗn hợp Hải Quế 15ha 

- Hạ tầng kỹ thuật: 

+ Nâng cấp, hoàn thiện quốc lộ 49C đoạn qua khu vực, lộ giới 25m 

+ Nâng cấp, hoàn thiện quốc lộ 15D đoạn qua khu vực, lộ giới 55m 

+ Đƣờng trung tâm Khu kinh tế đoạn qua khu vực, lộ giới 55m 

+ Trạm biến áp Mỹ Thủy 110/22KV Mỹ Thủy quy mô công suất 2x40MVA 

+ Hệ thống cấp nƣớc cho các dự án động lực 

+ Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa, quản lý, thu gom 

và xử lý 100% chất thải công nghiệp và sinh hoạt và hệ thống giao thông điểm dân cƣ 

nông thôn 

- Kinh tế - xã hội: 

+ Dự án khu Logistics kế cận cảng khoảng 70 ha 

+ Dự án điểm dịch vụ du lịch và bãi tắm Hải Khê 53 ha 

+ Điểm công nghiệp địa phƣơng tại các xã, mỗi điểm khoảng 10ha 

+ Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tại các xã, điểm dân cƣ 

+ Xây dựng trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp: Trung tâm nghề cá, Cụm đổi 

mới tại các xã mỗi điểm khoảng 5ha 

+ Một số dự án khác thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

c/ Tổng mức đầu tƣ và định hƣớng giải pháp tạo nguồn lực  

- Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tƣ giai đoạn đến năm 2025 khoảng 5.821 tỷ đồng 

(trong đó đầu tƣ xây dựng nông thôn mới khoảng 780 tỷ đồng) 

- Cơ cấu nguồn vốn: nhà nƣớc chiếm khoảng 30%, nhân dân đóng góp khoảng 

10%, vốn tín dụng khoảng 20%, còn lại khoảng 40% là vốn doanh nghiệp và vốn khác 
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- Một số giải pháp tạo nguồn lực: 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, do đây là khu kinh tế Quốc gia, Chính phủ 

sẽ chỉ đạo các Bộ ngành và UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, 

chính sách phù hợp để khai thác tối đa các nguồn lực, trƣớc hết là việc xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khung Khu kinh tế, có tác động trực tiếp đến khu vực các dự án động lực (khu 

vực lập quy hoạch phân khu), chủ yếu dựa vào các nhà đầu tƣ, sức dân và quỹ đất; hạn 

chế tối đa sử dụng vốn ngân sách và vốn vay. 

Nguồn vốn ngân sách đƣợc sử dụng nhƣ nguồn vốn khởi động để khuyến khích 

các nguồn vốn ODA, FDI vào xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung ví dụ nhƣ hạ 

tầng khu xung quanh các dự án động lực; thực hiện phân kỳ đầu tƣ và có thứ tự ƣu tiên. 

Giai đoạn 2017-2020, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhƣ hoàn thiện 

tuyến Quốc lộ 15D đoạn qua khu vực, nâng cấp Quốc lộ 49C, nâng cấp Tỉnh lộ 68, tuyến 

trục chính Kinh tế (lộ giới 140m) đoạn qua khu vực, đƣờng vào khu tái định cƣ, hạ tầng 

cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật và trung tâm 

thƣơng mại dịch vụ đầu mối... đảm bảo cân đối hợp lý giữa các mục tiêu và nguồn lực. 

Huy động các nguồn vốn ODA, FDI, vốn từ các doanh nghiệp trong nƣớc. Sử 

dụng nguồn vốn đầu tƣ công. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ƣơng đối với những 

dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng có quy mô lớn, có vai trò then chốt đối với sự phát 

triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nói chung và khu vực các dự án động lực nói 

riêng, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ tiện ích có tính chất cấp 

bách và thiết yếu. 

Huy động hiệu quả vốn từ quỹ đất để đầu tƣ phát triển. Đất đai là nguồn lực vô 

cùng lớn và hiệu quả, nguồn lực từ đất đai sẽ gia tăng khi có quy hoạch tốt, có cơ chế, 

chính sách với nhiều hình thức đầu tƣ linh hoạt nhƣ BT, BOT, BOO hoặc PPP, đảm bảo 

hài hòa lợi ích của ngƣời dân - nhà đầu tƣ - Nhà nƣớc, từ đó thu hút vốn đầu tƣ từ các 

thành phần kinh tế, xã hội hóa lĩnh vực đầu tƣ các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 

xã hội. 

Huy động vốn đầu tƣ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nƣớc, vốn ứng trƣớc 

của các đối tƣợng có nhu cầu sử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng 

xây dựng và kinh doanh công trình hạ tầng kỹ thuật.  

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, mọi loại hình 

doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc lựa chọn hình thức đầu tƣ phù hợp để đầu tƣ trong các 

lĩnh vực: kinh doanh kết cấu hạ tầng và đô thị, phát triển công nghiệp, kinh doanh 

thƣơng mại, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, du lịch, vận tải, bảo hiểm, vui chơi giải trí, 

đào tạo, y tế, nhà ở, xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, 

gia nhập. 

Xây dựng chƣơng trình, chiến lƣợc xúc tiến đầu tƣ, tìm kiếm nhà đầu tƣ chiến 

lƣợc đầu tƣ kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu vực, thông qua nhà đầu tƣ chiến lƣợc 

để thu hút các nhà đầu tƣ khác vào đầu tƣ tại Khu vực. 

6. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Thực hiện theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy 

tỉnh Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc lập quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1 là đặc biệt quan trọng 
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và cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề trong phát triển, quản lý quy hoạch, xây dựng 

của khu vực ƣu tiên phát triển giai đoạn đầu của Khu kinh tế. Đồng thời, tạo cơ sở xây 

dựng Khu kinh tế Đông Nam xứng tầm với vai trò vị thế là vùng kinh tế động lực của tỉnh, 

cực phát triển của vùng Trung bộ; từng bƣớc phát triển mang tầm quốc gia và khu vực 

gắn với Hành lang kinh tế Đông Tây; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 

không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị văn minh, tiên tiến. 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Hải Lăng tổ chức 

triển khai các dự án tái định cƣ tại chỗ, di dời các điểm dân cƣ ra ngoài khu vực triển khai 

các dự án, đặc biệt là các dự án động lực triển khai trong thời gian sắp tới.  

Sau khi quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị duyệt, cần thiết triển khai các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực trọng 

yếu nhƣ: Khu phi thuế quan; Khu Logistics; khu công nghiệp hỗ trợ phát triển cảng biển; 

Khu công nghiệp hỗ trợ phát triển nhiệt điện; Khu công  nghiệp hỗ trợ phát triển khu phức 

hợp năng lƣợng; Khu nhà ở công nhân; Khu nhà ở chuyên gia. Quy hoạch chi tiết hai bên 

tuyến đƣờng Quốc lộ 49C, tuyến trục trung tâm khu kinh tế. Quy hoạch chi tiết chuyên 

ngành hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống cây xanh cảnh quan bảo vệ môi trƣờng cảnh quan sinh 

thái. Nhằm tạo cơ sở lập các dự án đầu tƣ, xây dựng các công trình, đáp ứng nhu cầu trƣớc 

mắt và lâu dài cho các hoạt động của khu vực.  

