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CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. KHÁI QUÁT VỀ VÙNG HUYỆN CẦU NGANG 

Huyện Cầu Ngang nằm về phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh và nằm bên bờ sông Cổ 

Chiên và cửa Cung Hầu, huyện Cầu Ngang hiện có 15 đơn vị hành chính, gồm 13 xã và 

2 thị trấn: Thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Mỹ Long, xã Kim Hòa, Hiệp Hòa, Vĩnh Kim, 

Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Mỹ Hòa, Thuận Hòa, Nhị Trường, Trường Thọ, Long 

Sơn, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây và Thạnh Hòa Sơn. Trung tâm hành chính huyện đặt 

tại thị trấn Cầu Ngang, nằm cách Trung tâm hành chính tỉnh Trà Vinh 23 km theo Quốc 

lộ 53 về phía Tây Bắc. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện: 32.831,10 ha, chiếm 

13,92% diện tích toàn tỉnh (235.826  ha). 

Huyện Cầu Ngang nhìn chung có vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát triển 

kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, Cầu Ngang có Quốc lộ 53 

đi qua trung tâm thị trấn huyện lỵ; huyện có hai đô thị đã được công nhận là đô thị loại 

V. Theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 

15/08/2014 đã xác định vùng huyện Cầu Ngang thuộc Cụm phát triển đô thị phía Đông 

Nam của tỉnh Trà Vinh, với trục đô thị hóa chính là trục Quốc lộ 53. 

 

Sơ đồ vị trí huyện Cầu Ngang trong tỉnh Trà Vinh 
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II. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

Huyện Cầu ngang là khu vực đô thị hóa quan trọng của tỉnh với trục phát triển hình 

thành bởi 02 thị trấn đã được công nhận là đô thị loại V. Trong đó: 

 Thị trấn Cầu Ngang là thị trấn huyện lỵ của huyện Cầu Ngang, là trung tâm hành 

chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của huyện, đầu mối giao 

thông quan trọng về đường bộ và đường thủy.  

 Thị trấn Mỹ Long là trung tâm dịch vụ, du lịch gắn với kinh tế biển của huyện 

Cầu Ngang. 

Huyện Cầu Ngang nhìn chung có vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát triển 

kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, Cầu Ngang có Quốc lộ 53 

đi qua trung tâm thị trấn huyện lỵ; huyện có hai đô thị đã được công nhận là đô thị loại 

V. Theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 

15/08/2014 đã xác định vùng huyện Cầu Ngang thuộc Cụm phát triển đô thị phía Đông 

Nam của tỉnh Trà Vinh, với trục đô thị hóa chính là trục Quốc lộ 53. 

Trên địa bàn huyện Cầu Ngang, thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long đã được 

lập quy hoạch chung và đã được tiến hành điều chỉnh quy hoạch theo quy định cho phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 13 xã trong huyện cũng đã 

hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã  phù hợp với quy định và 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều nguồn vốn,  trong 

những năm qua các xã đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng xã hội; hạ tầng kỹ 

thuật tạo điều kiện cho bà con nông thôn phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, 

tinh thần của bà con nông thôn được nâng lên một bước; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ 

rệt. Đến nay toàn huyện đã được công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 xã 

đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 

Để xác định tầm nhìn tổng quan trên địa bàn toàn huyện nhằm phục vụ cho công 

tác xây dựng kế hoạch và định hướng chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện  việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang là cần 

thiết. Theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện Cầu Ngang xác định năm 2022 huyện Cầu 

Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới, để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới huyện phải 

lập và phê duyệt xong quy hoạch xây dựng vùng huyện. 

III. LOẠI HÌNH, THỜI HẠN QUY HOẠCH 

1. Loại hình 

Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang. 

2. Thời hạn quy hoạch 

Thời hạn quy hoạch đến năm 2040. 

IV. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

 Nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ 

thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù 
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hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cầu Ngang đã đề ra trong 

mối quan hệ vùng tỉnh và các vùng lân cận. 

 Phát triển vùng huyện Cầu Ngang phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội huyện Cầu Ngang. 

 Phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư 

giữa các khu vực đô thị và nông thôn. 

 Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây 

dựng và bền vững trong phát triển. 

2. Mục tiêu 

 Làm cơ sở để triển khai và quản lý các quy hoạch, xác định các dự án ưu tiên đầu 

tư phát triển đô thị, quản lý đô thị, các khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị, 

các khu du lịch, thương mại dịch vụ, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,…làm 

tiền đề thu hút đầu tư, định hướng phát triển hợp lý các nguồn lực nhằm tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang. 

 Xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022. 

 Tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi 

trường. 

V. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA VÙNG 

1. Tính chất 

 Vùng huyện Cầu Ngang với khu vực đô thị hóa tập trung chủ yếu tại thị trấn Cầu 

Ngang và thị trấn Mỹ Long. Trong đó, thị trấn Cầu Ngang là thị trấn huyện lỵ, định 

hướng đến 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, với tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội; thị trấn Mỹ Long là trung tâm dịch vụ, du lịch gắn với kinh tế biển của 

huyện Cầu Ngang. 

 Huyện Cầu Ngang là vùng phát triển nông nghiệp - công nghiệp - thương mại - 

dịch vụ du lịch biển; là huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. 

2. Chức năng, vai trò của vùng 

 Vùng huyện Cầu Ngang thuộc tiểu vùng phù sa nhiễm mặn, đây là tiểu vùng phát 

triển có tính chất động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, cụ thể: phát triển 

mạnh về kinh tế biển, tập trung vào khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy 

- hải sản. 

 Vùng huyện Cầu Ngang với 02 đô thị là thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long, 

có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, là đầu 

mối giao thông quan trọng. 

VI. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

1. Các căn cứ pháp lý 

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt 

Nam ban hành ngày 18/06/2014; 
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 Luật số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam ban hành 

ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 29/11/2013; 

 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam ban hành ngày 24/11/2017; 

 Luật số 35/2018/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành 

ngày 20/11/2018; Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN 

Việt Nam ban hành ngày 17/11/2020; 

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

 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; 

 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật quy hoạch;  

 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi 

trường; 

 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;  

 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng 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; 

 Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp phát 

triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; 

 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 21/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

 Quy chuẩn Việt Nam số QCVN: 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

quy hoạch xây dựng ban hành theo Thông tư 01/2021/TT/BXD ngày 19/5/2021 và Quy 

chuẩn Việt Nam số 07/2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – 

các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT); 
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 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT); 

 Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

 Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp 

tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 2021-

2025 thị trấn Cầu Ngang đạt đô thị loại IV);  

 Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu thị trấn Cầu Ngang đạt đô thị loại IV; 

 Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc 

phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030; 

 Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/10/2021, Quyết định của UBND tỉnh 

Trà Vinh Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện cầu Ngang đến năm 2030. 

 Công văn số 1823/UBND-CNXD ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về 

việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040; 

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc 

phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến 

năm 2040. 

2. Các căn cứ bản đồ 

 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Cầu Ngang, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

huyện Cầu Ngang đến năm 2030; 

 Các bản đồ thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang;  thị trấn 

Mỹ Long; 

 Các bản đồ thuộc đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh; 

 Các bản đồ thuộc các đồ án quy hoạch ngành có liên quan cấp vùng tỉnh; 

 Các bản đồ thuộc đồ án  quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện; 

 Bản đồ địa hình vùng huyện Cầu Ngang. 

3. Các nguồn tài liệu, số liệu khác 

 Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh và huyện Cầu Ngang 2020; 

 Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã - hội huyện Cầu Ngang đến năm 2030; 

 Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện Cầu Ngang; 

 Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang; thị trấn Mỹ Long; 
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 Đồ án quy hoạch ngành có liên quan cấp vùng tỉnh; 

 Các số liệu thống kê hiện trạng diện tích, dân số do chủ đầu tư cung cấp; 

 Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan trên địa bàn huyện Cầu Ngang. 
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CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

I. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÙNG LẬP QUY HOẠCH 

1. Vị trí vùng quy hoạch 

Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Cầu Ngang, là huyện 

nằm về phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang nằm bên bờ sông Cổ Chiên 

và cửa Cung Hầu. Vị trí huyện Cầu Ngang tọa lạc tại tọa độ: kinh độ Đông 106019’31’’ 

đến 106033’28’’, vĩ độ Bắc 09040’37’’ đến 9053’39’’. Có tứ cận được xác định như sau: 

 Phía Bắc: giáp huyện Châu Thành. 

 Phía Nam: giáp huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải và giáp thị xã Duyên Hải. 

 Phía Đông: giáp huyện Châu Thành và tỉnh Bến Tre. 

 Phía Tây : giáp huyện Châu Thành và huyện Trà Cú.  

Bảng thống kê diện tích, dân số khu vực lập quy hoạch 

(Đất đai: theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2020 huyện Cầu Ngang; Dân số: theo Niên 

giám thống kê năm 2020) 
   

STT Đơn vị hành chính 
Tổng diện tích  

tự nhiên (ha) 

Dân số  

 (người) 

1 Thị trấn Cầu Ngang 197,86 5.697 

2 Thị trấn Mỹ Long 542,38 4.472 

3 Xã Mỹ Long Bắc 2.595,32 7.953 

4 Xã Mỹ Long Nam 4.223,43 6.765 

5 Xã Mỹ Hòa 1.756,14 8.971 

6 Xã Vinh Kim 3.419,51 13.707 

7 Xã Kim Hòa 2.248,36 7.860 

8 Xã Hiệp Hòa 2.256,68 8.300 

9 Xã Thuận Hòa 1.578,22 7.631 

10 Xã Long Sơn 3.117,29 11.408 

11 Xã Nhị Trường 2.757,63 9.667 

12 Xã Trường Thọ 2.219,91 8.121 

13 Xã Hiệp Mỹ Đông 1.768,93 5.561 

14 Xã Hiệp Mỹ Tây 1.859,22 7.252 

15 Xã Thạnh Hòa Sơn 2.290,21 7.963 

Tổng cộng 32.831,10 121.328 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Tr%C3%A0_Vinh
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Bản đồ phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang 

2. Quy mô vùng quy hoạch 

Quy mô, phạm vi vùng huyện được xác lập dựa trên Bản đồ địa giới hành chính 

huyện Cầu Ngang, quy mô lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang gồm toàn 

bộ ranh giới hành chính huyện Cầu Ngang, gồm 02 thị trấn là thị trấn Cầu Ngang và thị 

trấn Mỹ Long, và 13 xã gồm: xã Kim Hòa, Hiệp Hòa, Vinh Kim, Mỹ Long Bắc, Mỹ 

Long Nam, Mỹ Hòa, Thuận Hòa, Nhị Trường, Trường Thọ, Long Sơn, Hiệp Mỹ Đông, 

Hiệp Mỹ Tây và Thạnh Hòa Sơn. 

 Diện tích tự nhiên: khoảng 328,311 km2. 

 Quy mô dân số hiện hữu: khoảng 121.328 người.  

(Theo Niên giám thống kê năm 2020 huyện Cầu Ngang) 

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Địa hình 

Địa hình huyện Cầu Ngang mang đặc thù của vùng đồng bằng ven biển rất đặc thù, 

đất đai khá bằng phẳng với cao trình phổ biến từ 0,4cm - 0,6cm. Đặc biệt có những 

giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song bờ biển với cao trình > 1,5 m 

phân bố ở các xã: Nhị Trường, Long Sơn, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông và Mỹ Hòa. 
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Ngoại trừ khu vực giồng và triền giồng có cao trình từ 0,6 m - 1,5 m. Phần diện 

tích canh tác của huyện Cầu Ngang có cao trình phổ biến từ 0,4 - 0,6m, tập trung ở phía 

Tây Hương lộ 17 gồm xã: Kim Hòa, Trường Thọ và xã Nhị Trường, một phần xã Vinh 

Kim, xã Mỹ Hòa, xã Hiệp Hòa, thị trấn Cầu Ngang; cao trình từ 0,2m - 0,4m ở các xã: 

Thạnh Hòa Sơn, Long Sơn, Hiệp Mỹ Tây, Mỹ Long Bắc và thị trấn Mỹ Long; cao trình 

< 0,2m gồm có các vùng trũng cục bộ ở các xã: Hiệp Hòa, Nhị Trường, Hiệp Mỹ Đông 

và Mỹ Long Nam. 

Nhìn chung, địa hình khu vực phía Tây của huyện Cầu Ngang thích hợp cho canh 

tác lúa, hoa màu và trồng cây lâu năm. Khu vực phía Đông và Đông Nam thuận lợi cho 

phát triển nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ. 

2. Khí hậu 

- Huyện Cầu Ngang mang những đặc điểm chung của khí hậu đồng bằng Nam Bộ, 

có chế độ khí hậu gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao đều quanh năm, lượng mưa 

lớn phân hoá theo mùa. Một năm có hai mùa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5, kết thúc vào 

tháng 11; Mùa khô bắt đầu từ tháng 12, kết thúc vào tháng 4 năm sau. Do ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu, trong những năm gần đây lượng mưa phân bố không đều, thời gian 

nắng nóng đã kéo dài. 

- Chế độ nhiệt: Lượng bức xạ nhiệt cao, ít biến động, nhiệt độ trung bình/tháng từ 

25- 28ºC, cao nhất vào tháng 4, thấp nhất vào tháng 12, tháng 1. Biên độ nhiệt ngày đêm 

tương đối nhỏ, cao nhất vào tháng 3 biên độ nhiệt là 7,30ºC và thấp nhất vào tháng 11 

biên độ nhiệt là 5,40ºC. 

- Lượng bức xạ: Tổng lượng bức xạ quang hợp dồi dào, phân phối khá đều qua các 

tháng và ổn định qua các năm. Lượng bức xạ tăng dần từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 

4, lượng bức xạ đạt cao nhất là 8.400 cal/cm²/tháng và sau đó giảm dần đến tháng 9 đạt 

thấp nhất là 5.300 cal/cm²/tháng. 

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm đạt khoảng 1.500 mm3/năm. Thời gian 

mưa bắt đầu vào trung tuần tháng 5 dương lịch và chấm dứt vào đầu tháng 11 dương 

lịch với 2 đỉnh mưa rơi vào tháng 6 và tháng 10, tháng 10 có lượng mưa tập trung cao 

nhất (hơn 250 mm3/tháng). 

- Độ ẩm không khí: Do chịu ảnh hưởng của khối không khí biển nên độ ẩmkhá 

cao, độ ẩm lúc 7 giờ sáng đạt trên 90%. Độ ẩm không khí tăng dần trong mùa mưa và 

giảm dần trong mùa khô. Ngoài tháng 4, các tháng còn lại đều có độ ẩm tối cao (trên 

95%), độ ẩm tối thiểu đạt từ 70-90%. 

Nhìn chung, điều kiện khí hậu của huyện Cầu Ngang với các đặc điểm của vùng 

nhiệt đới gió mùa có nền nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối ổn định, nắng và bức xạ mặt 

trời thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do lượng mưa thường tập trung theo 

mùa, kết hợp với các yếu tố địa hình ở những vùng trũng thấp cục bộ thường xảy ra tình 

trạng úng ngập. 

3. Thuỷ văn 

Huyện Cầu Ngang thuộc vùng đồng bằng ven biển và giáp với sông Cổ Chiên chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của chế độ triều biển Đông với hệ thống sông rạch chằng chịt, có ý 

nghĩa quan trọng trong việc cung cấp điều phối nguồn nước và đáp ứng nhu cầu giao 

thông thủy đối với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
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- Chế độ nước của các sông chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều biển Đông 

(trong ngày nước lên xuống 2 lần, trong tháng có 2 lần triều cường và 2 lần triều kém) 

thông qua sông Cổ Chiên, chi phối nguồn nước mặt của phần lớn diện tích ở phía Đông 

Quốc lộ 53 và Hương lộ 17. Ngoài ra, do các công trình ngăn mặn và tiếp ngọt nên một 

phần khu vực phía Tây Hương lộ 17 chịu ảnh hưởng của chế độ nước sông Hậu thông 

qua kênh Thống Nhất và kênh 3/2. 

- Chế độ ngập: Độ ngập do triều cường không lớn, phổ biến từ 0,4-0,6 m; ngập 

>1m chỉ có ở những vùng trũng cục bộ xã Kim Hòa, Vinh Kim,…. Riêng vùng đã được 

ngăn mặn nhưng hệ thống tưới tiêu chưa đảm bảo nên bị ngập sâu và ngập úng ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp như cánh đồng Tây xã Hiệp Mỹ Đông và Mỹ Long 

Nam. Vùng phía Đông quốc lộ 53 chịu ảnh hưởng triều thường xuyên, khả năng tưới tự 

chảy lớn nhưng bị nhiễm mặn khá dài. Riêng vùng phía Tây quốc lộ 53 được tiếp ngọt 

từ sông Cần Chông. 

4. Tài nguyên 

a) Tài nguyên đất: 

Theo kết quả phân loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án: “Điều tra, đánh 

giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Toàn huyện có 4 nhóm 

đất chính, trong đó:  

- Nhóm đất cát: Diện tích 7.865,00 ha, chiếm 23,96 % diện tích tự nhiên; 

- Nhóm đất mặn: Diện tích 10.330,00 ha, chiếm 31,46 % diện tích tự nhiên; 

- Nhóm đất phèn: Diện tích 8.782,00 ha, chiếm 26,75 % diện tích tự nhiên; 

- Nhóm đất nhân tác: Diện tích 2.139,00 ha, chiếm 6,52 % diện tích tự nhiên. 

Tài nguyên đất huyện Cầu Ngang 

STT Tên đất Kí hiệu 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   32.831,10  100,00  

I ĐẤT CÁT Cz, Cg và Cm 7.865,00  23,96  

II ĐẤT MẶN   10.330,00  31,46  

1 Đất mặn nhiều Mn 3.995,00  12,17  

2 Đất mặn trung bình M, M/C 5.479,00  16,69  

3 Đất mặn ít Mi, Mi/C 856,00  2,61  

III ĐẤT PHÈN   8.782,00  26,75  

1 Đất phèn tiềm tàng mặn ít  Sp2Mi 132,00  0,40  

2 Đất phèn tiềm tàng mặn trung bình  Sp2M 544,00  1,66  

3 Đất phèn hoạt động mặn ít  Sj2M 3.739,00  11,39  

4 Đất phèn hoạt động mặn trung bình  Sj2Mi 1.831,00  5,58  

5 Đất phèn tiềm tàng mặn nhiều  SplMn và Sp2Mn 484,00  1,47  

6 
Đất mặn và phèn mặn dưới rừng 

ngập mặn  
Mm, Sp1Mm và Sp2Mm 675,00  2,06  
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STT Tên đất Kí hiệu 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

7 Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp  Mv, Sv và SMv 1.377,00  4,19  

IV ĐẤT NHÂN TÁC Nt 2.139,00  6,52  

V SÔNG, RẠCH   3.715,10  11,32  

(Nguồn: Kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thực hiện năm 2019)  

b) Tài nguyên nước: 

Nguồn nước mặt: Cầu Ngang có hệ thống mạng lưới sông rạch và kênh mương 

chằng chịt đáng kể nhất là sông Cổ Chiên, sông Thâu Râu, sông Vinh Kim, kênh Thống 

Nhất … có ý nghĩa quan trọng về giao thông thủy đối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL). Nguồn nước từ hệ thống này là một nguồn tài nguyên dồi dào phục 

vụ cho sản xuất và đời sống dân cư trong vùng. 