Quy hoạch phân khu xây dựng đã thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, cơ 

bản đáp ứng đƣợc Nhiệm vụ quy hoạch đƣợc duyệt. Quy hoạch phân khu cần sớm đƣợc 

phê duyệt làm căn cứ để UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế, các Sở ngành có 

liên quan triển khai các bƣớc tiếp theo, thực hiện mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Đông 

Nam theo quy hoạch đạt mục tiêu "Tổng hợp, đa ngành, năng động, hiệu quả và phát triển 

bền vững" 

Trên đây là những nội dung chủ yếu của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000, trên cơ sở đã tiếp thu các ý kiến 

góp ý của Bộ Xây dựng theo văn bản thỏa thuận số 1424/BXD-QHKT ngày 22 tháng 6 

năm 2017.  Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, phê duyệt đồ án để có 

cơ sở thực hiện các bƣớc tiếp theo./. 

 

 

 

 

7. PHỤ LỤC 

7.1. Chi tiết chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dụng lô đất 

BẢNG CHI TIẾT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   5940.0       100 

A KHU CÁC DỰ ÁN ĐỘNG 

LỰC 

  1508.5       25.4 
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STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 

335ha, mặt nƣớc bể cảng 

313,5ha) 

  648.5       10.9 

2 Trung tâm tiếp nhận và xử lý 

khí (Nhà máy nhiệt điện khí, 

khu kỹ thuật tiếp khí vào bờ, 

kho) 

- Nhà máy nhiệt điện khí 200ha 

- Khu tiếp và xử lý khí 155ha 

  355.0       6.0 

3 Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị   505.0       8.5 

3.1 Nhà máy nhiệt điện BOT   450.0       7.6 

3.2 Khu đất dự trữ nhà máy nhiệt 

điện 
  55.0       0.9 

B KHU VỰC PHỤ CẬN   4431.5       74.6 

I ĐẤT DÂN DỤNG   1060.70       17.86 

1.1 Đất ở   694.80       11.7 

1.1.1 Đất nhóm nhà ở tái định cư NO 220.00       3.70 

  Khu tái định cƣ Hải An NO 1 170.0 1,2 40 1-3   

 

- Đất công trình công cộng 

  

12,8 

   

 

- Đất nhóm nhà ở 

  

157,2 

   

  

Khu tái định cƣ Hải Khê (giai 

đoạn 1) NO 2 

50.0 

1,2 40 1-3   

 

- Đất công trình công cộng 

 
 

4,3 

   

 

- Đất nhóm nhà ở 

 
 

45,7 

   1.1.2 Đất dân cư hiện trạng OHT 376.5       6.34 

  Đất ở OHT 1 10.6 - - -   

    OHT 2 31.4 - - -   

    OHT 4 15.6 - - -   

    OHT 5 16.9 - - -   

    OHT 6 12.8 - - -   

    OHT 7 6.05 - - -   

    OHT 8 3.7 - - -   

    OHT 9 44.9 - - -   

    OHT 10 27.8 - - -   

    OHT 11 82.2 - - -   

    OHT 12 36.8 - - -   

    OHT 13 42.1 - - -   

    OHT 14 37.4 - - -   

  Đất trƣờng học TH 3.2         

  Đất tôn giáo TG 5.05         

1.1.3 Đất ở chuyên gia CG 49.4       0.83 

    OCG 1 49.4 1.5 30 5   

1.1.4 Đất ở công nhân OCN 1 48.9       0.82 

    OCN 1 48.9 2 40 5   

1.2 Đất công cộng CCDT 94.2       1.6 

    CCDT 1 8.9 4 40 2-5   

    CCDT 2 6.9 4 40 2-5   

    CCDT 3 16 4 40 2-5   
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STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

    CCDT 4 29.1         

    CCDT 5 6.1         

    CCDT 6 6.9         

    CCDT 7 8.1         

    CCDT 8 6.1         

    CCDT 9 6.1         

1.3 

Đất cây xanh công viên - 

TDTT CXCV 
21.4       

0.36 

1.4 Đất dịch vụ   132.7       2.23 

1.4.1 Đất dịch vụ DV           

    DV 3 3.4 1.75 35 5   

    DV 4 17 1.75 35 5   

    DV 5 4.6 1.75 35 5   

    DV 6 2.3 1.75 35 5   

    DV 7 4 1.75 35 5   

    DV 8 2.5 1.75 35 5   

    DV 9 1.9 1.75 35 5   

    DV 10 7.8 1.75 35 5   

    DV 11 13.5 1.75 35 5   

    DV 12 3.9 1.75 35 5   

    DV 13 1.8 1.75 35 5   

    DV 14 7.2 1.75 35 5   

    DV 15 7.1 1.75 35 5   

    DV 16 2.3 1.75 35 5   

    DV 17 2.6 1.75 35 5   

    DV 18 2.5 1.75 35 5   

    DV 19 3.2 1.75 35 5   

    DV 20 3.7 1.75 35 5   

    DV 21 2.7 1.75 35 5   

    DV 22 5.9 1.75 35 5   

    DV 23 4.3 1.75 35 5   

    DV 24 7.3 1.75 35 5   

1.4.2 Đất dịch vụ văn hóa DVVH 21.2       0.36 

1.5 Đất giao thông   117.6       1.98 

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG   2998.45       50.48 

2.1 Đất khu phi thuế quan PTQ 275       4.63 

2.2 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển 

cảng biển (Logistic,...) CNCB 
119.4       

2.01 

    CNCB 1 119.4 1.2 60 2   

2.3 Đất công nghiệp phụ trợ   299.15       5.0 

2.3.1 Đất công nghiệp hỗn hợp CNHH 92.9       1.6 

    CNHH 1 14.1 1.2 60 2   

    CNHH 2 14.6         

    CNHH 3 9         

    CNHH 4 13.6         

    CNHH 5 11.6         

    CNHH 6 16.5         

    CNHH 7 13.5 1.2 60 2   
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STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.3.2 