 Sông Thâu Râu: Bắt nguồn từ cuối sông Cổ Chiên chạy sang hướng Tây, đến 

sông Ô Lắc chia thành hai nhánh. Sông này khá rộng và sâu nhưng vào trong cạn và hẹp 

dần ở hai nhánh, biên độ triều khá cao thuận lợi cho tiêu thoát. Tuy nhiên, nước sông 

gần như mặn quanh năm và có khuynh hướng giảm dần khi vào sâu trong đất liền, nhất 

là nhánh Ông Ốc - Thủy Trừng. 

 Sông Vinh Kim nối thông sông Cầu Ngang và kênh Thống Nhất, biên độ triều 

cao nên tiêu rút nước tốt. Do nằm xa biển và nước lũ thượng nguồn đổ về nên thời gian 

mặn của sông này thấp hơn sông Thâu Râu. 

 Kênh Thống Nhất bắt nguồn từ Rạch Lợp (sông Cần Chông) đoạn qua huyện dài 

khoảng 8 km nối thông với sông Cầu Ngang. Do ảnh hưởng của nước sông Hậu và các 

công trình ngăn mặn nên kênh này là nguồn tiếp ngọt chủ lực cho đất canh tác của khu 

vực phía Tây Hương lộ 17. 

 Ngoài ra, còn có các tuyến kênh lớn như: Vĩnh Bình - Mỹ Cẩm - Cầu Ván, Nhị 

Trường - Long Hiệp, Ngọc Biên - Thạnh Hòa Sơn... 

Nguồn nước ngầm: chiều sâu của 3 tầng chứa nước thay đổi từ 60m đến 400m, 

phổ biến từ 90 - 120m. Khả năng khai thác 97.000 m3/ngày. Hiện tại nước ngầm được 

sử dụng rất hạn chế. 

Xâm nhập mặn: Hàng năm có trên 90% đất tự nhiên bị nhiễm mặn với chiều dài 

xâm nhập của nước mặn (4 g/lít) đến 30 km từ biển vào nội địa. Sự truyền mặn bắt đầu 

từ tháng 12. Mặn kết thúc vào tháng 6, thời gian sớm hay muộn phụ thuộc vào lượng 

mưa tại thượng nguồn và địa phương. Mặn liên tục từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau ở 

Cầu Ngang. 

c) Tài nguyên rừng: 

Hầu hết rừng ở Cầu Ngang là rừng trồng phòng hộ ven sông, ven biển tập trung ở 

xã Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Vinh Kim và thị trấn Mỹ Long với các loài chủ yếu 

như: Đước, bần đắng, bần chua, dừa nước, nấm trắng, đưng, lát nước… Tuy giá trị sản 

xuất của các loại rừng không cao so với ngành nông ngư nghiệp nhưng ngành lâm nghiệp 

có vị trí quan trọng trong việc phòng chắn gió, sóng biển, bảo vệ môi trường, cân bằng 
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hệ sinh thái và là vùng đệm có tác động đến sự phát triển bền vững của ngành ngư nghiệp 

và nông nghiệp ven biển.  

d) Tài nguyên biển: 

Do nằm giáp khu vực cửa sông nối liền ra biển (sông Cổ Chiên ra Biển Đông) đã 

tạo nên những giống hải lưu rất phức tạp từ đó hình thành nhiều cồn bãi, đây là tài 

nguyên quan trọng cho phát triển kinh tế biển (khai thác, đánh bắt và nuôi trồng các loài 

thủy hải sản có giá trị). 

Ngoài ra, còn phát triển các khu du lịch sinh thái Hàng Dương (xã Mỹ Long Nam, 

thị trấn Mỹ Long), Cồn Bần (xã Mỹ Long Bắc). Do vậy trong thời gian tới cần có biện 

pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này nhằm tạo điều kiện cho huyện phát triển 

nhanh và bền vững. 

e) Tài nguyên khoáng sản: 

Trên địa bàn huyện có 3 mỏ cát (diện tích 96,0 ha; trữu lượng 3.729.800 m3; tập 

trung tại xã Vinh Kim) có thể khai thác được cát xây dựng từ sông Cổ Chiên, tuy nhiên 

chất lượng và trữ lượng không cao và còn phụ thuộc vào chất lượng dòng chảy hàng 

năm của sông. 

f) Tài nguyên nhân văn: 

Huyện Cầu Ngang có 3 dân tộc sinh sống, đây là một trong những nét cơ bản tạo 

nên những nét văn hóa chung của cư dân ở đây, là điểm hội tụ giao thoa văn hóa giữa 

các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện. 

Dân tộc Kinh: Chiếm 62,58% dân số trong huyện, hầu như có mặt ở tất cả các thị 

trấn và các xã trong huyện, cùng sống xen kẽ với các dân tộc khác. Người Kinh quen 

với việc trồng lúa nước kết hợp với một số nghề thủ công truyền thống. Ngày nay, họ 

còn có mở rộng thêm một số nghề khác như buôn bán tại nhà, tại chợ. Người Kinh không 

những giàu kinh nghiệm sản xuất mà còn có khả năng tiếp thu nhanh những tiến bộ khoa 

học kỹ thuật. 

Văn hóa tín ngưỡng quan trọng nhất của người Kinh là thờ cúng tổ tiên, ông bà 

cha mẹ. Người Kinh sinh sống ở huyện Cầu Ngang đã có sự giao lưu văn hóa với các 

dân tộc khác, điều này làm cho Cầu Ngang có nền văn hóa đa dạng, phong phú. Dân tộc 

Khmer chiếm 37,03% dân số trong huyện, họ sinh sống thành các phum sóc theo các 

con giồng cát tập trung tại các xã Nhị Trường, Trường Thọ, Kim Hòa, Long Sơn, Thạnh 

Hòa Sơn,… kinh tế chủ yếu là làm nghề nông nghiệp như trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi 

gia súc, gia cầm, kết hợp nghề thủ công… 

Người Khmer ở huyện Cầu Ngang đại đa số theo Phật giáo Tiểu thừa. Đối với 

đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi tu hành và thực hiện các lễ nghi tôn giáo 

mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh thần mang tính cộng đồng của phum sóc…  

Trong  năm  có  nhiều  lễ  hội  như:  Ok  Om  Bok,  Sel  Dolta,  Chol  Chnam Thamay… 

đã tạo nên nét phong phú trong văn hóa của người Khmer. 

Người Hoa chiếm 0,39% so với số dân chung. Người Hoa tại Cầu Ngang phần 

đông là dân gốc Quảng Đông, Triều Châu và Hẹ, cư trú tập trung tại các thị trấn (Cầu 

Ngang, Mỹ Long), xã Hiệp Hòa, Trường Thọ, sinh sống chủ yếu bằng nghề mua bán, 

đóng đáy biển và trồng rẫy. Người Hoa có các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần 

phong phú như: Thờ cúng tổ tiên, múa lân sư rồng, ... 
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Ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa ở huyện sống xen kẽ nhau trong các xã, thị trấn trên 

khắp địa bàn huyện, mỗi dân tộc đều có một nét sinh hoạt văn hóa đa dạng và nhiều lễ 

hội trong năm từ đó tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng phong phú của cư dân huyện 

Cầu Ngang. Từ lâu, ba dân tộc anh em trên địa bàn huyện đã có truyền thống đoàn kết 

gắn bó keo sơn, tương trợ nhau trong quá trình khai hoang lập ấp, lao động xây dựng 

cuộc sống. 

Trong quá khứ cũng như hiện nay, cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như các 

thế lực thù địch, luôn kích động hòng gây chia rẽ trong âm mưu lâu dài “Chia để trị” 

nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Cầu 

Ngang luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh nhau trong chiến đấu cũng 

như trong lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm trang sử 

vàng của quê hương Cầu Ngang anh hùng.  

g) Tài nguyên du lịch: 

Huyện Cầu Ngang có cả sông và biển. Huyện có những cồn với rừng cây bao bọc 

bởi dòng sông Cổ Chiên thơ mộng để phát triển du lịch sinh thái như: Cồn Nghêu (xã 

Mỹ Long Nam), Cồn Bần (xã Mỹ Long Bắc), Hàng Dương (thị trấn Mỹ Long)… 

Trên địa bàn huyện có Đồ án quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Hàng Dương, 

xã Mỹ Long Nam tỷ lệ 1/2000. Khu du lịch sinh thái Hàng Dương có khí hậu trong lành, 

mát mẻ quanh năm. Cách bờ biển Mỹ Long khoảng 03 km là Cồn Nghêu với bãi nuôi 

nghêu chất lượng cao. Ngoài ra, bãi biển Mỹ Long còn bảo tồn diện tích hơn 200 ha bãi 

rừng bần nguyên sinh với nhiều loài thủy sinh có giá trị cao. 

Lễ hội cúng biển Mỹ Long thuộc Di sản văn hóa phi vật thế quốc gia, là nơi vui 

chơi giải trí, giao lưu của cộng đồng dân cư trong vùng; nơi để người dân vùng biển bày 

tỏ ước muốn, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa vụ đầy ắp cá tôm và đã trở thành 

phong tục tốt đẹp cho địa phương. Những năm gần đây, Lễ hội cúng biển Mỹ Long đã 

thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham dự. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn 

cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi giải trí, tiếp tục giữ gìn, phát 

huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc… Ngoài ra, Cầu Ngang nổi 

tiếng những đặc sản ngon như bánh tét Trà Cuôn, cốm dẹp Ba So, tôm khô Vinh Kim… 

đây là một trong những điểm thu hút du khách thưởng thức khi đến Cầu Ngang. 

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trong những năm qua mới dừng lại ở tiềm năng. 

Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư cho chương trình, dự án phát triển các huyện vùng biển 

trọng điểm của tỉnh trong đó có Cầu Ngang còn hạn chế. Việc mời gọi các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh các ngành nghề biển còn gặp nhiều khó 

khăn. 

Với tiềm năng phát triển du lịch của huyện, tỉnh đang thực hiện các chính sách ưu 

đãi để thu hút các nhà đầu tư cho ngành nghề chế biến thủy hải sản và các làng nghề 

truyền thống. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch ở những điểm 

có điều kiện của huyện như Hàng Dương, Cồn Nghêu và Cồn Bần… 

5. Đánh giá chung những thuận lợi và hạn chế 

a) Những thuận lợi:  

- Cầu Ngang có địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu, nhiệt độ tương đối ổn 

định là điều kiện thuận lợi để phát triển cây trồng nhiệt đới và thích hợp cho việc thâm 

canh tăng vụ, phát triển đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo 
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hướng sản xuất hàng hóa. Đã hình thành được các vùng sản xuất với quy mô lớn, chất 

lượng tương đối tốt, sức cạnh tranh cao như: lúa - gạo, thủy sản, rau - màu, chăn nuôi. 

- Huyện có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên biển, một số địa 

điểm đặc trưng như Cồn Nghêu (xã Mỹ Long Nam), Cồn Bần (xã Mỹ Long Bắc), Hàng 

Dương (thị trấn Mỹ Long) và có vốn văn hoá đa dạng, mang đậm bản sắc các dân tộc 

đang sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, Cầu Ngang có 01 di tích lịch sử cấp quốc gia 

(Chùa Dơi - Mỹ Long Bắc), 05 di tích lịch sử cấp tỉnh (Chùa Bà Sở - Hiệp Mỹ Tây, chùa 

Căn Nom - Trường Thọ, Đình thị trấn Cầu Ngang, chùa Lạc Hòa - Thạnh Hòa Sơn, di 

tích Đồng Khởi Mỹ Long) và 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Lễ hội Cúng 

biển Mỹ Long). Những tiềm năng trên nếu được quan tâm đầu tư, Cầu Ngang sẽ là một 

trong những địa điểm phát triển du lịch sinh thái và du lịch nhân văn của tỉnh Trà Vinh 

trong tương lai. 

- Lực lượng lao động trong độ tuổi của huyện Cầu Ngang chiếm tỷ lệ khá cao 

(chiếm trên 74%), tỷ lệ lao động đang thời kỳ dân số vàng. Nắm được cơ hội này, Cầu 

Ngang đã tăng cường cơ hội việc làm cho người lao động, hướng đến những việc làm 

tạo giá trị tăng cao dựa trên năng suất lao động, đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn, 

các ngành sử dụng nhiều lao động; mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu 

cầu thị trường lao động… 

b) Những hạn chế: 

- Vị trí địa lý không thuận lợi, cách xa QL.1A là trục đường chính của quốc gia, 

việc giao lưu của huyện với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận chủ yếu qua 

Quốc lộ 53 nên gặp nhiều hạn chế trong quá trình vận chuyển, trao đổi hàng hóa cũng 

như chưa đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi 

thế và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

- Mặt bằng dân trí chưa cao, lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ 

lệ thấp. Lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao 

động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật còn thấp, phần lớn người lao động không biết sử 

dụng máy tính, không biết tiếng Anh, chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất công nghiệp 

quy mô lớn, hiện đại và hội nhập quốc tế. 

- Các tài nguyên du lịch đang ở mức độ tiềm năng, chưa được khai thác hiệu quả. 

Các sản phẩm du lịch (tham quan, lễ hội và tâm linh..) của địa phương còn trùng lặp, 

chưa thật sự phong phú, đa dạng và chưa khai thác được thế mạnh của từng vùng, từng 

địa phương. 

III. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Hiện trạng kinh tế vùng 

a) Về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế:   

Trong thời kỳ 2010-2020, kinh tế huyện Cầu Ngang phát triển khá cao về kinh tế 

- xã hội, kết quả trên một số lĩnh vực cụ thể như sau: 

Hiện trạng phát triển giá trị sản xuất thời kỳ 2011-2020 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Hiện trạng Tăng (+), 
giảm (-) Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

1. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh) Tỷ đồng 5.026,00  9.678,30  16.039,93       12,30  

- Nông - lâm nghiệp Tỷ đồng 4.199,60  5.996,00  6.468,27         4,41  
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Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Hiện trạng Tăng (+), 

giảm (-) Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

- Công nghiệp + xây dựng Tỷ đồng 113,40  467,30  1.519,00       29,63  

- Dịch vụ Tỷ đồng 713,00  3.215,00  8.052,66       27,43  

2. Cơ cấu  GTSX  % 100,00  100,00  100,00   

- Nông - lâm nghiệp  % 50,84  59,84  46,56  -4,28 

- Công nghiệp + xây dựng % 14,65  22,07  29,03  14,38 

- Dịch vụ % 34,51  18,09  24,41  -10,10 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, 2020) 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12,30%/năm, trong đó: Nông lâm 

nghiệp tăng 4,41%/năm, công nghiệp - xây dựng 29,63%/năm, thương mại - du lịch - 

dịch vụ 27,43%/năm. 

- Tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch khá tốt: Nông lâm nghiệp 46,56% 

(năm 2010: 50,84%), công nghiệp - xây dựng 29,03% (năm 2010: 14,65%), thương mại 

- du lịch - dịch vụ 24,41% (năm 2010: 34,51%). 

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 21.260 tỷ đồng, cao hơn 1,77 

lần so với giai đoaṇ 5 năm trước. 

- Thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 52,00 triệu đồng/người/năm, tăng 

39,30 triệu đồng/người/năm so với năm 2010. 

b) Về phát triển công nghiệp – xây dựng: 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hằng năm tăng trưởng khá, vượt 

mục tiêu đề ra. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đạt 5.101,6 

tỷ đồng trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.519,0 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 

giai đoạn 2011 - 2020 đạt 22,97%/năm. 

Đến nay, Cầu Ngang có 1.157 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm thường xuyên 

cho trên 3.600 lao động, với các ngành nghề chủ yếu như: chế biến thủy sản, sản xuất 

nước đá, cơ khí, may mặc, chế biến hạt điều, xay xát lương thực... 

Làng nghề “Khai thác đánh bắt, sơ chế, chế biến thủy sản thị trấn Mỹ Long” và 

làng nghề “Bánh tét Trà Cuôn” hoạt động ổn định. Công tác kêu gọi đầu tư được quan 

tâm, thu hút được các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư góp phần gia tăng giá trị sản xuất 

ngành công nghiệp trên địa bàn. Cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, quy mô 40 ha đã được 

UBND tỉnh quyết định thành lập và đang hoàn thành các bước để nhà đầu tư đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật. 

Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 

22,97%/năm, trong đó, giai đoạn 2011-2015 đạt 25,64%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 

20,35%/năm. 

c) Về phát triển nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: 

Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 6,61%/năm, 

trong đó, giai đoạn 2011-2015 đạt 9,94%/năm, giai đoạn 2016-2020 tăng 3,99%/năm; 

giá trị sản xuất ngành năm 2020  đạt 6.468,3 tỷ đồng;  
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Về trồng trọt: Giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất nông nghiệp ngành trồng 

trọt là 96,6 triệu đồng/ha. Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt bình quân giai 

đoạn 2011-2020 đạt 4,14%/năm. 

Về chăn nuôi: Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn 

trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện. Giá trị sản xuất ngành năm 2010 

đạt 346,7 tỷ đồng, đến năm 2020 là 467,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 

giai đoạn 2011-2020 đạt 3,04%/năm. 

Về lâm nghiệp: thời gian qua, huyện đã tiến hành trồng mới và khoanh nuôi tái 

sinh rừng phòng hộ trên bãi bồi ven biển, vận động người dân trồng cây phân tán các 

loại và thực hiện tốt việc chăm sóc rừng phòng hộ. Giai đoạn 2016-2020, huyện đã tổ 

chức trồng mới được 159,5 ha rừng bần phòng hộ và 48.90 cây phân tán các loại, đến 

nay rừng bần và cây phân tán đang phát triển tốt. Ngoài ra, huyện Cầu Ngang đã khoanh 

nuôi tái sinh rừng kết hợp trồng bổ sung với diện tích 185 ha rừng bần (trong đó: chăm 

sóc rừng trồng năm thứ hai là 35,5 ha, chăm sóc rừng trồng năm thứ ba 40 ha và chăm 

sóc rừng trồng năm thứ tư là 109,5 ha). 