Đất công nghiệp hỗ trợ nhà 

máy nhiệt điện CNND 59.55       
1.0 

    CNND 1 16.8 1.2 60 2   

    CNND 2 8.05 1.2 60 2   

    CNND 3 10.3 1.2 60 2   

    CNND 4 24.4 1.2 60 2   

2.3.3 

Đất công nghiệp hỗ trợ khu 

phức hợp năng lượng CNPH 146.7       
2.5 

    CNPH 1 11.6 1.2 60 2   

    CNPH 2 19.7 1.2 60 2   

    CNPH 3 17.7 1.2 60 2   

    CNPH 4 17 1.2 60 2   

    CNPH 5 16.1 1.2 60 2   

    CNPH 6 16.6 1.2 60 2   

    CNPH 7 11.9 1.2 60 2   

    CNPH 8 9.7 1.2 60 2   

    CNPH 9 13.4 1.2 60 2   

    CNPH 10 13 1.2 60 2   

2.4 Đất tiểu thủ công nghiệp TTCN 108       1.82 

    TTCN 1 28 1.2 60 2   

    TTCN 2 28.1 1.2 60 2   

    TTCN 3 12.7 1.2 60 2   

    TTCN 4 9 1.2 60 2   

    TTCN 5 14.7 1.2 60 2   

    TTCN 6 15.5 1.2 60 2   

2.5 Đất kho tàng KT 89.7       1.51 

    KT 1 89.7 3 60 5   

2.6 Đất du lịch DLST 53.8       0.91 

    DLST 1 53.8 0.6 30 2   

2.7 

Đất công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật HTKT 
4.9       

0.1 

    HTKT 1 4.9 - - -   

2.8 Đất giao thông (đối ngoại)   497.6       8.38 

2.9 Đất cây xanh   1141.20       19.21 

2.9.1 Đất cây xanh chuyên đề CXCĐ 695.30       11.71 

    CXCQ 1 22.6 - - -   

    CXCQ 2 21.6 - - -   

    CXCQ 3 22.33 - - -   

    CXCQ 4 1.1 - - -   

    CXCQ 5 1.6 - - -   

    CXCQ 6 3.3 - - -   

    CXCQ 7 0.9 - - -   

    CXCQ 8 0.9 - - -   

    CXCQ 9 4.3 - - -   

    CXCQ 10 2.6 - - -   

    CXCQ 11 11.7 - - -   

    CXCQ 12 4.1 - - -   
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STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

    CXCQ 13 24 - - -   

    CXCQ 14 13.8 - - -   

    CXCQ 15 3.2 - - -   

    CXCQ 16 3.1 - - -   

    CXCQ 17 22.4 - - -   

    CXCQ 18 8.2 - - -   

    CXCQ 19 9.1 - - -   

    CXCQ 20 14.5 - - -   

    CXCQ 21 8.5 - - -   

    CXCQ 22 12.6 - - -   

    CXCQ 23 2.5 - - -   

    CXCQ 24 5.1 - - -   

    CXCQ 25 8.9 - - -   

    CXCQ 26 10.8 - - -   

    CXCQ 27 9.9 - - -   

    CXCQ 28 9.5 - - -   

    CXCQ 29 2.2 - - -   

    CXCQ 30 2.6 - - -   

    CXCQ 30 2.6 - - -   

    CXCQ 31 1.3 - - -   

    CXCQ 32 0.1 - - -   

    CXCQ 33 6.5 - - -   

    CXCQ 34 2.1 - - -   

    CXCQ 35 1.57 - - -   

2.9.2 Đất cây xanh cách li CXCL 333.4       5.61 

    CXCL 1 29.6 - - -   

    CXCL 2 19.3 - - -   

    CXCL 3 19.6 - - -   

    CXCL 4 8.2 - - -   

    CXCL 5 12.2 - - -   

    CXCL 6 4.4 - - -   

    CXCL 7 4.9 - - -   

    CXCL 8 4.8 - - -   

    CXCL 9 2.5 - - -   

    CXCL 10 7 - - -   

    CXCL 11 2.7 1.5 30 5   

    CXCL 12 4.5         

    CXCL 13 3.6         

    CXCL 14 2.5         

    CXCL 15 5         

    CXCL 16 6.7         

    CXCL 17 7.3         

    CXCL 18 4.2         

    CXCL 19 10.3         

    CXCL 20 4.9         

    CXCL 21 8.6         



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 117 

STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

    CXCL 22 28         

    CXCL 23 19.4         

    CXCL 24 69.4         

    CXCL 25 25.8         

    CXCL 26 18         

2.9.3 Mặt nước MN 112.5       1.89 

    MN 1 49.7 - - -   

    MN 2 11.4 - - -   

    MN 3 15.9 - - -   

    MN 4 35.5 - - -   

2.10 Đất nghĩa trang NT 409.7       6.90 

    NT 1 76.1 - - -   

    NT 2 41 - - -   

    NT 3 157 - - -   

    NT 4 29.1 - - -   

    NT 5 12.2 - - -   

    NT 6 50 - - -   

    NT 7 22.9 - - -   

    NT 8 21.4 - - -   

III ĐẤT KHÁC   817.75       13.77 

3.1 Đất nông nghiệp NN 452.95       7.63 

3.1.1 Đất chăn nuôi công nghệ cao CNCNC 19.15       0.32 

    CNCNC 1 19.15 4 40 2-5   

3.1.2 Đất nuôi trồng thủy hải sản NTS 1.4       0.02 

    NTS 1 1.4 - - -   

3.1.3 Đất lúa ĐL 214.7       3.61 

    ĐL 1 101.5         

    ĐL 2 98.5         

    ĐL 3 14.7         

3.1.4 Đất trồng rau R 217.7       3.66 

3.2 Đất lâm nghiệp   310.6       5.23 

  Đất rừng phòng hộ RPH 310.6       5.23 

    RPH 1 2.1 - - -   

    RPH 2 72.7 - - -   

    RPH 3 66.5 - - -   

    RPH 4 100.5 - - -   

    RPH 5 64.8 - - -   

    RPH 6 4 - - -   

3.3 Đất bãi cát BC 32.8       0.55 

    BC 1 15.8 - - -   

    BC 2 17 - - -   

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá HTNC 11.5       0.19 

    HTNC 1 11.5 4 40 2-5   

3.5 

Đất an ninh quốc phòng (đồn 

biên phòng) ANQP 9.9       0.17 

    ANQP 1 9.9 - - -   

3.6 Đất dự trữ phát triển khu nhà DTNO 18       0.30 
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STT Loại đất Kí hiệu Diện tích 

(ha) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất tối 

đa 

(lần) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng 

cao tối 

đa  

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

ở 

  TỔNG   5940       100.00 

7.2. Bảng thống kê khối lượng, thông số kỹ thuật 

Bảng - Trị số gia tăng độ cao an toàn a 

Cấp công trình I II III IV       V 

Trị số gia tăng độ cao an toàn a, m 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

a = 0,4 m (đối với khu vực xây dựng dân dụng – công trình cấp IV) 

a = 0,6 m (đối với khu vực xây dựng công nghiệp, kho tàng – công trình cấp I) 

Bảng B.1 - Tọa độ các điểm tính toán đƣờng tần suất mực nƣớc tổng hợp  

từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Nam – TCVN 9901:2014 

Tên 

điểm 

Toạ độ địa lý 

Địa điểm  Kinh độ 

đông 
Vĩ độ  bắc 

T1 108°02' 21°28' Xã Bình Ngọc - TP. Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh 

T4 107°46' 21°24' Xã Quảng Điền - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh 

T6 107°38' 21°19' Xã Đầm Hà - huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 

T9 107°24' 21°12' Xã Bình Dân - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh 