Về thủy sản: Thủy sản được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, tăng trưởng 

bình quân giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2011-2020 đạt 8,37%, trong 

đó: giai đoạn 2011-2015 đạt 13,20%, giai đoạn 2016-2020 đạt 3,75%. Giá trị sản xuất 

năm 2020 (giá so sánh 2010) là 4.117,6 tỷ đồng, tăng 2.308,2 tỷ đồng so với năm 2010. 

d) Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:  

Hình thành các cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc, cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, 

cụm công nghiệp Long Sơn theo định hướng của Tỉnh. Phát triển làng nghề tiểu thủ 

công nghiệp với các sản phẩm chủ yếu như: Tôm khô; bánh tét, chế biến thủy sản, đan 

đát, làm bún, sản xuất nước đá, cơ khí, may mặc… Đến nay, toàn huyện có 1.157 cơ sở 

sản xuất lĩnh vực CN-TTCN, trong đó bao gồm 118 doanh nghiệp và 22 hợp tác xã. 

e) Phát triển ngành du lịch:  

Trên địa bàn huyện có 14 tài nguyên du lịch chủ yếu là du lịch sinh thái ven biển 

gắn với lễ hội Nghinh ông tại thị trấn Mỹ Long, có khoảng 15.000 lượt khách hàng năm 

từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, 

Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, kiều bào nước ngoài tham dự. Bên cạnh đó, huyện 

còn có hệ thống di tích danh thắng (chùa và các cơ sở thờ tự tôn giáo), các lễ hội văn 

hóa, đặc sắc và hệ thống các làng nghề. Hiện nay, huyện đang tổ chức khảo sát các địa 

điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện để kêu gọi đầu tư trong thời gian 

tới. 

2. Hiện trạng dân cư, xã hội 

Dân số huyện Cầu Ngang năm 2020 theo niên giám thống kê là 121.328 người. 

Trong đó, mật độ dân số cao nhất ở hai thị trấn Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long. Các xã 

có mật độ tương đối đồng đều, riêng xã Mỹ Long Nam có mật độ thấp hơn các địa 

phương khác trong địa bàn huyện. 

 

 

 

Bảng dân số và mật độ dân số phân theo xã/thị trấn  
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(Theo Niên giám thống kê năm 2020 huyện Cầu Ngang )  
 

STT Đơn vị hành chính 
Dân số  

 (người) 

Mật độ Dân số  

 (người/km2) 

1 Thị trấn Cầu Ngang 5.697 2.879,31 

2 Thị trấn Mỹ Long 4.472 824,51 

3 Xã Mỹ Long Bắc 7.953 306,44 

4 Xã Mỹ Long Nam 6.765 160,18 

5 Xã Mỹ Hòa 8.971 510,84 

6 Xã Vinh Kim 13.707 400,85 

7 Xã Kim Hòa 7.860 349,59 

8 Xã Hiệp Hòa 8.300 367,80 

9 Xã Thuận Hòa 7.631 483,52 

10 Xã Long Sơn 11.408 365,96 

11 Xã Nhị Trường 9.667 350,55 

12 Xã Trường Thọ 8.121 365,83 

13 Xã Hiệp Mỹ Đông 5.561 314,37 

14 Xã Hiệp Mỹ Tây 7.252 390,06 

15 Xã Thạnh Hòa Sơn 7.963 347,70 

Tổng cộng 121.328 369,55 
 

IV. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 

1. Hiện trạng hệ thống đô thị 

Huyện Cầu Ngang có 02 đô thị là thị trấn huyện lỵ Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long. 

Hai thị trấn nầy đã được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận là đô thị loại V. (Theo Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn 

vị hành chính). 

2. Hiện trạng hệ thống điểm dân cư nông thôn 

Hệ thống điểm dân cư nông thôn tập trung ở các khu vực trung tâm xã và dọc các 

tuyến giao thông chính: Quốc lộ 53; Tỉnh lộ 912, 915B; các Hương lộ: 5, 12, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 35; các bờ kênh thủy lợi; các giồng cát… 

V. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 32.831,10 ha (khoảng 328,311 km²). 

Trong đó, diện tích nông nghiệp khoảng 26.739,65 ha (chiếm 81,45%), đất phi nông 

nghiệp khoảng 6.086,2 ha (chiếm 18,54%).  

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

  Tổng diện tích tự nhiên   32.831,10  

1 Đất nông nghiệp NNP 26.739,65  

1.1 Đất trồng lúa LUA 13.414,04  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.236,72  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.020,92  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 3.676,69  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.036,38  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX   

  Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7.551,82  

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 39,80  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 6.086,16  

  Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng CQP 4,48  

2.2 Đất an ninh CAN 2,92  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,66  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 39,81  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX   

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 2.107,50  

  Trong đó:     

2.9.1 Đất giao thông DGT 692,89  

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.167,84  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,46  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,50  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 38,73  

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,69  

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,91  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,26  

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữu quốc gia DKG   

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,50  

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 97,15  

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 76,72  

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH   

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   

2.9.16 Đất chợ DCH 4,85  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,67  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 571,72  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 59,12  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,20  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,10  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,84  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.269,76  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,37  

3 Đất chưa sử dụng CSD 5,29  

(Nguồn quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang đến năm 2030) 

VI. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI 

1. Hiện trạng hệ thống giáo dục đào tạo 

Nhìn chung sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Cầu Ngang tiếp tục đạt được 

những bước tiến cơ bản và toàn diện như: quy mô trường lớp được nâng lên, hệ thống 

mạng lưới giáo dục trường, lớp trên địa bàn huyện phát triển mạnh ở tất cả các cấp học, 

bậc học; Công tác giáo dục có nhiều đổi mới; chất lượng dạy và học được nâng lên; tỷ 

lệ học sinh đi học trong độ tuổi các cấp đạt khá, tỷ lệ học sinh lên lớp ở các cấp học và 

được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tăng lên hàng năm. Công tác phổ cập 

giáo dục các cấp tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển, đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập 

trung học cơ sở mức độ 2, có 14/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học. 

Các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của huyện Cầu Ngang đến năm 2020 
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Danh mục chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 

Quy mô trường Trường 60 

- Mầm non Trường 18 

Trong đó tư thục Trường 2 

- Tiểu học Trường 22 

- THCS Trường 14 

Trong đó: + Trường PT DTNT Trường 1 

- TH&THCS Trường 2 

- Trường THPT Trường 4 

Quy mô lớp Lớp   

- Số lớp mẫu giáo trường công lập Lớp 182 

- Số lớp mẫu giáo trường tư thục Lớp 7 

- Số lớp tiểu học trường công lập Lớp 426 

- Số lớp tiểu học trường tư thục Lớp   

- Số lớp trung học cơ sở công lập Lớp 207 

Số học sinh có mặt đầu năm học Học sinh   

- Số học sinh mẫu giáo trường công lập Học sinh 4.917 

- Số học sinh mẫu giáo trường tư thục Học sinh 164 

- Số học sinh tiểu học trường công lập Học sinh 11.308 

- Số học sinh tiểu học trường tư thục Học sinh   

- Số học sinh THCS trường công lập Học sinh 6.943 

Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi Xã, TT 15 

Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 Xã, TT 15 

Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 Xã, TT 15 

Tỷ lệ kiên cố hoá lớp học % 86,53 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cầu Ngang, phòng GDDT năm 2020) 

  

Trường THPT Dương Quang Đông Trường Mẫu giáo xã Hiệp Hòa 
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Trường tiểu học Hiệp Hòa A Trường THCS Nhị Trường 

  

Trường tiểu học Trường Thọ B Trường tiểu học Trường Thọ A 

2. Hiện trạng  y tế chăm sóc cức khỏe nhân dân 

 Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, đội ngũ viên chức y tế 

được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật bằng các hình thức dài hạn, ngắn 

hạn. Trang thiết bị, phương tiện từng bước được đầu tư, 100% các xã, thị trấn triển khai 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Năm 2020, toàn huyện có 16 cơ sở khám chữa bệnh với 

408 gường. Cụ thể như sau: 

- 01 Bệnh viện Đa Khoa Khu vực gồm: 338 giường bệnh phụ trách về công tác 

khám và điều trị bệnh. 

- 01 Trung tâm y tế, phụ trách về công tác y tế dự phòng và thực hiện các Dự án 

phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS. 

- 15 Trạm y tế xã, thị trấn, 70 giường bệnh (Riêng Trạm y tế TT. Cầu Ngang hiện 

đang xây dựng). Phụ trách công tác khám điều trị bệnh và công tác y tế dự phòng. 

- Diện tích đất của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện theo số liệu thống kê đất đai 

năm 2020 là 4,50 ha, bình quân diện tích đất y tế/người đạt 0,37 m2/người và bình quân 

2.647 m2/01 cơ sở y tế. Diện tích mặt bằng và diện tích xây dựng của trạm y tế xã cơ 

bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
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Bệnh viện đa khoa Khu vực Cầu Ngang Trung Tâm y tế huyện Cầu Ngang 

  

Trạm Y tế xã Hiệp Hòa           Trạm Y tế xã Trường Thọ           

3. Hiện trạng hạ tầng văn hóa 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 di tích lịch sử cấp quốc gia (Chùa Dơi - Mỹ 

Long Bắc), 05 di tích lịch sử cấp tỉnh (Chùa Bà Sở - Hiệp Mỹ Tây, chùa Căn Nom - 

Trường Thọ, Đình thị trấn Cầu Ngang, chùa Lạc Hòa - Thạnh Hòa Sơn, di tích Đồng 

Khởi Mỹ Long) và 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Lễ hội Cúng biển Mỹ 

Long). Trong đó, di tích cấp quốc gia là Chùa Dơi - Mỹ Long Bắc đang bị xuống cấp, 

cần được sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 23 chùa Khmer, trong đó có 02 chùa mang 

những nét đặc trưng là chùa Cossom ở xã Thuận Hòa và Chùa Ô Răng ở xã Long Sơn. 

Thiết chế văn hóa cụ thể như: Thư viện huyện nằm ở xã Mỹ Hòa với diện tích 

khoảng 50m2. Hệ thống thư viện xã có 08 thư viện (diện tích trung bình khoảng 30m2/thư 

viện), gồm: thư viện Mỹ Long Bắc, thư viện Mỹ Long Nam, thư viện Hiệp Mỹ Đông, 

thư viện Hiệp Mỹ Tây, thư viện Vinh Kim, thư viện Kim Hòa, thư viện Hiệp Hòa, thư 

viện Mỹ Hòa. 

Các Trung tâm Văn hóa - Thông tin: Trên địa bàn huyện có 01 Nhà thi đấu đa năng 

huyện nằm ở xã Mỹ Hòa và 15 nhà văn hóa cấp xã, thị trấn. Toàn huyện có 97 nhà văn 

hóa ấp, khóm nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn các ấp. 
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Nhà Văn hóa ấp Lạc Hòa Nhà văn hóa xã Trường Thọ 

4. Hiện trạng hệ thống trung tâm thể dục thể thao 

 Toàn huyện có 01 sân vận động trung tâm huyện tại xã Mỹ Hòa với diện tích 

10.800 m2; có 01 nhà thi đấu trung tâm huyện, tại xã Mỹ Hòa với diện tích 2.500 m2. 

Đối với cấp xã hiện nay có 7/15 xã, thị trấn có sân vận động, nhà văn hóa đa năng 

đảm bảo cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. 

  

Sân vận động huyện Cầu Ngang 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin  

và thể thao huyện Cầu Ngang 

5. Hiện trạng hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ 

Hệ thống chợ huyện, chợ thị trấn, chợ xã phát triển tương đối đầy đủ đáp ứng yêu 

cầu mua bán cho nhân dân trong huyện, tuy nhiên một số chợ xã chưa được đầu tư xây 

dựng khang trang, trên địa bàn huyện chưa có siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. 
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Chợ xã Hiệp Hòa Chợ Bình Tân 

6. Hiện trạng hệ thống trung tâm hành chính, công cộng 

Trung tâm hành chính huyện đặt ở thị trấn Cầu Ngang đã được xây dựng khang 

trang, hiện đại, đảm bảo quy mô phục vụ. Ở thị trấn Mỹ Long và các xã phần lớn trung 

tâm hành chính đã được xây dựng từ lâu, quy mô diện tích lớn, tuy nhiên hệ thống cơ 

sở vật chất còn nhiều khó khăn, chưa thực sự được đầu tư khang trang, hiện đại. 
 

  
Huyện ủy Cầu Ngang UBND xã Hiệp Hòa 

  
UBND huyện Cầu Ngang Phòng Tài chính - Kế hoạch Cầu Ngang 
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Trụ sở UBND ấp Điện lực Cầu Ngang 

VII. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT, MÔI TRƯỜNG 

1. Hiện trạng hệ thống giao thông 

a) Giao thông đường bộ: 

Trong những năm gần đây, mạng lưới giao thông của huyện phát triển tương đối 

khá, nhiều công trình giao thông đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng. 

Trong đó: 

* Quốc lộ: Đường Quốc lộ 53 chạy theo hướng Bắc Nam từ huyện Châu Thành 

đến giáp ranh thị xã Duyên Hải (đi qua xã Kim Hòa, xã Vinh Kim, xã Mỹ Hòa, thị trấn 

Cầu Ngang, xã Thuận Hòa, xã Long Sơn, xã Hiệp Mỹ Tây) dài khoảng 26 km. Đường 

tránh Quốc lộ 53 qua địa bàn xã Mỹ Hòa; Long Sơn và Hiệp Mỹ Tây dài khoảng 5 km. 

Quốc lộ 53 có chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 11m, hiện cơ bản hoàn 

thành chuẩn bị đưa vào khai thác. 

* Đường huyện 17: Phần đi qua địa bàn huyện Cầu Ngang dài 17,24 km, điểm 

đầu Quốc lộ 53 tại cống Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, điểm cuối ranh 

huyện Trà Cú, gồm các đoạn sau: 

+ Đoạn 1: Từ Quốc lộ 53 tại cống Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang đến 

cống xã Kim Hòa dài 1,7 km, chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, 

chất lượng trung bình. 

+ Đoạn 2: Từ cống xã Kim Hòa đến ranh huyện Trà Cú dài 15,54 km, chiều rộng 

nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, chất lượng trung bình. 

* Đường huyện 18: Dài 14,9 km, điểm đầu Quốc lộ  53 tại thị trấn Cầu Ngang, 

điểm cuối (Đường huyện 25 xã Tân Hiệp) huyện Trà Cú, gồm các đoạn sau: 

+ Đoạn 1: Từ Quốc lộ 53 tại thị trấn Cầu Ngang đến Đường huyện 17 dài 5,3 km, 

chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, chất lượng trung bình. 

+ Đoạn 2: Từ Đường huyện 17 đến Đường huyện 25 xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú 

dài 9,6 km, chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, chất lượng trung 

bình. 

* Đường tỉnh 912: Định hướng nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng 

(theo Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 08/07/2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030) với chiều dài 6,93 km, lộ giới 29m, gồm 2 làn xe, điểm đầu giáp Quốc lộ 53, thị 
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trấn Cầu Ngang, điểm cuối giáp thị trấn Mỹ Long, chiều rộng nền đường 7,5m, chiều 

rộng mặt đường 5,5m, chất lượng trung bình. 

* Đường huyện 20: Dài 8,1 km, điểm đầu Quốc lộ 53 xã Long Sơn, huyện Cầu 

Ngang, điểm cuối đường huyện 17 xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, chiều rộng nền 

đường 6,5m - 9m, chiều rộng mặt đường 3,5m - 8m, chất lượng trung bình. 

* Đường huyện 21: Dài 10,9 km, điểm đầu Quốc lộ 53 tại ngã ba Long Sơn, huyện 

Cầu Ngang, điểm cuối Đường tỉnh 914 xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, chiều rộng nền 

đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m,  chất lượng trung bình. 

* Đường huyện 22: Dài 5,9 km, điểm đầu Quốc lộ 53 xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu 

Ngang, điểm cuối đường huyện 21 xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, chiều rộng 

nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 3,5m, chất lượng trung bình. 

* Đường huyện 23: Dài 8,74 km, điểm đầu Đường tỉnh 912 xã Mỹ Long Bắc, 

huyện Cầu Ngang; điểm cuối Đường tỉnh 915B xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, 

gồm các đoạn sau: 

+ Đoạn 1: Từ Đường tỉnh 912 xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang đến gần kênh 

thủy lợi TN4, dài 3,2 km, chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, chất 

lượng trung bình. 

+ Đoạn 2: Từ gần kênh thủy lợi TN4 đến Đường tỉnh 915B xã Mỹ Long Nam, 

huyện Cầu Ngang, dài 5,54 km, chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 

5,5m, chất lượng trung bình. 

* Đường huyện 35: Dài 11,74 km, điểm đầu QL.53, huyện Cầu Ngang, điểm cuối 

QL.53 xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, gồm các đoạn sau: 

+ Đoạn 1: Từ đầu QL.53, huyện Cầu Ngang đến bến đò Hiệp Mỹ dài 11,34 km, 

chiều rộng nền đường 6m, chiều rộng mặt đường 4m, chất lượng tốt. 

+ Đoạn 2: Từ bến đò Hiệp Mỹ đến QL.53 xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, dài 

0,4 km, chiều rộng nền đường 6m, chiều rộng mặt đường 3,5m, chất lượng tốt. 

* Đường huyện 5: Dài 2,08 km, điểm đầu từ Đường tỉnh 912, huyện Cầu Ngang, 

điểm cuối giao với Đường tỉnh 915B, gồm các đoạn sau: 

+ Đoạn 1: Từ giáp Đường tỉnh 912 đến gần chợ Mỹ Long Bắc dài 1,08 km, chiều 

rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, chất lượng trung bình. 

+ Đoạn 2: Từ gần chợ Mỹ Long Bắc đến Đường tỉnh 915B dài 1,0 km, chiều rộng 

nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường 5,5m, chất lượng trung bình. 

* Giao thông liên ấp, liên xã:  

+ Ngoài các tuyến đường giao thông chính thì trên địa bàn khu vực nghiên cứu còn 

có nhiều tuyến đường liên ấp, liên xã, phần lớn mặt đường đã được trải đá dăm láng 

nhựa với chiều rộng 3,0m - 6,0m, với tổng chiều dài khoảng 250 km. 