T11 107°22' 21°02' Phƣờng Cửa Ông - TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

T12 107°12' 20°58' Phƣờng Quang Hanh - TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

T15 107°03' 20°57' Phƣờng Bãi Cháy - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh 

T17 106°53' 20°49' Xã Đồng Bài - huyện Cát Hải - TP Hải Phòng 

MC09 106°48' 20°48' Xã Tràng Cát - huyện An Hải - TP. Hải Phòng 

MC10 106°46' 20°42' Phƣờng Đại Hợp - quận Đồ Sơn - TP. Hải Phòng 

MC11 106°38' 20°35' Xã Thụy Hải - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

MC12 106°37' 20°21' Xã Nam Thịnh - huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình 

MC13 106°31' 20°12' Xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định 
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MC14 106°19' 20°08' Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định 

MC15 106°15' 20°04' Xã Hải Hoà - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định 

MC16 106°12' 19°59' Xã Nghĩa Phúc - huyện Nghĩa Hƣng - tỉnh Nam Định 

MC17 105°58' 19°56' Xã Minh Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá 

MC18 105°56' 19°50' Xã Hoằng Thanh - huyện Hoằng Hoá - tỉnh Thanh Hoá 

MC19 105°54' 19°45' Phƣờng Bắc Sơn - TX. Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hoá 

MC20 105°49' 19°34' Xã Hải Ninh - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá 

MC21 105°47' 19°23' Xã Tĩnh Hải - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá 

MC22 105°44' 19°12' Xã Quỳnh Liên - huyện Quỳnh Lƣu - tỉnh Nghệ An 

MC23 105°37' 19°01' Xã Diễn Kim - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An 

MC24 105°43' 18°50' Xã Nghi Thủy - huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An 

MC25 105°48' 18°39' Xã Xuân Thành - huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh 

Bảng B.1 (kết thúc) - Tọa độ các điểm tính toán đƣờng tần suất mực nƣớc tổng hợp  

từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Nam  – TCVN 9901:2014 

Tên 

điểm 

Toạ độ địa lý 

Địa điểm  Kinh độ 

đông 
Vĩ độ  bắc 

MC26 105°54' 18°29' Xã Thạch Bằng - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh 

MC27 106°05' 18°18' Xã Cẩm Long - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

MC28 106°20' 18°08' Xã Kỳ Ninh - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh 

MC29 106°29' 17°59' Xã Kỳ Nam - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh 

MC30 106°27' 17°50' Xã Quảng Xuân - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình 

MC31 106°31' 17°39' Xã Hải Trạch - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

MC32 106°37' 17°30' Phƣờng Hải Thành - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

MC33 106°45' 17°22' Xã Hải Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình 

MC34 106°53' 17°14' Xã Hải Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình 

MC35 107°02' 17°08' Xã Vĩnh Thái - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị 
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MC36 107°08' 16°58' Xã Trung Giang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị 

MC37 107°13' 16°53' Xã Triệu An - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị 

MC38 107°17' 16°50' Xã Triệu Lăng - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị 

MC39 107°26' 16°43' Xã Điền Lộc - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế 

MC40 107°35' 16°36' Xã Hải Dƣơng - huyện Hƣơng Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế 

MC41 107°44' 16°30' Xã Phú Diên - huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế 

MC42 107°53' 16°23' Xã Vinh Hải - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế 

MC43 108°03' 16°17' Thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế 

MC44 108°08' 16°07' Phƣờng Hoà Hiệp Nam - quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng 

MC45 108°17' 16°00' Phƣờng Hoà Hải - quận Ngũ hành Sơn - TP. Đà Nẵng 

MC46 108°24' 15°52' Xã Duy Hải - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam 

MC47 108°29' 15°41' Xã Bình Hải - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam 

MC48 108°36' 15°32' Xã Tam Tiến - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam 

MC49 108°43' 15°25' Xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam 

Bảng B.2 - Cao độ mực nƣớc biển ven bờ tƣơng ứng với tần suất tổng hợp  

tại các điểm tính toán từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Nam– TCVN 9901:2014 

Đơn vị tính bằng centimét (cm) 

Tần suất P, % 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 99,9 

Chu kỳ lặp lại, 

năm 
200 100 50 20 10 5 2 1 

Cao độ mực 

nƣớc biển tại các 

vị trí: 

        

T1 490,0 427,9 372,4 308,2 265,7 227,9 182,6 128,7 

T4 450,0 400,2 254,6 299,3 260,8 225,0 180,4 131,5 

T6 485,0 429,5 377,0 314,0 270,6 230,6 181,8 132,4 

T9 490,0 430,4 375,1 310,9 268,1 229,3 180,1 129,1 

 T11 467,0 403,7 348,4 286,7 247,1 211,7 166,1 120,7 
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 T12 455,0 393,5 340,8 281,5 242,8 207,9 162,4 119,3 

 T15 475,0 401,5 341,5 276,6 236,0 200,4 155,8 116,7 

 T17 490,0 418,6 355,1 286,4 243,4 205,8 158,9 118,4 

    MC09 500,0 425,5 360,9 290,1 245,1 205,4 157,1 119,2 

MC10 475,0 399,4 338,1 272,7 232,2 197,1 153,5 115,3 

MC11 480,0 399,8 334,6 267,6 227,8 194,0 151,9 112,3 

MC12 445,0 376,8 317,1 250,1 207,2 170,0 128,2 96,6 

MC13 425,0 348,2 285,9 221,4 183,1 152,1 119,2 89,7 

MC14 445,0 365,4 298,7 228,9 187,2 153,1 116,9 88,2 

MC15 472,0 388,8 317,8 241,8 195,3 156,6 115,0 87,4 

MC16 490,0 400,7 327,0 247,7 198,9 158,0 114,0 87,0 

MC17 500,0 416,0 344,0 264,3 213,9 170,6 122,6 92,3 

MC18 500,0 417,1 346,6 268,4 218,8 176,1 128,8 98,7 

MC19 485,0 412,2 345,6 270,2 221,5 178,9 130,8 99,7 

MC20 490,0 413,0 344,1 266,7 217,1 174,0 125,7 94,7 

MC21 465,0 392,0 328,4 256,1 209,4 168,6 122,5 92,8 

MC22 450,0 398,7 325,5 257,5 212,0 171,1 123,3 91,2 

MC23 485,0 412,2 346,9 271,0 220,5 175,3 122,6 86,8 

MC24 455,0 389,4 330,5 260,8 213,6 170,6 119,6 85,0 

MC25 415,0 353,8 300,9 238,6 196,5 158,3 113,2 82,8 

Bảng B.2 (kết thúc) - Cao độ mực nƣớc biển ven bờ tƣơng ứng với tần suất tổng hợp  

tại các điểm tính toán từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Nam– TCVN 9901:2014   

Đơn vị tính bằng centimét (cm) 