+ Đường nội đồng phục vụ việc đi lại của người dân. Đa số các tuyến đường này 

là đường đất, đường đal; rộng trung bình 1,5 m - 2,0 m, chất lượng trung bình, một số 

nơi đã xuống cấp với tổng chiều dài khoảng 430 km. 

b) Giao thông đường thủy: 

* Các tuyến sông, kênh, rạch: 
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Huyện Cầu Ngang có hệ thống giao thông thủy khá thuận lợi. Trong đó, Sông Cổ 

Chiên và cửa Cung Hầu có ý nghĩa quan trọng, đây là điều kiện để huyện giao thương 

thuận lợi với các huyện và khu vực. Cửa Cung Hầu nông, có nhiều roi cát di động, cản 

trở phương tiện thủy lớn ra vào. Hiện có một bãi bồi lớn tại cửa biển, chiều rộng lớn 

nhất của bãi bồi lên đến hơn 3 km. Cửa hiện chỉ cho phép tàu cỡ 2000 DWT ra vào khi 

chờ triều. 

Ngoài ra, Sông Chà Và - Thâu Râu thông với sông Cổ Chiên có khả năng cho 

phương tiện có trọng tải lớn khoảng 60 tấn lưu thông dễ dàng; hệ thống kênh Thống 

Nhất - kênh Cầu Ngang có khả năng cho phương tiện có trọng tải tấn lưu thông thuận 

lợi. Sự liên kết của các sông này tạo nên mạng lưới giao thông thủy thông suốt trong 

vùng. 

Tổng chiều dài sông - kênh - rạch do cấp huyện quản lý là 107,2 km, đa số đạt cấp 

VI đường thủy nội địa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân địa phương, 

phục vụ các phương tiện thủy có tải trọng nhỏ. Sức chở khách khoảng 12 người/chuyến. 

* Hệ thống cảng và bến khách ngang sông: 

Trên địa bàn huyện Cầu Ngang có 01 bến cá kết hợp neo đậu trú bão Phú Ẩn, tại 

cửa Cung Hầu, với diện tích 35.000 m2, sức chứa khoảng 500 tàu. Ngoài ra, huyện còn 

có 01 bến khách ngang sông do tư nhân quản lý, có quy mô nhỏ và tải trọng thấp. 

* Bến bãi: 

Trên địa bàn huyên có 01 bến xe khách (bến xe khách Cầu Ngang). Bến được xây 

dựng tại vị trí Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang; có tổng 

diện tích bến xe 1.350 m2, trong đó diện tích bãi đỗ xe chờ vào vị trí đón khách 200 m2, 

đạt tiêu chuẩn bến xe loại 6; hiện công suất khai thác của bến đạt 7 chuyến/ngày. 

  

Đường giao thông nông thôn Sông Cầu Ngang 

2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất và thoát nước mưa 

a) Chuẩn bị kỹ thuật đất:  

Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ mặt đất thay đổi từ 

0,2m đến 1,0m, thổ cư có cao độ phổ biến 1,0 ÷ 1,3m.  

b) Thoát nước mưa: 

- Khu vực đô thị: một số tuyến đường chính có hệ thống thoát nước mưa chung 

với hệ thống thoát nước thải; các khu vực còn lại của đô thị nước mưa thoát theo độ dốc 

địa hình xống ao mương, kênh rạch. 
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- Khu vực nông thôn: chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa tiêu thoát tự 

nhiên trên mặt đất rồi đổ trực tiếp ra ao mương, kênh rạch. 

c) Hiện trạng thủy lợi: 

- Hệ thống thủy lợi của huyện Cầu Ngang được quan tâm đầu tư khá đồng bộ bao 

gồm: 01 trạm bơm kênh bê tông Sóc Chùa, diện tích tưới và tiêu khoảng 200 ha; với 02 

máy bơm loại 1.000 m3/giờ, được xây dựng năm 2001. Tổng số kênh mương trên địa 

bàn huyện đạt 908,2 km, trong đó: kênh mương cấp I, II đạt 406,7 km, kênh mương cấp 

III đạt 501,5 km và hệ thống kênh nội đồng. 

- Trên địa bàn huyện có 01 đê biển (đê Mỹ Long) do Chi cục Thủy lợi tỉnh và 

PCLB Trà Vinh quản lý và 04 đê sông, đê cửa sông do Công ty TNHH một thành viên 

Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi quản lý. Ngoài ra, huyện có 9 cống dưới đê ven 

sông Cổ Chiên, được xây dựng từ năm 1998 đến năm 2004, với tổng diện tích 1.014 m2. 

- Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến bất thường và xu hướng 

cực đoan, hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên hơn, vào sâu trong nội đồng 

và thời gian mặn cũng lâu hơn dẫn đến một số cống lớn trước đây ít đóng nay phải đóng 

nhiều hơn dẫn đến hạn chế giao thông thủy từ trong vùng dự án ra bên ngoài. Vì vậy, 

việc giao thông thủy trên các trục chính theo đó cũng đã bị hạn chế rất nhiều. 

- Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít với các kênh dẫn nước góp phần ngăn mặn 

cục bộ tạo điều kiện cho huyện phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng, phục vụ ngăn mặn 

và chống triều cường. Hệ thống đê ngăn mặn được đầu tư gia cố thường xuyên góp phần 

ngăn mặn, bảo vệ các khu dân cư. 

d) Hiện trạng cấp nước:  

- Khu vực đô thị: Thị trấn Cầu Ngang; thị trấn Mỹ Long có nhà máy cấp nước 

sạch tập trung đặt ở Đường tỉnh 912 thị trấn Cầu Ngang công suất 4.200 m3/ngđ, do 

công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh quản lý và vận hành cung cấp nước sạch cho 

100% cư dân hai thị trấn Cầu Ngang và Mỹ Long. 

- Khu vực nông thôn: Toàn huyện có 19 traṃ cấp nước tâp̣ trung, các xã trên địa 

bàn huyện Cầu Ngang đều có trạm cấp nước tập trung do Trung Tâm nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, vận 

hành, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh nông thôn đạt trên 99,8%; tỷ lê ̣hô ̣dùng nước sạch 

nông thôn đaṭ 55,59%. 

e) Hiện trạng thoát nước thải và xử lý chất thải rắn: 

e.1) Thoát nước thải: 

- Khu vực đô thị: Một số tuyến đường chính của các thị trấn và khu vực chợ của 

các thị trấn có hệ thống thoát nước thải, phần lớn các khu vực còn lại trong các thị trấn 

chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước thải trong sinh hoạt của các hộ dân tự thấm 

xuống đất và thoát xuống kênh rạch, ao mương. 

- Khu vực nông thôn: Hiện tại khu vực nông thôn chưa có hệ thống thoát nước 

thải. Nước mưa và nước sinh hoạt tự thấm xuống đất là chính, phần còn lại thoát ra kênh 

rạch, ao mương. Đa số các hộ dân sử dụng bể tự hoại có giếng thấm. 

- Các cơ sở chăn nuôi, sản xuất tập trung có xây dựng hệ thống thoát nước tại nơi 

sản xuất, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chỉ xử lý cục bộ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn xả thải. 

e.2) Xử lý chất thải rắn: 
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- Chất thải rắn sinh hoạt: Hàng ngày, lượng rác thải từ sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ và rác sinh hoạt trong cộng đồng dân cư thải ra với khối lượng rất lớn. Theo thống 

kê có thể ước tính lượng rác phát sinh thải vào môi trường khoảng 24 tấn/ngày. Với tỉ 

lệ thu gom rác thải: đạt 53,9% (riêng rác thải đô thị đạt khoảng 80%). 

- Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng nước thải sinh hoạt thải vào môi trường trên địa 

bàn huyện Cầu Ngang năm 2020 được ước tính cụ thể như sau: 

 Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

Khu vực 
Nhu cầu sử dụng nước 

(lít/người-ngày.đêm) 
Dân số 

(người) 
Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày.đêm) 

Đô thị 80 10.169 813,52 

Nông thôn 80 111.159 8.892,72 

Tổng cộng 9.706,24 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang năm 2020) 

- Chất thải nông nghiệp: 

+ Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ phát sinh 

từ hoạt động trồng lúa nước chiếm tỷ lệ cao, dao động trong khoảng 90-95%, với thành 

phần chủ yếu là rơm rạ, trấu, … 

+ Từ hoạt động chăn nuôi: Chất thải rắn chăn nuôi chiếm tỷ lệ cao nhất trong 

chất thải chăn nuôi. Thành phần chất thải này bao gồm: Phân, thức ăn thừa, chất độn 

chuồng, xác con vật,... chất thải chứa hàm lượng các chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh 

cao, nếu không được thu gom và xử lý đúng kỹ thuật sẽ gây tác động đến môi trường 

xung quanh. Tổng đàn trâu bò có khoảng 49.107 con, đàn heo có khoảng 12.204 con; 

đàn dê có khoảng 805 con; đàn gia cầm có 1.066.000 con. Như vậy, lượng chất thải có 

thể tính toán sơ bộ như sau: 

Lượng chất thải rắn trong hoạt động chăn nuôi 

Vật nuôi 
Chất thải rắn bình quân 

(kg/ngày/con) 
Số lượng vật nuôi 

(con) 
Lượng phát sinh 

(tấn/ngày) 

Trâu, bò 10 49.107 491,07 

Heo 2,0 12.204 22,41 

Dê 1,5 805 1,21 

Gia cầm 0,2 1.066.000 213,10 

Tổng cộng 729,89 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang năm 2020) 

Với số lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện và tiêu chuẩn cấp nước 

cho chăn nuôi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012, có thể tính lượng nước cấp 

cho hoạt động chăn nuôi và ước tính lượng nước thải phát sinh trong chăn nuôi cần được 

thu gom và xử lý là 3.753,1 m3/ngày (tỷ lệ thu gom nước thải tối thiểu phải thu gom 

được 80% lượng nước cấp để xử lý), theo bảng sau: 

Lưu lượng phát sinh nước thải trong hoạt động chăn nuôi 

Vật nuôi 
Tiêu chuẩn  

(lít/1 con/ngày) 

Số lượng 

vật nuôi 

(con) 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(tấn/ngày) 

Lượng nước thải thu 

gom xử lý tối thiểu 

(m3) 

Trâu, bò 70 49.107 3.437,49 2.749,99 
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Heo 15 12.204 183,06 146,45 

Dê 6 805 4,83 3,864 

Gia cầm 1 1.066.000 1.066 852,8 

Tổng cộng 4.691,38 3.753,1 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang năm 2020) 

Theo số liệu thống kê tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỷ lệ hộ 

gia đình chăn nuôi có hầm biogas là 88,25%, vì thế lượng nước thải cũng được xử lý 

trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

+ Từ hoạt động nuôi trồng thủy sản: Nước thải các ao nuôi trồng đặc biệt là ao 

nuôi tôm thường có hàm lượng dinh dưỡng như ammonia, nitrite, nitrate, phosphate, 

nhu cầu ôxy sinh hóa,… cao hơn so với các thủy vực tự nhiên. Các chất dinh dưỡng dư 

thừa này làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự nhiên của thủy vực như: gây ra hiện tượng 

phát triển quá mức của thực vật phù du hay còn gọi là hiện tượng tảo “nở hoa” và làm 

thay đổi các mắt xích trong chuỗi thức ăn của thủy vực; hay các chất thải tích tụ ở nền 

đáy, phân hủy làm tiêu tốn nguồn ôxy trong thủy vực và khi các chất dinh dưỡng bị phân 

hủy trong môi trường yếm khí tạo ra các khí độc làm ảnh hưởng đến khu hệ động vật 

đáy trong thủy vực. Ngoài ra, nước thải, bùn thải chưa qua xử lý hoặc chưa được xử lý 

triệt để có mang nhiều loại mầm bệnh được xả thải ra ngoài môi trường có thể dẫn đến 

sự bùng phát dịch bệnh cho toàn vùng nuôi. 

- Chất thải từ các làng nghề, công nghiệp: 

+ Hiện nay trên địa bàn huyện có các làng nghề truyền thống đã được công nhận 

như: Làng nghề “Bánh tét Trà Cuôn” xã Kim Hòa và làng nghề “Khai thác đánh bắt, sơ 

chế, chế biến thủy sản thị trấn Mỹ Long”. Chất thải phát sinh chủ yếu là các phụ phẩm 

trong quá trình chế biến. Đa số các làng nghề chủ yếu là kinh doanh hộ gia đình, hầu hết 

các cơ sở sản xuất tại làng nghề chưa có biện pháp xử lý chất thải. Hoạt động tại làng 

nghề có phát sinh tiếng ồn nhưng mức độ không cao, ít ảnh hưởng đến khu vực lân cận. 

+ Chất thải rắn công nghiệp phát sinh trên địa bàn huyện chủ yếu do hoạt động 

của các cơ sở vừa và nhỏ, thành phần chủ yếu là các loại phế phẩm thải bỏ trong quá 

trình sản xuất, hầu hết được thu gom và tái sử dụng, hoặc bán cho các cơ sở thu mua 

phế liệu. 

- Rác thải y tế: Tỷ lệ thu gom trên địa bàn huyện đạt 100%. 

- Huyện có bố trí thêm thùng rác tại các xã Thạnh Hòa Sơn, Long Sơn, Mỹ Hòa 

nâng tổng số trên địa bàn huyện có 1.437 thùng rác. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 

bãi rác (bãi rác xã Kim Hòa, bãi rác thị trấn Cầu Ngang - xã Thuận Hòa, bãi rác cụm xã 

Mỹ Long Bắc - Hiệp Mỹ Đông - Mỹ Long Nam - thị trấn Mỹ Long), nhưng bãi rác xã 

Thuận Hòa đã đóng cửa, nên lượng rác trên địa bàn huyện tập trung về bãi rác cụm xã 

Mỹ Long Bắc - Hiệp Mỹ Đông - Mỹ Long Nam - thị trấn Mỹ Long, từ đó làm tăng chi 

chí vận chuyển và tình hình ô nhiễm bãi rác vẫn còn diễn ra. 

- Trong sản xuất nông nghiệp, thuốc BVTV vẫn được người dân ưu tiên sử dụng, 

vì vậy là sự phát sinh bao bì thuốc BVTV là không thể tránh khỏi. Hiện tại, huyện đã 

triển khai mô hình thu gom bao bì thuốc BVTV tại một số xã. Tuy nhiên do ý thức 

BVMT của người dân chưa cao và thói quen thải bỏ trực tiếp ngoài đồng vẫn còn, nên 

lượng bao bì thuốc BVTV vẫn chưa được thu gom và xử lý triệt để gây ảnh hưởng đến 

môi trường và cộng đồng. 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

37 

f) Hiện trạng cấp điện: 

- Nguồn cấp điện: Khu vực huyện Cầu Ngang được cấp điện từ tuyến 471, 473, 

475, 477, 479 trạm 110/22kV Cầu Ngang (1x40MVA); tuyến 472 trạm 110/22kV Trà 

Vinh (2x40MVA); tuyến 471, 476 trạm 110/22Kv Duyên Trà (2x40MVA). 

- Toàn bộ các trạm biến áp hiện đang vận hành ở cấp điện áp 22kV. Về kết cấu 

trạm: chủ yếu là trạm treo trên cột. 

+ Hạ thế dùng cấp điện áp 0,4kV. 

+ Các trạm hạ thế cấp điện áp 22/0,4kV. 

- Trạm biến áp: Có 880 trạm với tổng dung lượng 79,5MVA; trong đó: 245 trạm 3 

pha, 635 tạm 1 pha. 

- Hạ tầng đường dây trung áp, hạ áp: 

+ Đường dây trung áp: 390,5103 km. 

+ Đường dây hạ áp: 774,3498 km  

- Lưới chiếu sáng đèn đường đã được xây dựng trong khu vực nội thị và một số 

tuyến đường chính. Toàn huyện có 50 tuyến đường có hệ thống đèn chiếu sáng với chiều 

dài khoảng 96 km. Lưới điện chiếu sáng cho các khu dân cư xa trung tâm chưa được 

đầu tư đúng mức. 

- Tỷ lê ̣hô ̣sử duṇg điêṇ trên địa bàn huyện đaṭ 98,97% (35.681/36.052 hộ):  

+ Khu vực độ thị: Tỷ lê ̣hô ̣sử duṇg điêṇ đaṭ 100% (3.077 hộ).  

+ Khu vực nông thôn: Tỷ lê ̣hô ̣sử duṇg điêṇ đaṭ 98,87% (32.604/32.975hộ).  

g) Hiện trạng thông tin liên lạc: 

- Khu vực đô thị: Bưu điện huyện đặt tại trung tâm thị trấn Cầu Ngang trên trục 

Quốc lộ 53; chi nhánh đặt tại thị trấn Mỹ Long (gần khu hành chính thị trấn Mỹ Long) 

với hệ thống tổng đài cố định. Hiện nay mạng điện thoại di động Vinaphone, 

Mobilephone, Viettel đã phủ sóng trong toàn thị trấn; dịch vụ Internet có bước phát triển 

mới trong cộng đồng nên thông tin liên lạc được thông suốt và rất tiện lợi, đảm bảo cho 

nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trong các thị trấn.  

- Khu vực nông thôn: Hiện mỗi xã có 1 bưu điện trung tâm phục vụ bưu chính 

viễn thông cho toàn xã, mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobilephone, Viettel đã 

phủ sóng ở tất cả các xã. Thông tin liên lạc được thông suốt và rất tiện lợi, đảm bảo cho 

nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trong xã.  

h) Hiện trạng vệ sinh môi trường: 

- Khu vực đô thị: Ở các thị trấn việc thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt và chất 

thải rắn được thực hiện khá tốt, các thị trấn đã hợp đồng với doanh nghiệp thực hiện thu 

gom và vận chuyển rác đến nơi quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân còn đổ rác 

tràn lan ra các khu vực trống ở sân vườn hoặc ao, mương trong khu đất của mình gây 

nên tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ.  

- Khu vực nông thôn: Phần lớn diện tích đất trong khu vực nông thôn là đất trồng 

lúa, trồng màu, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, đất sông rạch, kênh thủy lợi... 

Dân cư chỉ tập trung chủ yếu theo các tuyến đường giao thông và theo các gồng cát, một 
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phần dân cư phân bố rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp, nên môi trường ở đây ít bị 

tác động nhiều bởi con người.  

- Hiện trên địa bàn huyện không có các hoạt động sản xuất làm suy giảm môi 

trường (các xí nghiệp và nhà máy đã và đang xử lý tốt rác thải nên không ảnh hưởng 

đến môi trường). 

i) Nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà tang lễ: 

- Các hộ dân vẫn còn đa phần giữ tập quán an táng phân tán theo đất ở hoặc các 

khu nghĩa địa tập trung theo họ tộc. Người dân chôn cất người thân vào ruộng vườn của 

họ tộc mình, hoặc rãi rác có những khu nghĩa địa của các tôn giáo, nhưng nằm cạnh 

đường, chôn cất không tập trung gây nên lãng phí đất. 

- Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 76,72 ha, chiếm 

0,23% diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn tỉnh (toàn tỉnh 0,20%), diện tích đất 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng phân theo đối tượng sử dụng và quản 

lý: Hộ gia đình cá nhân trong nước 33,36 ha; Cơ quan đơn vị của nhà nước 39,47 ha; 

Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo 2,84 ha; UBND cấp xã 1,05 ha. Diện tích được 

phân bố trên các xã (thị trấn): thị trấn Cầu Ngang 1,81 ha; thị trấn Mỹ Long 1,52 ha; xã 

Mỹ Hòa 6,76 ha; xã Nhị Trường1,71 ha; xã Hiệp Hòa 6,49 ha; xã Hiệp Mỹ Tây 8,28 ha; 

xã Hiệp Mỹ Đông 2,07 ha; xã Kim Hòa 1,07 ha; xã Long Sơn 8,60 ha; xã Thạnh Hòa 

Sơn 6,71 ha; xã Vinh Kim 9,22 ha; xã Mỹ Long Bắc 12,44 ha; xã Mỹ Long Nam 3,77 

ha; xã Thuận Hòa 4,98 ha; xã Trường Thọ 1,27 ha. 

- Các khu nghĩa trang thường được đặt ở những nơi có địa hình cao. Ngoài ra, còn 

nhiều mộ độc lập nằm trong vườn các hộ dân. 

3. Hiện trạng công tác xây dựng nông thôn mới 

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy, chính 

quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay huyện được công nhận 08/13 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đang trong quá trình thẩm định, 02 xa ̃đaṭ tiêu chuẩn 

nông thôn mới nâng cao. 

VIII. CÁC YẾU TỐ ĐẶC THÙ CỦA VÙNG 

- Nhiễm mặn hàng năm. 

- Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng; 

- Có đông đồng bào dân tộc Khmer; 

- Tôn giáo đa dạng: đạo Phật, đạo Thiên chúa. 

IX. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CÓ LIÊN QUAN (ĐÁNH GIÁ, RÀ SOÁT VIỆC THỰC 

HIỆN CÁC QUY HOẠCH ĐANG CÓ HIỆU LỰC) 

1. Định hướng quy hoạch Vùng tỉnh Trà Vinh 

Theo định hướng Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND 

ngày 15/08/2014 như sau: 

- Cầu Ngang thuộc cực phát triển phía Đông Nam theo cụm các đô thị gồm: thị xã 

Duyên Hải (là đô thị hạt nhân) - thị trấn Long Thành - thị trấn Trà Cú - thị trấn Mỹ Long 
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- thị trấn Định An - thị trấn Cầu Ngang - thị trấn Ba Động (dự kiến)  và thị trấn Ngũ Lạc 

(dự kiến). 

- Hệ thống dân cư vùng huyện Cầu Ngang nằm trong vùng sinh thái cửa sông Cổ 

Chiên. Hệ thống đô thị Cầu Ngang gồm 2 đô thị: 

+ Thị trấn Cầu Ngang là thị trấn huyện lỵ. Đô thị phát triển theo trục Quốc lộ 53 

hiện hữu tới trung tâm xã Mỹ Hòa. 

+ Thị trấn Mỹ Long cách thị trấn huyện lỵ 7 km về phía Đông theo Đường tỉnh 

912. Phát triển theo hướng Đường tỉnh 912 về phía thị trấn Cầu Ngang và một phần lấn 

biển trên khu vực bồi tụ hàng năm của sông Cổ Chiên, là trung tâm thương mại - dịch 

vụ - du lịch của huyện Cầu Ngang. 

- Khu vực dân cư nông thôn phát triển theo tuyến kênh Thống Nhất, kênh Xáng 

Kim Hòa, trên các giồng cát và theo tuyến kênh cấp II. 

- Cầu Ngang thuộc tiểu vùng phù sa nhiễm mặn được ngọt hóa và đất mặn ven 

biển bao gồm toàn bộ huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải, một phần huyện Cầu 

Ngang, một phần huyện Châu Thành. Đây là tiểu vùng phát triển có tính chất động lực 

đối với phát triển Kinh tế - Xã hội toàn tỉnh, cụ thể: phát triển mạnh về kinh tế biển, tập 

trung vào khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến 

thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển công nghiệp, diêm nghiệp, thương 

mại và du lịch biển; bảo vệ, trồng mới và khôi phục vành đai rừng phòng hộ xung yếu 

ven biển, ven sông. 

- Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện Cầu Ngang dự kiến sẽ 

hình thành 03 cụm công nghiệp gồm: cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc - xã Mỹ Long 

Bắc; cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây - xã Hiệp Mỹ Tây; cụm công nghiệp Long Sơn - 

xã Long Sơn. 

 

Vùng huyện Cầu Ngang trong định hướng quy hoạch vùng tỉnh Trà Vinh 
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2. Định hướng quy hoạch chung đô thị Cầu Ngang, đô thị Mỹ Long 

a) Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang: 

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang đến 

năm 2030 (được phê duyệt theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của 

UBND tỉnh Trà Vinh), thị trấn Cầu Ngang có khoảng 10.000 người. Diện tích đất xây 

dựng đô thị khoảng 207,08 ha. 

 

Vị trí thị trấn Cầu Ngang trong vùng huyện Cầu Ngang 

 

 

 Tầm nhìn và quan điểm phát triển đô thị: 

Xây dựng tầm nhìn từ 15-20 năm cho thị trấn Cầu Ngang để trở thành đô thị có 

kinh tế phát triển - dịch vụ hạ tầng tốt, thu hút đầu tư. Chất lượng sống đô thị và nông 

thôn cao. Duy trì và bảo vệ bền vững môi trường tự nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển 

trước mắt và lâu dài.  

Xây dựng thị trấn Cầu Ngang có đủ tiềm năng về không gian và vật chất, lấy công 

nghiệp - dịch vụ thương mại - du lịch làm động lực phát triển chính và đáp ứng tốt vai 

trò là trung tâm kinh tế của huyện Cầu Ngang và vùng phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh.  

 Lựa chọn hướng phát triển đô thị: 

Hướng phát triển đô thị của thị trấn Cầu Ngang theo hướng Tây và Đông của trục 

đường 3 Tháng 2 (Quốc lộ 53 cũ):  

 Tuyến tránh Quốc lộ 53 qua thị trấn Cầu Ngang hiện cơ bản hoàn thành chuẩn bị 

đưa vào khai thác. 

 Đường 3 Tháng 2 (đường Quốc lộ 53 cũ) sẽ là trục chính của thị trấn. 
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 Hướng phát triển đô thị chủ yếu về phía Tây và phía Đông gắn với đường 3 Tháng 

2 (Quốc lộ 53 cũ). 

 Phía Đông giới hạn phát triển đến Quốc lộ 53 mới dư ̣kiến. Phía Tây giới hạn 

phát triển đến sông Cầu Ngang. 

 Giữ lại các tuyến kênh tưới hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 

 Quy hoạch một khu vực đất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phía Tây Bắc thị 

trấn làm động lực phát triển kinh tế cho thi ̣trấn. 

 Quy mô phát triển công nghiệp ít và không gây ô nhiễm môi trường. 

 Định hướng phát triển không gian đô thị: 

 Gắn kết hài hoà giữa đô thị hiện tại với đô thị phát triển mới. 

 Kế thừa hợp lý cơ sở vật chất hiện có. Xây dựng khu vực phát triển mới đảm bảo 

nhu cầu trước mắt đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. 

 Phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức không gian đô thị: 

Trên cơ sở đánh giá về hiện trạng xây dựng đô thị và quỹ đất của thị trấn đưa ra 

giải pháp quy hoạch nội thị của thị trấn Cầu Ngang như sau: 

 Đường 3 Tháng 2 (đường Quốc lộ 53 cũ) sẽ là trục chính của thị trấn. 

 Đất ở phát triển hai bên đường 3 Tháng 2 nhưng phát triển lớn về phía Đông.  

 Mở thêm đường vành đai thị trấn dọc kênh để tạo thêm lối tiếp cận vào khu vực 

đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nằm trên trục đường Dương Minh Cảnh và ngã 

ba sông Cầu Ngang với kênh Thống Nhất. 

 Đất công cộng bố trí thành 03 trung tâm chính: 

+ Khu phía Bắc thị trấn, tại khu vực trụ sở Huyện ủy theo trục trung tâm. 

Hướng quy hoạch mở rộng khu Huyện ủy về phía Đông, để có hướng di dời các cơ 

quan ngành huyện về sau năm 2020. 

+ Khu phía Nam thị trấn: Các công trình công cộng hiện trạng tại trung tâm 

phía Nam thị trấn (Trụ sở UBND huyện, bệnh viện đa khoa huyện,...) vẫn được giữ 

nguyên, chỉ hoán đổi khu đất trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường mẫu 

giáo. Bến xe được chuyển xuống phía Nam thị trấn, tại ngã ba Quốc lộ 53 cũ và Quốc 

lộ 53 mới dự kiến, khu đất bến xe cũ chuyển thành đất công trình công cộng.  

+ Khu vực trung tâm thương nghiệp: được giữ nguyên theo hiện trạng.  

 Đất ở chủ yếu phát triển về phía Đông Quốc lộ 53 và mở rộng khu vực phía Nam. 

 Phương án quy hoạch đạt được mục tiêu không làm xáo trộn cuộc sống của người 

dân, và tận dụng tối đa những yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên và hiện trạng. 

 Kế thừa từ cơ sở vật chất hiện có nên trong khu vực lập quy hoạch xây dựng đô 

thị Cầu Ngang, các công trình ở khu vực công trình công cộng thuộc khu chỉnh trang. 

Chỉ có một số công trình cần cải tạo, mở rộng và xây dựng mới như: Nhà văn hóa thị 

trấn; Xí nghiệp thủy nông; Trụ sở ban nhân dân các khóm; Trường tiểu học thị trấn - 

điểm Mỹ Cẩm A; Trường tiểu học thị trấn - điểm Minh Thuận A; Trường THCS thị trấn; 

Trường mầm non; Trường mẫu giáo; Phòng giáo dục đào tạo; Trường THPT; Trạm y 

tế; Trung tâm y tế huyện; Cơ sở phục hồi chức năng; Chợ củ quả; Chợ rau củ quả; Dân 

cư  - Thương mại - Dịch vụ; Thương mại - dịch vụ; Bưu điện. 
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 Ngoài diện tích đất nằm ngoài ranh quy hoạch và thuộc ranh nghiên cứu là khu 

dự trữ phát triển thì diện tích đất trồng lúa và đất cây lâu năm cũng nằm trong khu đất 

dự trữ phát triển đô thị cho thị trấn Cầu Ngang sau này. 

 Đất thuộc khu vực quân sự là khu đất cấm xây dựng, chỉ xây dựng phục vụ cho 

yếu tố quốc phòng. 

 Các khu đất thuộc lĩnh vực tôn giáo, di tích lịch sử, cần phải được bảo tồn và  

chỉnh trang để giữ lại các nét đẹp văn hóa của kiến trúc dân tộc. 

 Các khu phát triển mới được xác định là các khu đất dọc theo các trục không gian 

chính của đô thị Cầu Ngang. Ngoài các khu vực hiện hữu đã phát triển như đất chợ, khu 

công trình công cộng của Huyện ủy, các khu đất dọc theo trục Đường 3 Tháng 2 và 

Đường huyện 18 được phát triển với mật độ trung bình và cao. Từ đó lan tỏa ra các trục 

đường xung quanh. 

 Cơ cấu phân khu chức năng:  

* Các khu trung tâm:  

Đất công trình công cộng được tổ chức thành 03 khu trung tâm: 

 Trung tâm phía Bắc thị trấn tại khu vực trụ sở Huyện ủy: 

 Hướng quy hoạch mở rộng khu Huyện ủy về phía Đông, để có hướng di dời các 

cơ quan ngành huyện về sau năm 2020. Công trình công cộng hiện trạng ở khu vực này 

vẫn giữ nguyên chỉ cải tạo xây dựng.  

 Công trình xây dựng mới: Trung tâm thiếu nhi huyện bố trí trên trục trung tâm 

và phía Tây đường 3 Tháng 2. 

 Đất công cộng dự kiến phát triển: sẽ dành để bố trí các công trình công cộng bị 

giải toả như: cơ quan ban ngành thị trấn và huyện, một số công trình công cộng khác có 

nhu cầu phát triển v.v... về sau năm 2020. 

 Trung tâm phía Nam thị trấn tại khu vực trụ sở UBND huyện: 

 Các công trình hiện trạng đều giữ nguyên hiện trạng chỉ cải tạo mở rộng cho phù 

hợp với sử dụng lâu dài.  

 Công trình xây dựng mới: Trung tâm y tế huyện, Trung tâm an toàn vệ sinh thực 

phẩm, cơ sở phục hồi chức năng và thư viện huyện được bố trí ở khu vực công viên cũ 

nằm giáp với đường 3 Tháng 2 và đường Nguyễn Trí Tài. 

 Hoán đổi khu đất trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường mẫu giáo.   

 Bến xe được chuyển xuống ấp Thuận An, xã Thuận Hòa. 

 Trung tâm thương nghiệp:  

Mở rộng về phía Tây và phía bên kia sông Cầu Ngang. Tại đây có bố trí thêm một 

số công trình công cộng như: Chợ rau quả củ, cụm hành chánh UBND thị trấn, bến hàng 

hóa,... 

* Khu đất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:  

Khu đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được bố trí trên trục đường Dương 

Minh Cảnh và ngã ba sông Cầu Ngang với kênh Thống Nhất. Mở thêm đường Vành Đai 

thị trấn dọc kênh để tạo thêm lối tiếp cận vào khu vục này. 
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* Các khu dân cư đô thị:  

Đất xây dựng khu ở được phân khu chức năng thành 04 khu ở chính: khu ở 01 ở 

phía Bắc thị trấn được giới hạn từ trục đường ngang Dương Minh Cảnh đến trục đường 

ngang Sơn Vọng; khu ở 02 cũng thuộc phía Bắc thị trấn được giới hạn từ trục đường 

ngang Sơn Vọng đến đường nhựa bờ kè giáp sông Cầu Ngang; khu ở 03 thuộc phía Nam 

thị trấn được giới hạn bởi sông Cầu Ngang ở phía Bắc và phía Đông và bởi kênh cấp II 

ở phía Tây; khu ở 04 thuộc phía Nam thị trấn được giới hạn bởi sông Bình Tân, kênh 

cấp II và đường nhựa số 7. 

 Các khu đô thị mới xây dựng hiện đại: Mô hình ở kết hợp nhà chia lô, nhà biệt 

thự, nhà liên kế có sân vườn. Trong mỗi khu ở đều bố trí các vườn hoa, sân chơi, khu 

luyện tập thể thao… 

 Khu dân cư hiện trạng cải tạo: Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, bổ sung không 

gian cây xanh, vườn hoa để cải tạo môi trường ở. 

 Khu vực làng xóm: nâng cấp hệ thống giao thông, kết nối với đường đô thị. Cải 

tạo kiên cố hoá đường làng ngõ xóm. Xây dựng các sân luyện tập thể dục thể thao cho 

dân cư. Đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch, thoát nước và thu gom rác thải để nâng 

cao chất lượng môi trường ở dần phù hợp và chuyển hoá thành khu dân cư đô thị trong 

tương lai. 

* Khu cây xanh công viên công cộng đô thị:  

Công viên cây xanh công cộng  được quy hoạch phân tán, ở các khu ở đều có bố 

trí các công viên cây xanh công cộng nhằm đảm bảo được bán kính phục vụ, đáp ứng 

được nhu cầu vui chơi giải trí và tập luyện của cộng đồng dân cư. Về định hướng quy 

hoạch lâu dài, dự kiến quy hoạch một công viên cây xanh - văn hoá - thể dục thể thao, 

tập trung ở giữa thị trấn và ở phía Đông sông Cầu Ngang (thuộc xã Mỹ Hòa) phục vụ 

chung cho toàn khu vực. 
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Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Cầu Ngang đến năm 2030 

b) Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long: 

Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long đến năm 2030 được 

phê duyệt theo Quyết định số: 681/QĐ-UBND ngày 06-05-2015 của UBND tỉnh Trà 
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Vinh, thị trấn Mỹ Long có khoảng 8.500 người. Diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 

524,55 ha. 

 
  Vị trí thị trấn Mỹ Long trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Hướng phát triển đô thị: 

Thị Trấn Mỹ Long là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Cầu Ngang với 

quy mô phát triển dân số đến năm 2030 vào khoảng 8.500 người. Cho nên phải tổ chức 

quy hoạch xây dựng sao cho đạt điều kiện của một đô thị loại V, đảm bảo thỏa mãn nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội. Sau khảo sát phân tích quỹ đất định hướng phát triển không 

gian đô thị về phía sông Cung Hầu phía Đông - Bắc bên trong đê bao (dự án đường đê 

bao) là phù hợp. 

 Cơ cấu tổ chức không gian: 

- Nghiên cứu chi tiết không gian kiến trúc cảnh quan tạo điểm nhấn cho các trục 

phố tiêu biểu như trục đường trung tâm đô thị (ĐT.912) cần cải tạo chỉnh trang lại (hiện 

trạng không thể xoá các công trình trên đoạn nầy). Trục cảnh quan thứ hai là trục đường 

chính đô thị (ĐT.915B) trục nầy tập trung các công trình công cộng như: hành chính, y 

tế, văn hoá, giáo dục. 

- Cải tạo chỉnh trang lại không gian cảnh quan trục chính ngang qua chợ Mỹ Long  

xuống tới khu lễ hội ở phía Nam tạo thành trục đường dịch vụ thương mại. 

- Trục đê bao thiết kế trục cảnh quan đô thị nhà biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái biển để đón khách trong nước, khách Quốc tế và 

đặc biệt là đón bà con kiều bào về hồi hương…Các trục đường chính trong khu ở nối từ 
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đường đê bao dẫn vào trung tâm qua trục đường chính (trục qua chợ ngang chợ Mỹ 

Long) đến trục chính đô thị (ĐT.915B) và song song với trục trung tâm đô thị (ĐT.912) 

tạo thành một tổng thể không gian kiến trúc đô thị đặc trưng vùng biển. 

- Khai thác địa hình cảnh quan thiên nhiên, đánh giá quỹ đất xây dựng trên cơ sở 

bảo vệ cảnh quan và môi trường để đề xuất giải pháp quy hoạch các khu chức năng, xác 

định các điểm bố cục trong không gian kiến trúc cần bám theo hiện trạng các khu ở có 

đường hiện hữu để chỉnh trang đô thị. 

- Cần chú ý hành lang bảo vệ sông rạch, tận dụng hành lang và mặt nước hiện hữu 

để thiết kế các trục cảnh quan và hệ thống thoát nước mặt cho khu đô thị. 