Tần suất P, % 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 99,9 

Chu kỳ lặp lại, 

năm 
200 100 50 20 10 5 2 1 

Cao độ mực 

nƣớc biển tại các 

vị trí: 

        

MC26 380,0 328,0 279,2 221,0 181,2 144,9 101,4 71,8 
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MC27 360,0 306,7 259,9 204,8 167,7 134,1 94,6 68,0 

MC28 320,0 273,1 232,8 185,1 153,0 123,8 89,3 66,0 

MC29 300,0 253,2 213,3 166,2 136,4 110,3 80,9 61,8 

MC30 325,0 268,8 221,4 168,9 135,7 107,3 75,8 55,8 

MC31 310,0 258,8 216,6 167,9 135,9 107,5 74,8 52,9 

MC32 295,0 246,1 203,9 156,8 126,8 100,8 71,9 53,1 

MC33 275,0 229,5 190,8 147,2 119,1 94,6 66,9 48,7 

MC34 265,0 221,0 184,6 142,7 115,1 90,6 62,5 43,6 

MC35 260,0 212,5 174,9 133,1 106,5 83,7 58,3 41,8 

MC36 245,0 202,7 168,7 130,0 104,9 82,9 57,8 41,2 

MC37 245,0 201,2 168,1 130,0 105,1 83,0 57,7 40,8 

MC38 245,0 201,6 168,4 130,2 105,2 80,9 57,4 40,6 

MC39 230,0 191,0 159,2 122,8 99,0 77,9 53,7 37,8 

MC40 220,0 181,5 152,2 118,2 95,5 75,3 51,7 36,1 

MC41 210,0 173,7 145,1 112,3 90,8 71,8 50,0 35,7 

MC42 200,0 166,7 139,1 107,7 87,4 69,6 49,4 34,9 

MC43 205,0 167,6 137,2 104,2 83,8 66,6 48,1 34,7 

MC44 210,0 169,5 138,7 105,6 85,2 68,1 49,6 36,4 

MC45 200,0 164,1 135,5 104,8 85,9 70,1 53,1 36,5 

MC46 190,0 160,3 134,9 106,6 88,5 73,0 55,7 38,6 

MC47 180,0 153,1 127,0 99,1 82,1 67,9 52,8 37,5 

MC48 170,0 114,0 122,6 88,3 82,6 68,9 53,3 39,5 

MC49 165,0 138,8 119,4 97,0 82,2 69,0 53,7 38,9 

 

 

Bảng tổng hợp khối lƣợng giao  thông khu vực quy hoạch 

 

TT Tên đường 
Chiều Dài 

(km) 

Chiều Rộng (m) 

Diện tích Lòng 

đường 

Hè+Dải 

PC 
Tổng 

I Giao thông đối ngoại   

1 QL 49C (MC 6'-6') 12,16 15 10     25    30,40 

2 TL 583 (MC 6-6) 5,90 15 10     25    14,75 



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 123 

II 
Đường Trục chính đô 

thị 
  

1 MC 1-1 5,18 38 17     55    28,49 

2 MC 2-2 12,00 38 17     55    66,00 

III Đường Liên khu vực   

1 MC 3-3 11,84 34 16     50    59,20 

2 MC 4-4 8,2 28 17     45    36,90 

IV Đường Chính khu vực   

1 MC 5-5 14,87 21 14     35    52,05 

V Đường Khu vực           

1 MC 6-6 77,74 15 10     25    194,35 

VI Đường phân khu vực   

1 MC 7-7 22,41 7,5 10 17,5 39,22 

VII Giao thông tĩnh           

  Bến xe         6,50 

VII Tổng 170,3     

 
527,9 

 

Bảng tính chi tiết nhu cầu dùng nƣớc sạch (đã qua xử lý) 

TT Đối tượng dùng nước 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Tiêu chuẩn  

dùng nước 
Đơn vị 

Nhu cầu  

dùng nước 

A KHU CÁC DỰ ÁN ĐỘNG LỰC           

1 Cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 

335ha, mặt nƣớc bể cảng 313,5ha) 

335 ha 

11 m3/ha 2579,5 

2 Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí 

(Nhà máy nhiệt điện khí, khu kỹ 

thuật tiếp khí vào bờ, kho) 

- Nhà máy nhiệt điện khí 200ha 

- Khu tiếp và xử lý khí 155ha 

200 ha 

22 m3/ha 3080 

3 Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng 

Trị 

505 ha 

22 m3/ha 7777 

B KHU VỰC PHỤ CẬN           

1.1 Nƣớc sinh hoạt  55000 ngƣời 120 l/ng.ngđ 6600 

1.2 Đất công cộng 94,2 ha 2 l/m
2
  1884 

1.3 Đất cây xanh công viên - TDTT 21,4 ha 3 l/m
2
  321 

1.4 Đất dịch vụ 132,7 ha 2 l/m
2
  2654 

1.5 Đất giao thông 117,6 ha 0,5 l/m
2
  294 

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG           

2.1 Đất khu phi thuế quan 275,0 ha 22,0 m3/ha 3025 

2.2 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng 

biển (Logistic,...) 119,4 

ha 

22 m3/ha 1313,4 

2.3 Đất công nghiệp phụ trợ 299,2 ha 22 m3/ha 3290,65 

2.4 Đất tiểu thủ công nghiệp 108,0 ha 22 m3/ha 1188 

2.5 Đất kho tàng 89,7 ha 22 m3/ha 986,7 

2.6 Đất du lịch 53,8 ha 5 l/m
2
  1883 

2.7 

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật 4,9 

ha 

0,5 l/m
2
  24,5 

2.8 Đất giao thông (đối ngoại) 497,6 ha 0,5 l/m
2
  1244 
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2.9 Đất cây xanh 1028,7 ha 0,5 l/m
2
  2571,75 

III ĐẤT KHÁC           

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá 11,5 ha 1 l/m
2
  57,5 

3.5 

Đất an ninh quốc phòng (đồn biên 

phòng) 9,9 

ha 

1 l/m
2
  49,5 

IV Nước dự phòng rò rỉ     15%Q   6123,525 

Tổng         46947,025 

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước thô giai đoạn đến năm 2025 

STT Danh mục 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Tiêu chuẩn  

dùng nước 
Đơn vị 

Nhu cầu  

dùng nước 

1 Nước thô làm mát nhà máy 

nhiệt điện 

1350 MW 

145 m3/MW 195750 

2 Nƣớc công nghiệp dầu khí 146,6 ha 200 m3/ha 29320 

Tổng         225070 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc sạch giai đoạn đầu khoảng: 47.000 m
3
/ngđ 

Bảng khái toán kinh phí hệ thống cấp nƣớc 

TT Các hạng mục công trình Đơn vị Khối lƣợng 
Đơn giá 

(tr.đ) 

Thành tiền 

(tr.đ) 

1 Trạm bơm tăng áp m
3
/ngđ 50.000 5 250.000 

1 Phần mạng lưới 

 
  

134.088,53 

 Ø800 mm m 6.815 7,48 50976,20 

 
Ø600 mm m 11.098 4,64 51494,72 

 
Ø400 mm m 3.245 1,75 5678,75 

 
Ø300 mm m 8.753 1,01 8840,53 

 Ø200 mm m 16.891 0,46 7769,86 

 Ø150 mm m 36.783 0,21 7724,43 

 Ø100 mm m 11.238 0,13 1460,94 

 
Họng cứu hỏa (loại 3 họng T-

100-3H) 
cái 53 2,7 143,10 

B Dự phòng % 20 
 

76.800 

 
Tổng 

 

A + B 
 

460,2 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp nƣớc khu vực quy hoạch làm tròn khoảng 

460 tỷ đồng. ( chi phí chỉ bao gồm hệ thống cấp nước chung không bao gồm hệ thống cấp 

nước trong khu vực thiết kế riêng của nhà máy nhiệt điện và khu vực cảng). 

Bảng tính toán nhu cầu thoát nước thải - CTR - Nghĩa trang 

TT Danh mục 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

Tỷ lệ 

(%) 
Nhu cầu  

A KHU CÁC DỰ ÁN ĐỘNG LỰC             

1 Cảng biển Mỹ Thủy (sân cảng 335ha, 

mặt nƣớc bể cảng 313,5ha) 
335 ha 22  m3/ha 100 2.579,5  

2 Trung tâm tiếp nhận và xử lý khí (Nhà 

máy nhiệt điện khí, khu kỹ thuật tiếp 

khí vào bờ, kho) 

- Nhà máy nhiệt điện khí 200ha 

200 ha 22   m3/ha 100 3.080  



Quy hoạch phân khu xây dựng, Tỷ lệ 1/2000. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 

 

                                   

 125 

- Khu tiếp và xử lý khí 155ha 

3 Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 505 ha 22  m3/ha 100 7.777 

B KHU VỰC PHỤ CẬN             

1.1 Nƣớc sinh hoạt  55.000 ngƣời 120   l/ng.ngđ 90   5.940   

1.2 Đất công cộng 94,20 ha 2  l/m
2
  90   1.695,60   

1.4 Đất dịch vụ 132,70 ha 2   l/m
2
  90   2.388,60   

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG             

2.1 Khu công nghiệp dầu khí           14.660   

2.2 Đất khu phi thuế quan 275 ha 22   m3/ha 100  3.025  

2.3 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng biển 

(Logistic,...) 
119,40 ha 22   m3/ha 100 1.313,40   

2.4 Đất công nghiệp phụ trợ 299,15 ha 22   m3/ha 100 3.290,65   

2.8 Đất tiểu thủ công nghiệp 108,00 ha 22  m3/ha 100 1.188   

2.9 Đất kho tàng 89,70 ha 22   m3/ha 100 986,70   

2.1

0 Đất du lịch 
53,80 ha 5   l/m

2
  90   1.694,70   

2.1

1 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
4,90 ha 0,5   l/m

2
  90   22,05   

III ĐẤT KHÁC             

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá 11,50 ha 1  l/m
2
  90   51,75   

3.5 

Đất an ninh quốc phòng (đồn biên 

phòng) 
9,90 ha 1   l/m

2
  90   44,55   

Tổng           49737,5 

Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh trong khu vực khoảng 50.000 m
3
/ngđ 

Bảng tính toán chi tiết phụ tải cấp điện khu vực quy hoạch 
STT Loại đất Kí hiệu Diện 

tích 

(ha) 

Chỉ 

tiêu 

Công 

suất 

tính 

toán 

Hệ 

số 

Kđt 

Công suất  

yêu cầu 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   5940.0         

B KHU VỰC PHỤ CẬN             

I ĐẤT DÂN DỤNG             

1.1 Đất ở             

1.1.1 Đất nhóm nhà ở tái định cư NO           

  Khu tái định cƣ Hải An NO 1 170.0 100 17000 0.7 11900 

  Khu tái định cƣ Hải Khê (giai đoạn 1) NO 2 50.0 100 5000 0.7 3500 

1.1.2 Đất dân cư hiện trạng OHT           

  Đất ở OHT 1 10.6 80 848 0.7 593.6 

    OHT 2 31.4 80 2512 0.7 1758.4 

    OHT 4 15.6 80 1248 0.7 873.6 

    OHT 5 16.9 80 1352 0.7 946.4 

    OHT 6 12.8 80 1024 0.7 716.8 

    OHT 7 6.05 80 484 0.7 338.8 

    OHT 8 3.7 80 296 0.7 207.2 

    OHT 9 44.9 80 3592 0.7 2514.4 

    OHT 10 27.8 80 2224 0.7 1556.8 

    OHT 11 82.2 80 6576 0.7 4603.2 
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    OHT 12 36.8 80 2944 0.7 2060.8 

    OHT 13 42.1 80 3368 0.7 2357.6 

    OHT 14 37.4 80 2992 0.7 2094.4 

  Đất trƣờng học TH 3.2 60 192 0.8 153.6 

  Đất tôn giáo TG 5.05 60 303 0.8 242.4 

1.1.3 Đất ở chuyên gia CG           

    OCG 1 49.4 100 4940 0.7 3458 

1.1.4 Đất ở công nhân OCN 1           

    OCN 1 48.9 60 2934 0.7 2053.8 

1.2 Đất công cộng CCDT           

    CCDT 1 8.9 100 890 0.8 712 

    CCDT 2 6.9 100 690 0.8 552 

    CCDT 3 16 100 1600 0.8 1280 

    CCDT 4 29.1 100 2910 0.8 2328 

    CCDT 5 6.1 100 610 0.8 488 

    CCDT 6 6.9 100 690 0.8 552 

    CCDT 7 8.1 100 810 0.8 648 

    CCDT 8 6.1 100 610 0.8 488 

    CCDT 9 6.1 100 610 0.8 488 

1.3 Đất cây xanh công viên - TDTT CXCV 21.4 5 107 1 107 

1.4 Đất dịch vụ             

1.4.1 Đất dịch vụ DV           

    DV 3 3.4 120 408 0.8 326.4 

    DV 4 17 120 2040 0.8 1632 

    DV 5 4.6 120 552 0.8 441.6 

    DV 6 2.3 120 276 0.8 220.8 

    DV 7 4 120 480 0.8 384 

    DV 8 2.5 120 300 0.8 240 

    DV 9 1.9 120 228 0.8 182.4 

    DV 10 7.8 120 936 0.8 748.8 

    DV 11 13.5 120 1620 0.8 1296 

    DV 12 3.9 120 468 0.8 374.4 

    DV 13 1.8 120 216 0.8 172.8 

    DV 14 7.2 120 864 0.8 691.2 

    DV 15 7.1 120 852 0.8 681.6 

    DV 16 2.3 120 276 0.8 220.8 

    DV 17 2.6 120 312 0.8 249.6 

    DV 18 2.5 120 300 0.8 240 

    DV 19 3.2 120 384 0.8 307.2 

    DV 20 3.7 120 444 0.8 355.2 

    DV 21 2.7 120 324 0.8 259.2 

    DV 22 5.9 120 708 0.8 566.4 

    DV 23 4.3 120 516 0.8 412.8 

    DV 24 7.3 120 876 0.8 700.8 

1.4.2 Đất dịch vụ văn hóa DVVH 21.2 30 636 0.8 508.8 

1.5 Đất giao thông   117.6 10 1176 1 1176 

II ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG             

2.1 Đất khu phi thuế quan PTQ 275 60 16500 0.8 13200 

2.2 

Đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng 

biển (Logistic,...) CNCB 
  

        