- Khu ở xây dựng mới: phát triển các loại nhà liên kế nhà, nhà biệt thự vườn, hạn 

chế chiều cao không quá 03 tầng, khuyến khích dùng vật liệu thân thiện với môi trường. 

- Khu ở chỉnh trang, cải tạo: cần nghiên cứu và đưa ra giải pháp chỉnh trang, cải 

tạo khu ở hiện hữu trên nguyên tắc ít biến động nhất đến đời sống của người dân trong 

khu quy hoạch mà vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển chung của toàn đô thị. 

- Các công trình công cộng: Cần bám theo vị trí hiện hữu nghiên cứu quy mô, loại 

hình công trình công cộng nâng cấp chỉnh trang lại nhằm phục vụ tốt nhất cho người 

dân trong khu quy hoạch ở thời điểm hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai. Chọn 

quỹ đất công để xây dựng các công trình công mới hạn chế thu hồi đất bồi hoàn và đập 

phá công trình công hiện hữu gây lãng phí ngân sách. 

- Khu cây xanh, thể dục thể thao: khi bố trí khu công viên cây xanh cần chú ý kết 

hợp với hành lang và mặt nước để tạo cảnh quan chung cho toàn khu. Đặc biệt chú trọng 

bảo vệ và phát triển thêm hành lang cây xanh dọc bờ biển tạo cảnh quan cho du lịch và 

phòng hộ chắn gió khu vực nhà ở ven biển. Cần kết hợp hài hòa giữa cây xanh toàn khu, 

cây xanh đơn vị ở, cây xanh nhóm nhà, cây xanh đường phố và cây xanh hành lang sông 

rạch tạo thành một tổng thể  thống nhất. 

- Ở phía Nam thi ̣ trấn: là khu vưc̣ vẫn thường tiến hành lê ̃hôị biển truyền thống 

hàng năm đây là một không gian cảnh quan đặc thù của thị trấn Mỹ Long. Khu vưc̣ nầy 

còn dư ̣kiến trở thành khu du lic̣h sinh thái phuc̣ vu ̣cho thi ̣trấn, khu vưc̣ lân cận và du 

khách Quốc tế. 

- Ở gần khu thương maị - dic̣h vu ̣biển phuc̣ vu ̣cho khu vưc̣ phía Bắc của thi ̣trấn. 

 Định hướng phát triển hê ̣thống các công trình hạ tầng xã hội: 

- Các công trình công cộng: công trình hành chính, giáo dục, văn hóa, y tế, thương 

mại, dịch vụ, giao thông. Ngoài việc cải tạo chỉnh trang các công trình hiện hữu, cần 

quy hoạch xây dựng thêm các công  trình công cộng mới nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở 

vật chất cho đô thị. 

- Các công trình công cộng phục vụ khu ở như: hoa viên cây xanh kết hợp với khu 

thể dục thể thao, bãi đậu xe….xác định theo đơn vị ở, đảm bảo bán kính phục vụ, không 

gian tiện nghi, hiện đại. 

- Khu hành chính tập trung thi ̣ trấn: Công trình hiện hữu, nhà 2 tầng vị trí trung 

tâm ở góc ngã tư giao nhau trục đường trung tâm đô thị (ĐT.912) và đường chính đô thị 

(ĐT.915B), vị trí công trình phù hợp đảm bảo quy mô sử dụng. 
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- Trụ sở làm việc Công an thị trấn nằm chung khu hành chính tập trung thi ̣ trấn, 

công trình hiện hữu xuống cấp (dự án đang thực hiện thi công còn lại giai đoạn 3, có 

Công an thị trấn Mỹ Long) xây dựng tại vị trí hiện hữu. 

- BCH quân sự thị trấn chung với Khu hành chính tập trung thị trấn (công trình 

mới xây dựng). 

- Hôị trường đa năng: Bố trí ở trung tâm thị trấn, đươc̣ tiếp câṇ với truc̣ đường 

trung tâm đô thị và trục đường chính đô thị (toạ lạc tại sân Thể dục thể thao cũ, góc ngã 

tư hai đường trên và đối diện với Khu hành chính tập trung qua góc ngã tư). 

- Nhà văn hóa thị trấn : Bố trí  doc̣ theo đường trung tâm đô thị trong khu Bia Đồng 

Khởi, đối diện với Khu hành chính. 

- Bưu điện thị trấn: Vị trí hiện hữu mặt chính hướng ra đường trung tâm đô thị, kế 

khu hành chính và Công an thị trấn. 

- Trạm y tế: giữ laị vị trí hiện hữu góc ngã tư đường trung tâm đô thị với đường 

chính đô thị đối diện với khu hành chính qua trục đường chính đô thị. 

- Trường trung hoc̣ cơ sở: Giữ laị vi ̣trí hiêṇ traṇg và bố trí laị diêṇ tích đất. (công 

trình mới xây dựng phía sau Bia Đồng Khởi, cổng chính hiện hữu có đường nội bộ cạnh 

phía Đông - Bắc Bia Đồng Khởi ra đường trung tâm đô thị khoảng 100m, khi quy hoạch 

chỉnh trang nên mở cổng chính hướng ra trục đường chính đô thị (ĐT.915B) đối diện 

nhà trẻ mẫu giáo và trường trung học cơ sở, cổng chính hiện hữu cải tạo cổng phụ). 

- Trường tiểu học B khu 1 và khu 2 trên trục chính đô thị (ĐT.915B) phía Tây - 

Bắc. 

- Trường trung hoc̣ cơ sở: Giữ laị vi ̣trí hiêṇ traṇg và bố trí laị diêṇ tích đất. (công 

trình mới xây dựng). 

- Nhà trẻ - mẫu giáo: Giữ laị vi ̣trí hiêṇ traṇg và bố trí laị diêṇ tích đất. (công trình 

mới xây dựng mặt chính hướng ra đường chính đô thị (ĐT.915B). 

- Khu vui chơi sinh hoạt thiếu nhi: Bố trí ở trung tâm thị trấn gần nhà trẻ mẫu giáo  

tiếp câṇ với truc̣ đường chính đô thị đô thị và trục đường chính đô thị (toạ lạc tại sân 

Thể dục thể thao cũ) 

- Chơ:̣ Giữ laị vi ̣trí hiêṇ traṇg và bố trí laị diêṇ tích đất và phân khu công năng lại 

cho phù hợp. 

- Trung tâm thương nghiêp̣ biển và khu công nghiêp̣ điạ phương bố trí phía Tây 

Bắc của thi ̣trấn doc̣ sông Cổ Chiên. 

- Đồn Biên Phòng nằm trong thị trấn ở phía Tây - Nam giáp ranh với xã Mỹ Long 

Nam giữ lại vị trí hiện hữu. 

- Trạm kiểm lâm nằm trong thị trấn ở phía Tây - Nam giáp ranh với xã Mỹ Long 

Nam giữ lại vị trí hiện hữu. 

- Bến xe: bố trí tọa lac̣ tại lối vào của thi ̣trấn phía Tây - Nam trên trục đường trung 

tâm đô thị. 

- Bến tàu: giữ lại vị trí hiện hữu (cải tạo nâng cấp cầu tàu và bến bãi) 

- Bãi rác: Hiện hữu của 3 xã ở cổng chào Mỹ Long Nam đi vào khoảng 1 km. 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

48 

- Trạm xử lý nước thải : Bố trí ở phía Tây - Nam,  ngoài khu trung tâm cách đường 

trung tâm đô thị và bếp xe 300m và cách khu dân cư thị trấn về phía Đông khoảng 500m. 

Trạm xử lý nước thải thoát ra kênh thuỷ lợi. 

- Công trình phuc̣ vu ̣khu vưc̣: 

+ Trường tiểu hoc̣ (3 đơn vi)̣: môṭ cho khu vưc̣ trung tâm thi ̣trấn, một cho khu vực 

phía Bắc và môṭ cho khu vưc̣ phía Nam. 

+ Bến tàu: Bố trí cuối đường bờ đê ở phía Đông - Bắc. 

- Phân bố đất ở: Đất ở đươc̣ bố trí laị với 03 loaị hình thức cư trú: 

+ Nhà ở mâṭ đô ̣cao: cải taọ laị khu vưc̣ cư trú hiêṇ traṇg. 

+ Nhà ở mâṭ đô ̣trung bình: chủ yếu ở khu vưc̣ lấn biển. 

+ Nhà ở mâṭ đô ̣thấp: các khu vưc̣ còn laị. 

 Định hướng phát triển các công trình đầu mối: 

- Bến xe: Đặt tại phía Tây - Nam thị trấn cạnh đường trung tâm đô thị (ĐT.912). 

- Bến tàu: giữ lại vị trí hiện hữu ở phía Đông-Bắc (cải tạo nâng cấp lại cầu tàu). 
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Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Mỹ Long đến năm 2030 

3. Định hướng quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã 

a) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Long Bắc: 

Xã Mỹ Long Bắc nằm về phía Đông Bắc của huyện Cầu Ngang, Cách thị trấn Cầu 

Ngang 07 km theo Tỉnh lộ 912, Hương lộ 5 và Quốc lộ 53, với tổng diện tích đất tự 

nhiên là 2.595,32 ha, gồm có 06 ấp: ấp Hạnh Mỹ, ấp Bến Kinh, ấp Mỹ Thập, ấp Nhứt 

A, ấp Bến Đáy B, ấp Bến Cát. 
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Vị trí xã Mỹ Long Bắc trong vùng huyện Cầu Ngang 

  Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng: 

* Khu vực trung tâm xã: 

- Trung tâm xã với các chức năng: hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa, TDTT, 

được quy hoạch theo vị trí trung tâm hành chính hiện nay.  

- Trụ sở UBND xã: có diện tích đất khoảng 1,06 ha, đươc̣ cải taọ, nâng cấp. 

- Trung tâm Văn hóa -TDTT: xây mới có diện tích đất là 1,0 ha. Trong đó có: 

phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sử và thành tích chiến đấu, sản xuất của địa 

phương; Thư viện: có phòng đọc tối thiểu là 25 chỗ ngồi; Hội trường, nơi hội họp xem 

biểu diễn văn nghệ: quy mô tối thiểu 100 chỗ ngồi. 

- Nhà văn hóa, khu TDTT ấp Mỹ Thập: xây mới có diêṇ tích khoảng 0,25 ha, đươc̣ 

bố trí gần UBND xã. 

- Traṃ y tế xã: xây dưṇg mới với diêṇ tích đất 0,18 ha, đươc̣ bố trí gần trường mẫu 

giáo ấp Bến Kinh. 

- Bưu điêṇ xã: cải taọ nâng cấp taị vi ̣trí hiêṇ hữu với diêṇ tích đất 256 m2.  

- Trường tiểu học Mỹ Long Bắc A ở taị trung tâm xã đươc̣ nâng cấp, mở rôṇg có 

diện tích đất khoảng 0,03 ha. Trường mầm non ấp bến Kinh đươc̣ xây dưṇg mới có diện 

tích đất khoảng 0,2 ha, ở taị trung tâm xa.̃ 

- Chợ xã Mỹ Long Bắc: cải taọ, mở rôṇg taị vi ̣trí hiêṇ hữu ở trung tâm xã, có diêṇ 

tích đất 0,03 ha, đươc̣ bố trí thuâṇ tiêṇ, ngay cạnh tuyến giao thông, trên khu đất cao, dễ 

thoát nước, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày, có nhà vệ sinh công 

cộng. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở 

khu trung tâm xã. 
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* Khu vực trung tâm các tuyến dân cư: 

- Hệ thống trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp (có diêṇ tích 

đất khoảng 0,05 ha), sân thể thao ấp (có diêṇ tích đất khoảng 0,2 ha), được bố trí tại 

những vị trí thuận lợi thuộc trung tâm địa bàn của  từng ấp, gần các trục đường giao 

thông. 

  Định hướng tổ chức hệ thống các khu dân cư:  

Định hướng quy hoạch tổng thể toàn xã Mỹ Long Bắc gồm: 01 khu dân cư trung 

tâm xã và 17 tuyến dân cư tập trung, trên nền tảng các tuyến dân cư hiện hữu dọc theo 

đường giao thông, hoặc tại các đầu mối giao thông chính gồm:  

 Khu trung tâm xã: thuôc̣ ấp Bến Kinh, quy mô diêṇ tích lên khoảng 29 ha, dân 

số khoảng 1.355 người. 

 Tuyến dân cư thứ 1: căp̣ Hương lô ̣5 có chiều dài 02 km, thuôc̣ ấp Bến Kinh 

+ Năm 2015: quy mô dân số khoảng 100 hô,̣ quy mô diện tích đất: 6 ha, quy 

mô đất xây dựng: 2 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số khoảng 162 hô,̣ diện tích đất: 6 ha, quy mô đất xây 

dựng: 3,24 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 2: giáp Tỉnh lô ̣915B có chiều dài 02 km, thuôc̣ ấp Bến Cát 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 116 hô,̣ quy mô diện tích đất: 8 ha, quy mô đất 

xây dựng: 2,32 ha.  

+ Năm 2020: quy mô dân số là 188 hô,̣ quy mô diện tích đất: 8 ha, quy mô đất 

xây dựng: 2,76 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 3: căp̣ Tỉnh lô ̣912 có chiều dài 04 km, thuôc̣ 03 ấp: My ̃Thâp̣, 

Nhứt A, Bến Đáy B. 

+  Năm 2015: quy mô dân số là 435 hô,̣ quy mô diện tích đất: 12 ha, quy mô 

đất xây dựng: 8,7 ha.  

+ Năm 2020: quy mô dân số là 705 hô,̣ quy mô diện tích đất: 14,1 ha, quy mô 

đất xây dựng: 12 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 4: căp̣ Hương lô ̣23 có chiều dài 1,5 km, thuôc̣ ấp Nhứt A. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 44 hô,̣ quy mô diện tích đất: 15 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,8 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 71 hô,̣ quy mô diện tích đất: 15 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,42 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 5: căp̣ đường nhưạ (từ Tỉnh lô ̣912 đến ấp Bến Đáy B) có 

chiều dài 02 km. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 206 hô,̣ quy mô diện tích đất: 30 ha, quy mô đất 

xây dựng: 4,12 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 334 hô,̣ quy mô diện tích đất: 30 ha, quy mô đất 

xây dựng: 6,68 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 6: từ Hương lô ̣5 đến giáp ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim có 

chiều dài 02 km, thuôc̣ ấp Haṇh My.̃ 
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+ Năm 2015: quy mô dân số là 206 hô,̣ quy mô diện tích đất: 40 ha, quy mô đất 

xây dựng: 4,12 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 334 hô,̣ quy mô diện tích đất: 40 ha, quy mô đất 

xây dựng: 6,68 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 7: từ Hương lô ̣5 đến Tỉnh lô ̣912 có chiều dài 2,5 km, thuôc̣ 

ấp Mỹ Thâp̣. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 81 hô,̣ quy mô diện tích đất: 25 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,62 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 132 hô,̣ quy mô diện tích đất: 25 ha, quy mô đất 

xây dựng: 2,64 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 8: từ Hương lô ̣23 (bia tưởng niêṃ) đến kênh DTN 17 có 

chiều dài 2,2 km, thuôc̣ ấp Nhứt A. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 95 hô,̣ quy mô diện tích đất: 22 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,9 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 153 hô,̣ quy mô diện tích đất: 22 ha, quy mô đất 

xây dựng: 3,06 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 9: từ nhà 9 Thắng đến cầu Thanh Niên có chiều dài 1,5 km, 

thuôc̣ ấp Haṇh Mỹ. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 71 hô,̣ quy mô diện tích đất: 30 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,42 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 115 hô,̣ quy mô diện tích đất: 30 ha, quy mô đất 

xây dựng: 2,3 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 10: Tỉnh lô ̣912 có chiều dài 02 km, thuôc̣ ấp Mỹ Thâp̣. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 76 hô,̣ quy mô diện tích đất: 40 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,52 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 122 hô,̣ quy mô diện tích đất: 40 ha, quy mô đất 

xây dựng: 2,44 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 11: Tỉnh lô ̣912 có chiều dài 1,5 km, thuôc̣ ấp Mỹ Thâp̣. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 44 hô,̣ quy mô diện tích đất: 18 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,88 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 71 hô,̣ quy mô diện tích đất: 18 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,42 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 12: có chiều dài 1,5 km, thuôc̣ ấp Nhứt A. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 63 hô,̣ quy mô diện tích đất: 23 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,26 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 101 hô,̣ quy mô diện tích đất: 23 ha, quy mô đất 

xây dựng: 2,02 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 13: đường đal thuôc̣ ấp Haṇh My.̃ 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 51 hô,̣ quy mô diện tích đất: 7,5 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,02 ha. 
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+ Năm 2020: quy mô dân số là 82 hô,̣ quy mô diện tích đất: 7,5 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,64 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 14: từ cầu Thanh Niên đến Tỉnh lô ̣915B có chiều dài 01 km, 

thuôc̣ ấp Haṇh Mỹ. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 22 hô,̣ quy mô diện tích đất: 5 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,44 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 35 hô,̣ quy mô diện tích đất: 5 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,7 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 15: căp̣ Tỉnh lô ̣915B từ khu tái điṇh cư Vàm Lầu đến giáp 

xã Vinh Kim có chiều dài 03 km, thuôc̣ ấp Haṇh Mỹ. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 44 hô,̣ quy mô diện tích đất: 15 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,88 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 71 hô,̣ quy mô diện tích đất: 15 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,42 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 16: căp̣ Tỉnh lô ̣915B từ đồn biên phòng đếp giáp ấp Nhì xã 

Mỹ Long Nam có chiều dài 01 km, thuôc̣ ấp Bến Đáy B. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 29 hô,̣ quy mô diện tích đất: 8,5 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,58 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 47 hô,̣ quy mô diện tích đất: 8,5 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,94 ha. 

 Tuyến dân cư thứ 17: từ Hương lô ̣23 đến hết Giồng Chùa có chiều dài 01 km, 

thuôc̣ ấp Mỹ Thâp̣. 

+ Năm 2015: quy mô dân số là 44 hô,̣ quy mô diện tích đất: 4 ha, quy mô đất 

xây dựng: 0,88 ha. 

+ Năm 2020: quy mô dân số là 71 hô,̣ quy mô diện tích đất: 4 ha, quy mô đất 

xây dựng: 1,42 ha. 

  Định hướng phát triển các ngành chính: 

* Nông - ngư - lâm nghiệp: 

 Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Giai 

đoạn đầu trước năm 2015, ổn định cơ cấu nông nghiệp trên cơ sở mở rộng diện tích và 

tăng năng suất. Giai đoạn sau năm 2015, phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng 

và hiệu quả. Tận dụng các lợi thế về vị trí địa lý, đất đai của xã để hướng dẫn nhân dân 

sản xuất những sản phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái của xã như mô hình: lúa - tôm, 

01 vu ̣lúa - 02 vu ̣màu, lúa - cá,… 

 Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò, heo với quy mô lớn. 