    CNCB 1 119.4 50 5970 0.8 4776 

2.3 Đất công nghiệp phụ trợ             

2.3.1 Đất công nghiệp hỗn hợp CNHH 92.9 150 13935 0.8 11148 
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    CNHH 1 14.1 150 2115 0.8 1692 

    CNHH 2 14.6 150 2190 0.8 1752 

    CNHH 3 9 150 1350 0.8 1080 

    CNHH 4 13.6 150 2040 0.8 1632 

    CNHH 5 11.6 150 1740 0.8 1392 

    CNHH 6 16.5 150 2475 0.8 1980 

    CNHH 7 13.5 150 2025 0.8 1620 

2.3.2 

Đất công nghiệp hỗ trợ nhà máy nhiệt 

điện CNND 59.55         

    CNND 1 16.8 250 4200 0.8 3360 

    CNND 2 8.05 250 2012.5 0.8 1610 

    CNND 3 10.3 250 2575 0.8 2060 

    CNND 4 24.4 250 6100 0.8 4880 

2.3.3 

Đất công nghiệp hỗ trợ khu phức hợp 

năng lượng CNPH 146.7         

    CNPH 1 11.6 200 2320 0.8 1856 

    CNPH 2 19.7 200 3940 0.8 3152 

    CNPH 3 17.7 200 3540 0.8 2832 

    CNPH 4 17 200 3400 0.8 2720 

    CNPH 5 16.1 200 3220 0.8 2576 

    CNPH 6 16.6 200 3320 0.8 2656 

    CNPH 7 11.9 200 2380 0.8 1904 

    CNPH 8 9.7 200 1940 0.8 1552 

    CNPH 9 13.4 200 2680 0.8 2144 

    CNPH 10 13 200 2600 0.8 2080 

2.4 Đất tiểu thủ công nghiệp TTCN           

    TTCN 1 28 100 2800 0.8 2240 

    TTCN 2 28.1 100 2810 0.8 2248 

    TTCN 3 12.7 100 1270 0.8 1016 

    TTCN 4 9 100 900 0.8 720 

    TTCN 5 14.7 100 1470 0.8 1176 

    TTCN 6 15.5 100 1550 0.8 1240 

2.5 Đất kho tàng KT           

    KT 1 89.7 50 4485 0.8 3588 

2.6 Đất du lịch DLST           

    DLST 1 53.8 20 1076 0.8 860.8 

2.7 

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật HTKT 
  

        

    HTKT 1 4.9 60 294 0.8 235.2 

2.8 Đất giao thông (đối ngoại)   497.6 10 4976 1 4976 

2.9 Đất cây xanh             

2.9.1 Đất cây xanh chuyên đề             

    CXCQ 1 22.6 7 158.2 1 158.2 

    CXCQ 2 21.6 7 151.2 1 151.2 

    CXCQ 3 22.33 7 156.31 1 156.31 

    CXCQ 4 1.1 7 7.7 1 7.7 

    CXCQ 5 1.6 7 11.2 1 11.2 

    CXCQ 6 3.3 7 23.1 1 23.1 

    CXCQ 7 0.9 7 6.3 1 6.3 

    CXCQ 8 0.9 7 6.3 1 6.3 

    CXCQ 9 4.3 7 30.1 1 30.1 

    CXCQ 10 2.6 7 18.2 1 18.2 

    CXCQ 11 11.7 7 81.9 1 81.9 

    CXCQ 12 4.1 7 28.7 1 28.7 
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    CXCQ 13 24 7 168 1 168 

    CXCQ 14 13.8 7 96.6 1 96.6 

    CXCQ 15 3.2 7 22.4 1 22.4 

    CXCQ 16 3.1 7 21.7 1 21.7 

    CXCQ 17 22.4 7 156.8 1 156.8 

    CXCQ 18 8.2 7 57.4 1 57.4 

    CXCQ 19 9.1 7 63.7 1 63.7 

    CXCQ 20 14.5 7 101.5 1 101.5 

    CXCQ 21 8.5 7 59.5 1 59.5 

    CXCQ 22 12.6 7 88.2 1 88.2 

    CXCQ 23 2.5 7 17.5 1 17.5 

    CXCQ 24 5.1 7 35.7 1 35.7 

    CXCQ 25 8.9 7 62.3 1 62.3 

    CXCQ 26 10.8 7 75.6 1 75.6 

    CXCQ 27 9.9 7 69.3 1 69.3 

    CXCQ 28 9.5 7 66.5 1 66.5 

    CXCQ 29 2.2 7 15.4 1 15.4 

    CXCQ 30 2.6 7 18.2 1 18.2 

    CXCQ 30 2.6 7 18.2 1 18.2 

    CXCQ 31 1.3 7 9.1 1 9.1 

    CXCQ 32 0.1 7 0.7 1 0.7 

    CXCQ 33 6.5 7 45.5 1 45.5 

    CXCQ 34 2.1 7 14.7 1 14.7 

    CXCQ 35 1.57 7 10.99 1 10.99 

2.9.2 Đất cây xanh cách li             

    CXCL 1 29.6 3 88.8 1 88.8 

    CXCL 2 19.3 3 57.9 1 57.9 

    CXCL 3 19.6 3 58.8 1 58.8 

    CXCL 4 8.2 3 24.6 1 24.6 

    CXCL 5 12.2 3 36.6 1 36.6 

    CXCL 6 4.4 3 13.2 1 13.2 

    CXCL 7 4.9 3 14.7 1 14.7 

    CXCL 8 4.8 3 14.4 1 14.4 

    CXCL 9 2.5 3 7.5 1 7.5 

    CXCL 10 7 3 21 1 21 

    CXCL 11 2.7 3 8.1 1 8.1 

    CXCL 12 4.5 3 13.5 1 13.5 

    CXCL 13 3.6 3 10.8 1 10.8 

    CXCL 14 2.5 3 7.5 1 7.5 

    CXCL 15 5 3 15 1 15 

    CXCL 16 6.7 3 20.1 1 20.1 

    CXCL 17 7.3 3 21.9 1 21.9 

    CXCL 18 4.2 3 12.6 1 12.6 

    CXCL 19 10.3 3 30.9 1 30.9 

    CXCL 20 4.9 3 14.7 1 14.7 

    CXCL 21 8.6 3 25.8 1 25.8 

    CXCL 22 28 3 84 1 84 

    CXCL 23 19.4 3 58.2 1 58.2 

    CXCL 24 69.4 3 208.2 1 208.2 

    CXCL 25 25.8 3 77.4 1 77.4 

    CXCL 26 18 3 54 1 54 

2.10 Đất nghĩa trang NT           

    NT 1 76.1 15 1141.5 0.8 913.2 
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    NT 2 41 15 615 0.8 492 