 Phát triển mô hình tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn. 

 Về lâm nghiêp̣: quan tâm bảo vê ̣tốt diêṇ tích trồng rừng để bảo vê ̣tuyến đê biển 

góp phần cân bằng sinh thái, tăng cường quản lý đất công, bãi bồi. 
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* Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

 Phát huy lợi thế về giao thông, nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu từ nông 

nghiệp phát triển công nghiệp chế biến. Đưa các ngành nghề thủ công mới vào sản xuất, 

hình thành điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở khu vực có điều kiện thuận lợi. 

 Tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề 

truyền thống sử duṇg nguyên liêụ sẵn có taị điạ phương như: chế biến tôm khô, xay đâụ 

phôṇg, đan đát, làm bún,... mô hình các tổ đoàn thể giúp nhau làm kinh tế gia đình cũng 

như mô hình thanh niên lập nghiệp. 

* Thương mại, dịch vụ: 

 Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, quỹ tín dụng, bưu chính 

viễn thông, vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, thu mua hàng nông sản...  

 Khuyến khích các loaị hình kinh tế hơp̣ tác trong liñh vưc̣ thương maị. Đẩy maṇh 

dic̣h vu ̣nông - ngư nghiêp̣, thông tin liên lac̣ và các dic̣h cần thiết khác. 

 Đẩy maṇh phát triển các loaị hình dic̣h vu ̣du lịch: du lịch biển, du lịch văn hóa 

dân gian, di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái và các lễ hội có sức hấp dẫn của xã 

đã thu hút được khách tham quan (ở xã hiêṇ có các địa danh nổi tiếng như: Chùa Giác 

Linh Tự, ấp Nhứt A được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp 

quốc gia, ngoài ra còn có Hàng Dương, Cồn Bần...). 

 

Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Mỹ Long Bắc 
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b) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Long Nam: 

Xã Mỹ Long Nam nằm về phía Đông Nam của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

với tổng diện tích tự nhiên khoảng 4.223,43 ha, gồm 05 ấp: ấp Nhứt B, ấp Nhì, ấp Ba, 

ấp Tư, ấp Năm. 

 
Vị trí xã Mỹ Long Nam trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo: 

* Cơ cấu tổ chức không gian: 

- Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa 

các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các 

khu dân cư và không gian sản xuất.  

- Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành 

chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn 

hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản 

lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. 

- Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu 

và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề 

nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

- Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để 

có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên 

canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã. 

 

* Tổ chức không gian trung tâm: 
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- Khu trung tâm của xã hiện nay hình thành và xây dựng đầy đủ. Nằm trên trục 

đường chính quan trọng của xã như Hương lộ 23 và dọc các tuyến kênh khu vực trung 

tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND 

xã, bưu điện, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại 

dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh - vườn hoa sử dụng công cộng. 

- Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, 

văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, 

cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng 

bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường 

mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho 

phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu. 

- Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông 

bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư 

không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã. 

- Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, trên 

khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp và mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa 

chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức 

cũng được bố trí ở khu trung tâm xã. 

* Tổ chức không gian các khu dân cư: 

  Phân khu chức năng: Định hướng phát triển không gian  toàn xã Mỹ Long Nam 

gồm các khu chức năng chính sau : 

- Khu ở (gồm các ấp, xóm nhà ở và các công trình phục vụ). 

- Khu trung tâm xã và trung tâm các tuyến dân cư. 

- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất. 

- Các công trình hạ tầng xã hội. 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Quy mô dân số và đất đai các tuyến dân cư đến năm 2030 

Stt Điểm dân cư 
Dân số năm 2030 

(người) 

Tính chất tuyến 

dân cư 

1 Tuyến dân cư số 1 (ấp Nhứt B) 1.499 Nhà vườn 

2 Tuyến dân cư số 2 (ấp Nhì) 1.403 Nhà vườn 

3 Tuyến dân cư số 3 (ấp Ba) 1.094 Nhà vườn 

4 Tuyến dân cư số 4 (ấp Tư) 2.180 Nhà vườn 

5 Tuyến dân cư số 5 (ấp Năm) 1.644 Nhà vườn 

6 Tuyến dân cư  số mới M1 704 Nhà vườn 

7 Tuyến dân cư số mới M2 466 Nhà vườn 

8 
Dân cư dọc tuyến và rải rác, phân tán 

trong ruộng vườn 
510 Nhà vườn 

Tổng cộng 9.500  

 

 Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng: 
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Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ 

các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, Bưu điện, chợ, trạm y tế, trường học... 

Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và 

yêu cầu mở rộng xây dựng.  

* Công trình giáo dục: 

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã). 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Chỉ tiêu quy hoạch 

1 
Nhà trẻ,  

trường mầm non 
m2/trẻ 

- Diện tích khu đất xây dựng:  12m2/trẻ 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km 

- Quy mô trường:  3 - 15 nhóm, lớp  

2 Trường tiểu học m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs; 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km 

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp 

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh 

3 Trường THCS m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs 

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km 

- Quy mô trường: ≤  45 lớp 

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh 

 Trường Mẫu giáo: 

- 9500 dân x 5,0% = 475 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,57ha. 

- Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã các sẽ nâng cấp cải tạo chỉnh trang 03 trường mẫu giáo tại: ấp Nhì, ấp Nhứt 

B và ấp Tư 

 Trường Tiểu học: 

- 9500 dân x 6,5% = 617 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,62 ha. 

- Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã các sẽ nâng cấp cải tạo chỉnh trang 02 trường Tiểu học tại: ấp Nhì, ấp Tư. 

 Trường THCS -THPT: 

- 9500 dân x 5,5% = 522 em trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,52 ha. 

- Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã các sẽ nâng cấp cải tạo chỉnh trang 01 trường THCS tại ấp Tư. 

  Công trình y tế: 

Trạm y tế hiện hữu nằm ở ấp Tư với diện tích khoảnng 0,10 ha. (đảm bảo theo quy 

chuẩn > 1.000 m2). 

* Công trình hành chính - văn hóa: 
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Loại đất 
Chỉ tiêu đến năm 2030 

Chỉ tiêu (m2/1 công trình) Diện tích (ha) 

Trụ sở HĐND, UBND... ≥ 1000 0,1 ha 

Nhà văn hóa ≥ 2000 0,2 ha 

Trụ sở ấp ≥ 500 0,4 ha 

Dự kiến trên địa bàn xã, ở mỗi ấp sẽ có một Trụ sở BND ấp kết hợp với Nhà Văn 

hóa ấp có tổng quy mô diện tích 0,50 ha, (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án). 

* Chợ xã: 

Chợ hiện hữu tại vị trí ấp Tư với diện tích hiện hữu khoảng: 4.255m2. Cải tạo 

nâng cấp, có nhà vệ sinh công cộng, bãi xe, có nơi thu và chứa chất thải rắn trong ngày. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất: 

 Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần 

đất nông nghiệp được tổ chức theo dạng tập trung.  

 Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các 

tuyến dân cư nông thôn và chủ yếu là nuôi trồng thủy sản và trồng lúa. 

 Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu 

tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái. 

 Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng 

chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp. 

 Phát triển trồng, các cây trồng khác phù hợp ở đất đai phát triển chăn nuôi hộ gia 

đình có điều kiện. 

 Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng, cũng 

được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã. 

 Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng 

trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng. Phát triển các 

loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu 

đời sống xã hội. 

 Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau: 

+ Phát triển các các loại hình nông nghiệp trên địa bàn xã. 

+ Nuôi trồng thủy hải sản. 

+ Sản xuất lúa chất lượng cao. 

  Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã: 

Khu du lịch Hàng Dương nằm trải dài cửa biển Cung Hầu, dọc Tỉnh 915B đang là 

tuyến chính dẫn đến khu quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2015. Khu du 

lịch sinh thái Hàng Dương nhằm đảm bảo định hướng phát triển của khu vực. Khi dự án 

đi vào hoạt động còn mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của huyện Cầu Ngang và tỉnh Trà Vinh. Dự án 

sẽ góp phần hình thành một khu du lịch có đầy đủ hạ tầng cơ sở kỹ thuật tiêu chuẩn. 

Ngoài ra, dự án còn làm tăng hiệu quả sử dụng đất, đóng góp vào việc đáp ứng yêu cầu 

thực tế về nhà ở và đảm bảo điều kiện cho sự phát triển bền vững của xã. 
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Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Long Nam 

c) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa: 

Xã Mỹ Hòa cách trung tâm hành chính huyện Cầu Ngang khoảng 1,5 km, cách 

trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 22 km theo Quốc lộ 53; xã có tổng diện tích tự nhiên là 

1.756,14 ha, có 08 ấp gồm: Bờ Kinh 1, Bờ Kinh 2, Mỹ Cẩm B, Bào Sen, Cẩm Hương, 

Sóc Hoang, Hòa Hưng và Hòa Thịnh. 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

60 

 
Vị trí xã Mỹ Hòa trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo: 

* Tổ chức không gian trung tâm: 

 Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm 

cặp trục đường chính quan trọng tuyến Quốc lộ 53, đây là khu vực trung tâm, tập trung 

các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, bưu điện, 

nhà văn hóa, sân thể thao, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với 

một khu cây xanh - vườn hoa sử dụng công cộng. 

 Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, 

văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, 

cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng 

bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường 

mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho 

phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu. 

 Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông 

bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư 

không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã. 

 Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông bộ, trên khu đất 

cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp và mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải 

rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng 

được bố trí ở khu trung tâm xã. 
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* Tổ chức không gian các khu dân cư: 

Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:  

 Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Mỹ Hoà chủ yếu dựa 

trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy hoạch 

sử dụng đất của huyện Cầu Ngang, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh 

cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030. 

 Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất 

trên quy mô lớn. 

 Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp, canh tác không hiệu quả sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư. 

 Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho 

sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã. 

Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư: 

 Các khu dân cư nông thôn xã Mỹ Hoà dự kiến bao gồm khu dân cư hiện hữu và 

dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu. 

 Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 912, 

Hương lộ 35, các trục đường ấp, liên ấp, các tuyến kênh nội đồng, trong tương lai, vẫn 

sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ 

sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

 Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết 

hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã. 

 Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng. 

 Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau: 

Stt Tuyến dân cư 
Dân số 

năm 2020 

Năm 2025 Năm 2030 

Số dân 

(người) 

Diện tích 

đất ở 

(ha) 

Số dân 

(người) 

Diện tích 

đất ở 

(ha) 

1 Tuyến dân cư số 1 1011 1067 12,8 1123 13,4 

2 Tuyến dân cư số 2 1024 1081 12,9 1137 13,6 

3 
Tuyến dân cư số 3 

(Trung tâm xã) 
1765 1862 22,3 1960 23,5 

4 Tuyến dân cư số 4 1002 1057 12,6 1112 13,3 

5 Tuyến dân cư số 5 1106 1166 13,9 1227 14,7 

6 Tuyến dân cư số 6 1024 1081 12,9 1137 13,6 

7 Tuyến dân cư số 7 1027 1083 13,0 1139 13,7 

8 Tuyến dân cư số 8 1014 1069 12,8 1125 13,5 

Tổng cộng 8.971 9.466 100,4 9.960 119,3 

 Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng: 

* Các công trình công cộng trung tâm xã: 

 Trung tâm xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục 

công trình phục vụ như: Công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hoá, công viên cây 
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xanh, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ…diện tích đất các hạng mục công trình hầu 

hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng.  

 Khu trung tâm hành chính xã hiện hữu được bố trí tập trung đã được đầu tư, xây 

mới quy mô diện tích 0,68 ha.  

 Sân thể thao hiện trên địa bàn xã có 1 sân vận động huyện nằm ở ấp Mỹ Cẩm B, 

với quy mô 3,5 ha, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trước mắt của người dân. 

 Chợ xã Mỹ Hoà có quy mô diện tích 0,21 ha, hiện nay chợ hoạt động không hiệu 

quả do gần chợ huyện Cầu Ngang, trong tương lai chuyển đổi công năng chợ thành khu 

mua sắm tập trung. 

 Bưu điêṇ xã: Có vi ̣ trí hiêṇ hữu, với quy mô 0,11 ha, trong tương lai cần được 

đầu tư, nâng cấp. 

 Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 

 Xã có 01 trạm y tế được xây dựng kiên cố, với diện tích đất 0,11 ha, vị trí nằm 

cặp Hương lộ 35 thuộc địa bàn ấp Cẩm Hương; công trình cấp 4, hàng rào và sân đường; 

có quy mô 05 giường bệnh. Trạm Y tế xã có 01 bác sĩ, 02 y sĩ, 01 nữ hộ sinh. Công tác 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh 

được quan tâm, chất lượng và điều trị bệnh từng bước nâng cao, công tác thu gom chất 

thải rắn và xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%. Trạm y tế xã được trên công nhận đạt chuẩn 

quốc gia về y tế năm 2011 và hàng năm đều được trên kiểm tra tái công nhận, trong 

tương lai cần được nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu phục vụ từ nay đến năm 2030. 

 Nhà văn hóa các ấp, quy mô diện tích đất 60 - 90 m2, trong tương lai cần được 

nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu phục vụ từ nay đến năm 2030. 

*  Các công trình giáo dục:  

Đất giáo dục toàn xã có diện tích 16.836 m2; được kiên cố hoá, cơ sở vật chất cơ 

bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy cụ thể:  

 Trường Mẫu giáo: diện tích 1.407 m2 nằm ở ấp Hòa Hưng. Cơ sở vật chất trang 

thiết bị của trường mẫu giáo đạt chuẩn theo quy định tại Điều 9, Thông tư 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo. Trong tương lai cần được nâng 

cấp cải tạo để đáp ứng nhu cầu phục vụ từ nay đến năm 2030. 

 Trường Tiểu học: trên địa bàn xã có 02 trường tiểu học gồm: 

+ Trường Tiểu hoc̣ Mỹ Hòa A: Tổng diện tích 4.745 m2; điểm chính nằm ở ấp 

Cẩm Hương và 02 điểm lẻ ở ấp Bào Sen, Hòa Thịnh được kiên cố hóa, cơ sở vật chất 

đáp ứng nhu cầu giảng dạy.  

+  Trường Tiểu hoc̣ Mỹ Hòa B: Tổng diện tích 3.707 m2; điểm chính nằm ở ấp 

Mỹ Cẩm B và 02 điểm lẻ ở ấp Sóc Hoang, ấp Bờ Kinh 2 được kiên cố hóa, cơ sở vật 

chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy.  

Tuy nhiên, 2 trường Tiểu học vẫn còn thiếu các phòng chức năng, phòng hội đồng. 

Trong tương lai cần được nâng cấp cải tạo để đáp ứng nhu cầu phục vụ từ nay đến năm 

2030.  

 Trường trung học cơ sở: có 01 trường nằm ở ấp Hòa Hưng với diện tích là 

6.337m2, đã được kiên cố hoá, bao gồm có 12 lớp, 11 phòng học, có đủ bàn ghế đáp ứng 
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đúng quy cách phòng học theo quy định. Có phòng hành chính chung gồm: Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng, văn thư hành chánh, kế toán; có hệ thống cấp thoát nước đảm bảo theo 

quy định. Trong tương lai cần được nâng cấp cải tạo để đáp ứng nhu cầu phục vụ từ nay 

đến năm 2030. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp:  

 Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần 

đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán. 

 Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các 

điểm dân cư nông thôn, chủ yếu là trồng lúa.  

 Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu 

tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái. 

 Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng 

chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp. 

 Phát triển trồng các cây trồng khác phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng… phát triển 

chăn nuôi hộ gia đình có điều kiện, hướng chủ yếu là bò lai sin, heo siêu nạc. 

 Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng…cũng 

được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã. 

 Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, chăn 

nuôi, trồng trọt, phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội. 

 Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau: Phát triển các các loại 

hình nông nghiệp trên địa bàn xã như: Sản xuất lúa chất lượng cao, trồng các loại cây 

hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi. 

 Định hướng tổ chức Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng 

nghề: 

 Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.  

 Xây dựng các làng nghề kết hợp với dân cư. 

 Định hướng phát triển các ngành chủ yếu của xã đến năm 2030 như sau: 

 Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình thành 

một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến một cách có 

hiệu quả. 

 Xay xát gạo: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm; 

xây dựng các cơ sở xay xát cở nhỏ có công nghệ tốt ở trung tâm xã. 

 Chế biến thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: phát triển các cơ sở chế biến 

với quy mô hợp lý. 

 Sơ chế, chế biến thủy sản: hình thành các xưởng sơ chế, chế biến để tạo đầu ra 

cho sản phẩm thủy sản của xã. Xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm với quy mô nhỏ, 

công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Cơ khí nông thôn: hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo và cơ 

khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp. 
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 Dịch vụ - bán lẻ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống 

nông thôn: thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung ứng vật 

tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn. 

 

Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Mỹ Hòa 

d) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vinh Kim: 

Xã Vinh Kim nằm về phía Bắc của huyện Cầu Ngang, cách trung tâm hành chính 

huyện Cầu Ngang khoảng 8 km, cách trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 16 km theo Quốc 

lộ 53. Xã có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.419,51 ha, gồm 10 ấp: ấp Rẩy A, ấp Rẩy, 

ấp Thôn Rôn, ấp Trà Cuôn, ấp Cà Tum A, ấp Cà Tum B, ấp Chà Và, ấp Giồng Lớn, ấp 

Vinh Cửu, ấp Mai Hương. 
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Vị trí xã Vinh Kim trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống các trung tâm xã, khu dân cư. 

* Trung tâm xã:  

Trung tâm xã nằm trên trục đường Quốc lộ 53 và thuộc ấp Chà Và, bao gồm các 

công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao, thương mại dịch vụ 

phục vụ toàn xã như: trụ sở UBND xã Vinh Kim, công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, 

nhà văn hóa xã, đài phát thanh, trạm thu phát sóng viễn thông, bưu điện văn hóa xã, chợ, 

trạm y tế xã, trường tiểu hoc̣, trường mâũ giáo, khu cây xanh-thể dục thể thao,… tạo bộ 

mặt khang trang, sầm uất cho xã. 