    NT 3 157 15 2355 0.8 1884 

    NT 4 29.1 15 436.5 0.8 349.2 

    NT 5 12.2 15 183 0.8 146.4 

    NT 6 50 15 750 0.8 600 

    NT 7 22.9 15 343.5 0.8 274.8 

    NT 8 21.4 15 321 0.8 256.8 

III ĐẤT KHÁC             

3.1.1 Đất chăn nuôi công nghệ cao CNCNC           

    CNCNC 1 19.15 30 574.5 0.8 459.6 

3.1.2 Đất nuôi trồng thủy hải sản NTS           

    NTS 1 1.4 30 42 0.8 33.6 

3.4 Đất trung tâm hỗ trợ nghề cá HTNC           

    HTNC 1 11.5 20 230 0.8 184 

3.5 

Đất an ninh quốc phòng (đồn biên 

phòng) ANQP           

    ANQP 1 9.9 50 495 0.8 396 

  TỔNG           164880 

- Tổng công suất tính toán khu vực quy hoạch là khoảng 164.88 MW. 

7.3. Thống kê khái toán kinh phí 

Bảng khái toán kinh phí giao thông khu vực quy hoạch 

T

T 
Tên đường 

Chiều 

Dài 

(km) 

Chiều Rộng (m) Đơn giá (vnđ) 
Tổng kinh phí 

(vnđ) Lòng 

đường 

Hè+Dải 

PC 

Lòng 

đường 

Hè + Dải 

PC 

I 
Giao thông đối 

ngoại 
  

1 QL 49C (MC 6'-6') 12,16 15 10 
          
900.000    

       
300.000    

          
200.640.000.000  

2 TL 583 (MC 6-6) 5,90 15 10 
          
700.000    

       
300.000    

            
79.650.000.000  

II 
Đường Trục chính 

đô thị 
  

1 MC 1-1 5,18 38 17 
          
960.000    

       
400.000    

          
224.190.400.000  

2 MC 2-2 12,00 38 17 
          
360.000    

       
150.000    

          
194.760.000.000  

III 
Đường Liên khu 

vực 
  

1 MC 3-3 11,84 34 16 
          
360.000    

       
150.000    

          
173.337.600.000  

2 MC 4-4 8,2 28 17 
          
360.000    

       
150.000    

          
103.566.000.000  

IV 
Đường Chính khu 

vực 
  

1 MC 5-5 14,87 21 14 
          
360.000    

       
150.000    

          
143.644.200.000  

V Đường Khu vực   

1 MC 6-6 77,74 15 10 
          
360.000    

       
150.000    

          
536.406.000.000  

VI 
Đường Phân khu 

vực 
  

1 MC 7-7 22,41 7,5 10                                 
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T

T 
Tên đường 

Chiều 

Dài 

(km) 

Chiều Rộng (m) Đơn giá (vnđ) 
Tổng kinh phí 

(vnđ) 
Lòng 

đường 

Hè+Dải 

PC 

Lòng 

đường 

Hè + Dải 

PC 

240.000    90.000    60.507.000.000  

VI

I 
Tổng 170,3     

    
      
1.716.701.200.000  

Bảng tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí công tác san nền thoát nƣớc mƣa. 

Công việc Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền  

(10
6
) (10

6
) 

San nền 

Khối lƣợng đào hồ, kênh 

mƣơng 
m

3
 8.370.000 0,06 502.200 

Khối lƣợng san gạt, đào 

đắp nền 
m

3
 33.202.526 0,05 1.660.126 

Cống hộp 

BXH:0,8x0,8 m 25.143 0,8 20.114 

BXH:1x1 m 25.524 1 25.524 

BXH:1,2x1,2 m 29.436 1,2 35.323 

BXH:1,5x1,5 m 31.385 1,4 43.939 

BXH:1,8x1,8 
 

9.858 1,6 15.773 

BXH:2x2 
 

10.828 1,8 19.490 

BXH:2,5x2,5 
 

12.854 2 25.708 

BXH:3x3 
 

3.370 2,5 8.425 

 
Cống qua đƣờng BXH:3x3 cái 42 15 630 

 

Cống qua đƣờng BXH: 

2(3x3) 
cái 30 25 750 

Mƣơng 

xây hở 

BXH:5x3 m 20.694 3 62.082 

Cửa xả cái 128 2,5 320 

10% chi phí khác 
   

242.041 

Tổng 
   

2.662.446 

Bảng khái toán kinh phí thoát nƣớc thải, QL CTR và VSMT 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá 

(tr.đ) 

 Thành tiền 

(tr.đ)  

A Thoát nước thải       463.900 

1 Nhà máy xử lý m
3
/ngđ 49.000 7 343.000 

2 Đƣờng ống       87.597 

 

D300mm (HDPE) m 36.246   0,8 28.997 

 D400mm (HDPE) m 22.544   1,4 31.562 

 D500mm (HDPE) m 11.804   2,1 24.788 

 

D200mm áp lực m 900 2,5   2.250 

2 Phụ kiện ống 30% 

 
 

26279,04 

3 Hố ga cái 96 5  7000 

B Vệ sinh môi trường       300 

1 Trạm trung chuyển CTR trạm 3   100   300 

C Tổng(A+B)       466.900 
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  Dự phòng 15 % 

  

  70.800 

  Tổng       466.970 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải, vệ sinh môi trƣờng khu vực quy 

hoạch khoảng 467 tỷ đồng.( Chi phí tính cho hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi 

trường chung của khu vực thiết kế, khu vực công nghiệp và nhà máy nhiệt điện tính toán 

riêng) 

Bảng tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí hạng mục cấp điện trung thế và hạ thế. 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng  

Đơn 

giá  

(tr.đ) 

 Thành tiền 

(tr.đ)  

A Xây dựng mới       233.500  

1 Cáp ngầm trung thế 22 KV km 108 3200 345600 

2 Trạm hạ thế 22/0,4kV       

   Trạm 250-630KVA trạm 84 1000 84000 

B Hiện trạng cải tạo       

 2 Hạ ngầm đƣờng dây 22 KV km 20 600 12000 

  Tổng       441600 

Bảng tổng hợp khối lƣợng và khái toán kinh phí hạng mục cấp điện chiếu sáng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng  
Đơn giá  

(tr.đ) 

 Thành tiền 

(tr.đ)  

1 Tủ điều khiển chiếu sáng cái 100 50   5000 

2 Cáp ngầm chiếu sáng km 209.85 200   41970 

3 Đèn đƣờng chiếu sáng bộ 3000 15   45000 

  Tổng       91970 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện khu vực quy hoạch sơ bộ  khoảng 

533.57 tỷ đồng. 

 