* Trung tâm các tuyến dân cư: 

 Tuyến dân cư số 1: Trung tâm tuyến dân cư số 1 thuôc̣ ấp Rẩy, nằm trên trục 

đường nhưạ liên ấp và Tỉnh lô ̣915B, bao gồm các công trình công côṇg hiện hữu và xây 

mới: trường mẫu giáo, trường tiểu hoc̣, trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp và khu thể dục thể 

thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 2: Trung tâm tuyến dân cư số 2 nằm ở truc̣ đường nhưạ ấp Rẩy 

A, bao gồm công trình công cộng xây mới: trường mẫu giáo, trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp 

và khu thể dục thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 3: Trung tâm tuyến dân cư số 3 nằm ở truc̣ đường nhưạ ấp 

Thôn Rôn (đoaṇ từ trung tâm xã đến Tỉnh lô ̣915B) và doc̣ tuyến đường đal liên ấp, bao 

gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: trường mẫu giáo, trường tiểu hoc̣, trụ 

sở ấp, nhà văn hóa ấp và khu thể dục thể thao, cây xanh vườn hoa. 
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 Tuyến dân cư số 4: Trung tâm tuyến dân cư số 4 nằm ở khu vực ngã ba của 

Quốc lô ̣53 và tuyến đường đal Trà Cuôn căp̣ sông Vinh Kim, bao gồm các công trình 

công cộng hiện hữu và xây mới: trường mẫu giáo, trường tiểu học, trụ sở ấp, nhà văn 

hóa ấp và khu thể dục thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 5: Trung tâm tuyến dân cư số 5 nằm ở tuyến đường đal liên ấp 

căp̣ sông Vinh Kim (thuôc̣ ấp Cà Tum A), bao gồm các công trình công cộng xây mới: 

trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp và khu thể dục thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 6: Trung tâm tuyến dân cư số 6 nằm ở tuyến đường đal liên ấp 

căp̣ sông Vinh Kim (thuôc̣ ấp Cà Tum B), bao gồm các công trình công cộng xây mới: 

trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp và khu thể dục thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 7: Trung tâm tuyến dân cư số 7 nằm trên trục đường Quốc lô ̣

53, bao gồm các công trình công cộng xây mới: trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp và khu thể dục 

thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 8: Trung tâm tuyến dân cư số 8 nằm trên trục đường nhưạ ấp 

Giồng Lớn, bao gồm công trình công cộng xây mới: tru ̣sở ấp, nhà văn hóa ấp, khu thể 

duc̣ thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 9: Trung tâm tuyến dân cư số 9 nằm trên trục đường Quốc lô ̣

53, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: trường tiểu hoc̣, trường mẫu 

giáo, tru ̣sở ấp, nhà văn hóa ấp, khu thể duc̣ thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Tuyến dân cư số 10: Trung tâm tuyến dân cư số 10 nằm trên trục đường nhưạ 

ấp Mai Hương, bao gồm công trình công cộng xây mới: tru ̣sở ấp, nhà văn hóa ấp, khu 

thể duc̣ thể thao, cây xanh vườn hoa. 

 Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng và dịch vụ cấp xã. 

* Khu vực trung tâm xã: 

Bao gồm các công trình công cộng, dịch vụ chủ yếu như sau: công trình hành 

chính, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân thể dục thể thao, thương mại -

dịch vụ, phục vụ toàn xã và các khu ở trong trung tâm xã. Vị trí trung tâm xã thuộc ấp 

Chà Và, gồm có các công trình công cộng:  

 Khu hành chính tập trung xã Vinh Kim: UBND xã, ban chỉ huy quân sự và công 

an xã, trạm truyền thanh xã, hội trường, thư viện. 

 Nhà văn hóa xã. 

 Trường tiểu hoc̣ Vinh Kim A. 

 Trường mẫu giáo Vinh Kim.  

 Tram y tế xã.   

 Bưu điện xã. 

 Chợ xã. 

 Sân vâṇ đôṇg xã 

 Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 
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* Khu vực trung tâm các tuyến dân cư: 

Hệ thống công trình công cộng ở trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở ban nhân 

dân ấp, nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp, trường mẫu giáo…, được bố trí tại 

những vị trí thuận lợi thuộc trung tâm địa bàn của từng ấp, gần các trục đường giao 

thông. 

 Định hướng tổ chức hệ thống các tuyến dân cư. 

Định hướng quy hoạch tổng thể toàn xã Vinh Kim gồm: 01 trung tâm xã và 10 

tuyến dân cư tập trung, trên nền tảng các tuyến dân cư hiện hữu dọc theo đường giao 

thông, hoặc tại các đầu mối giao thông chính dự kiến...  

 Khu trung tâm xã: thuôc̣ ấp Chà Và, quy mô diêṇ tích lên khoảng 20,00 ha, dân 

số khoảng 1.762 người. 

 Tuyến dân cư số 1: thuôc̣ ấp Rẩy, quy mô diêṇ tích lên khoảng 14,15 ha, dân số 

khoảng 1.210 người. 

 Tuyến dân cư số 2: thuôc̣ ấp Rẩy A, quy mô diêṇ tích lên khoảng 14,87 ha, dân 

số khoảng 1.272 người. 

 Tuyến dân cư số 3: thuôc̣ ấp Thôn Rôn, quy mô diêṇ tích lên khoảng 25,39 ha, 

dân số khoảng 2.171 người. 

 Tuyến dân cư số 4: thuôc̣ ấp Trà Cuôn, quy mô diêṇ tích lên khoảng 14,13 ha, 

dân số khoảng 1.208 người. 

 Tuyến dân cư số 5: thuôc̣ ấp Cà Tum A, quy mô diêṇ tích lên khoảng 27,44 ha, 

dân số khoảng 2.347 người. 

 Tuyến dân cư số 6: thuôc̣ ấp Cà Tum B, quy mô diêṇ tích lên khoảng 18,97 ha, 

dân số khoảng 1.622 người. 

 Tuyến dân cư số 7: thuôc̣ ấp Chà Và, quy mô diêṇ tích lên khoảng 24,48 ha, dân 

số khoảng 2.042 người. 

 Tuyến dân cư số 8: thuôc̣ ấp Giồng Lớn, quy mô diêṇ tích lên khoảng 24,54 ha, 

dân số khoảng 2.099 người. 

 Tuyến dân cư số 9: thuôc̣ ấp Vinh Cửu, quy mô diêṇ tích lên khoảng 18,18 ha, 

dân số khoảng 1.555 người. 

 Tuyến dân cư số 10: thuôc̣ ấp Mai Hương, quy mô diêṇ tích lên khoảng 25,70 

ha, dân số khoảng 2.198 người. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất. 

* Khu vực sản xuất nông nghiệp: 

Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của 

xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến 

năm 2025 và năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp của xã kế thừa theo hiện trạng và 

quy hoạch thành 03 tiểu vùng chính như sau: 

 Tiểu vùng 1: trồng lúa - nuôi trồng thủy sản;  

 Tiểu vùng 2: trồng lúa 02 vu ̣- 01 màu;  
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 Tiểu vùng 3: trồng rừng - nuôi tôm sú công nghiêp̣. Ngoài ra vùng cây lâu năm 

và cây hằng năm xen trong dân cư ở khu vưc dọc theo tuyến đường giao thông, sông 

rạch.  

* Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề: 

 Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.  

 Xây dựng các làng nghề kếp hợp với dân cư. 

 Định hướng phát triển các ngành chủ yếu của xã đến năm 2030 như sau: 

+ Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình 

thành một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến 

một cách có hiệu quả. 

+ Sơ chế, chế biến thủy sản: hình thành các xưởng sơ chế, chế biến để tạo đầu 

ra cho sản phẩm thủy sản của xã. Xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm với quy mô 

nhỏ, công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Cơ khí nông thôn: hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo và 

cơ khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp.  

+ Dịch vụ-bán lẻ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời 

sống nông thôn: thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung 

ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn. 
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Vinh Kim 

e) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Kim Hòa: 

Xã Kim Hòa nằm về phía Bắc của huyện Cầu Ngang, cách thị trấn Cầu Ngang 13 

km, với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.248,36 ha, gồm có 05 ấp: Ấp Trà Cuôn, ấp Kim 

Câu, ấp Giữa, ấp Kim Hòa, ấp Năng Nơn. 

Khu hành chính tập trung Xã Kim Hòa, đặt tại ấp Trà Cuôn, nằm cách trung tâm 

huyện khoảng 13 km theo hướng Quốc Lộ 53. 
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Vị trí xã Kim Hòa trong vùng huyện Cầu Ngang 

Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên cơ sở các điểm dân 

cư đã hình thành và tồn tại lâu đời gồm 5 điểm chính. Cụ thể như sau: 

 Điểm dân cư số 1: Nằm về phía Đông Bắc xã, thuộc ấp Trà Cuôn, nằm dọc Quốc 

Lộ 53 trên cơ sở điểm dân cư hiện hữu.  

+ Đất dân cư  : 34,05 ha. 

+ Dân cư hiện hữu : 987 người. 

+ Dân số quy hoạch : 1.135 người 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu Giáo, nhà sinh hoạt cộng 

đồng, Bưu điện, điểm Internet, nhà dưỡng lão. 

 Điểm dân cư số 2: Nằm về phía Bắc xã, thuộc ấp Trà Cuôn - Kim Câu, nằm dọc 

Hương lộ 17.  

+ Đất dân cư  : 94,41 ha. 

+ Dân cư hiện hữu : 2.737 người. 

+ Dân số quy hoạch : 3.147 người 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu Giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, UBND xã, Nhà văn hóa, TDTT, thương mại dịch vụ, ... 
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 Điểm dân cư số 3: Nằm dọc trục Hương lộ 17,  thuộc ấp Kim Câu - ấp Giữa.  

+ Đất dân cư  : 66,24 ha. 

+ Dân cư hiện hữu : 1.920 người. 

+ Dân số quy hoạch : 2.208 người 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Các công trình công cộng gồm có : trường Mẫu Giáo, trường Tiểu học, 

trạm Y tế, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, Bưu điện, điểm Internet. 

 Điểm dân cư số 4: thuộc ấp Kim Hòa, phía Nam xã, nằm dọc Hương lộ 17. 

+ Đất dân cư  : 69,00 ha. 

+ Dân cư hiện hữu : 2.000 người. 

+ Dân số quy hoạch : 2.300 người 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Các công trình công cộng gồm có : trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, … 

 Điểm dân cư số 5: Thuộc ấp Năng Nơn.  

+ Đất dân cư  : 23,82 ha. 

+ Dân cư hiện hữu : 690 người. 

+ Dân số quy hoạch : 794 người 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng. 

Ngoài các điểm trên, các cụm dãy dân cư rải rác dọc tuyến đường bộ, kênh rạch, 

nội đồng với dân số hiện hữu khoảng 967 người. Dự kiến đến năm 2020 dân số là 1.112 

người, với quy mô đất đai 33,36 ha. 
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Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới các điểm dân cư  nông thôn xã Kim Hòa 

f) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hiệp Hòa: 

Xã Hiệp Hòa cách trung tâm hành chính huyện khoảng 8 km, cách trung tâm tỉnh 

Trà Vinh khoảng 20 km theo Quốc lộ 53; Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.256,68 ha, 

chia thành 07 ấp gồm: ấp Hòa Lục, Sóc Xoài, Sóc Chuối, Phiêu, Tri Liêm, Bình Tân, 

Ba So. 
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Vị trí xã Hiệp Hòa trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống các trung tâm xã, khu dân cư: 

* Trung tâm xã: 

Trung tâm xã nằm trên trục đường Hương lộ 17 và thuộc ấp Hòa Lục, bao gồm các 

công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao, thương mại dịch vụ 

phục vụ toàn xã như: trụ sở UBND xã Hiệp Hòa, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, 

nhà văn hóa xã, đài phát thanh, trạm thu phát sóng viễn thông, bưu điện văn hóa xã, chợ 

Hiệp Hòa, trạm y tế xã, trường tiểu hoc̣ Hiệp Hòa A, trường mẫu giáo Hiệp Hòa, khu 

vui chơi giải trí xã, trạm cấp nước, trạm cấp nhiên liệu… tạo bộ mặt khang trang, sầm 

uất cho xã. 

* Trung tâm các tuyến dân cư: 

 Tuyến dân cư số 2: Trung tâm tuyến dân cư số 2 nằm ở truc̣ đường nhưạ ấp Sóc 

Xoài, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: Trụ sở BND ấp, nhà văn hóa 

- khu thể dục thể thao ấp Sóc Xoài. 

 Tuyến dân cư số 3: Trung tâm tuyến dân cư số 3 nằm trên trục đường nhưạ liên 

ấp Sóc Chuối - Phiêu (thuộc ấp Sóc Chuối), bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và 

xây mới: trụ sở BND ấp, nhà văn hóa - khu thể dục thể thao ấp Sóc Chuối, trường tiểu 

hoc̣ Hiệp Hòa A. 

 Tuyến dân cư số 4: Trung tâm tuyến dân cư số 4 nằm trên trục đường nhưạ liên 

ấp Sóc Chuối - Phiêu (thuộc ấp Phiêu), bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và 

xây mới: trụ sở BND ấp, nhà văn hóa - khu thể dục thể thao ấp Phiêu, trường tiểu học 

Hiệp Hòa B, chợ ấp Phiêu, sân bóng đá ấp Phiêu. 
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 Tuyến dân cư số 5: Trung tâm tuyến dân cư số 5 nằm trên trục đường Hương lộ 

17 và thuộc ấp Tri Liêm, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: nhà 

văn hóa - khu thể dục thể thao ấp Tri Liêm, trường THCS Hiệp Hòa. 

 Tuyến dân cư số 6: Trung tâm tuyến dân cư số 6 nằm trên trục đường Hương lộ 

18 và thuộc ấp Bình Tân, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: trụ 

sở BND ấp, nhà văn hóa - khu thể dục thể thao ấp Bình Tân, trường mẫu giáo Hiệp Hòa 

và chợ Bình Tân. 

 Tuyến dân cư số 7: Trung tâm tuyến dân cư số 7 nằm trên trục đường nhựa liên 

ấp Bình Tân - Ba So (thuộc ấp Ba So), bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và 

xây mới: trụ sở BND ấp, nhà văn hóa - khu thể dục thể thao ấp Ba So, trường tiểu học 

Hiệp Hòa B. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất: 

* Khu vực sản xuất nông nghiệp: 

Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của 

xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến 

năm 2025 và năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp của xã kế thừa theo hiện trạng và 

quy hoạch thành các 02 tiểu vùng chính như sau: 

 Tiểu vùng 1: Nằm trong tiểu vùng 1 của huyện, có diện tích đất nông nghiệp 

khoảng 1.106 ha, nằm ở phía Tây của Hương lộ 17, tiếp giáp kênh Thống Nhất và phụ 

thuộc hệ thống thủy lợi Tầm Phương, có kênh cấp II, cấp III tương đối hoàn chỉnh. Bố 

trí sản xuất 02 vụ lúa + 01 vụ màu, phân bố ở các ấp: Hòa Lục, Sóc Xoài, Sóc Chuối, 

Phiêu. 

 Tiểu vùng 2: Đây là vùng nhiễm mặn về hướng Đông của Hương lộ 17, thuộc 

các ấp: Hòa Lục, Sóc Chuối, Bình Tân và Ba So với diện tích sản xuất khoảng 543 ha. 

Bố trí sản xuất lúa + tôm với diện tích khoảng 300 ha. 

 Riêng tại ấp Tri Liêm: Bố trí trồng cỏ chăn nuôi bò. 

 Chăn nuôi: Bố trí vùng chăn nuôi tập trung với diện tích 20 ha ở ấp Phiêu. 

 Bố trí một khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, diện tích 1,6 ha trên khu 

đất công của xã, thuộc ấp Sóc Chuối. 

* Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề: 

 Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.  

 Xây dựng các làng nghề kếp hợp với dân cư. 

 Định hướng phát triển các ngành chủ yếu của xã đến năm 2030 như sau: 

 Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình thành 

một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến một cách có 

hiệu quả: 

+ Xay xát gạo: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản 

phẩm; xây dựng các cơ sở xay xát cở nhỏ có công nghệ tốt ở trung tâm xã. 

+ Chế biến thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: phát triển các cơ sở chế 

biến với quy mô hợp lý. 
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* Sơ chế, chế biến thủy sản: Hình thành các xưởng sơ chế, chế biến để tạo đầu ra 

cho sản phẩm thủy sản của xã. Xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm với quy mô nhỏ, 

công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

* Cơ khí nông thôn: Hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo và cơ 

khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp. 

* Dịch vụ - bán lẻ: Phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống 

nông thôn: Thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung ứng vật 

tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn. 

 
Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Hiệp Hòa  

g) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thuận Hòa: 

Xã Thuận Hòa nằm về phía Nam của huyện Cầu Ngang, cách trung tâm hành chính 

huyện Cầu Ngang khoảng 3 km, cách trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 27 km theo Quốc 

lộ 53. Xã có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.578,22 ha, gồm 07 ấp: ấp Rạch, ấp Nô 

Công, ấp Thủy Hòa, ấp Thuận An, ấp Thuận Hiệp, ấp Trà Kim và ấp Sóc Chùa. 
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Vị trí xã Thuận Hòa trong vùng huyện Cầu Ngang 

  Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo: 

* Tổ chức không gian trung tâm: 

 Một số công trình công cộng cấp đô thị trong tương lai phục vụ cho xã được đặt 

tại trung tâm cụm xã đảm bảo theo định hướng quy hoạch vùng huyện Cầu Ngang. 

 Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm 

trên trục đường chính quan trọng của xã Quốc Lộ 53, đây là khu vực trung tâm, tập trung 

các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, bưu điện, 

nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,…kết 

hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng. 

 Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, 

văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, 

cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng 

bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường 

mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho 

phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu. 

 Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông 

bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư 

không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã. 

* Tổ chức không gian các khu dân cư: 

 Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:  
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 Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Thuận Hòa chủ yếu 

dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Cầu Ngang, định hướng quy hoạch quy hoạch vùng huyện 

Cầu Ngang, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã 

trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030. 

 Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất 

trên quy mô lớn. 

 Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp, canh tác không hiệu quả sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư. 

 Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho 

sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã. 

 Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư: 

 Các khu dân cư nông thôn xã Thuận Hòa dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và 

dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu. 

 Khu dân cư hiện hữu phân bố chủ yếu theo các tuyến Quốc Lộ 53, Hương lộ 18, 

các tuyến giao thông đường nhựa liên ấp. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát 

triển theo dạng tuyến, ven trục lộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của 

người dân. 

 Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết 

hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã. 

 Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng. 

 Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:  

+ Điểm dân cư trung tâm xã: thuộc ấp Nô Công, là khu dân cư tập trung nằm 

trên Quốc lộ 53, kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã, với diện tích khoảng 

20,00 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 1.900 người và năm 2030 khoảng 2.000 

người. 

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới A: thuộc ấp Thuận An - Sóc Chùa, bố trí dọc 

theo tuyến đường kênh N4, với diện tích khoảng 2,90 ha, quy mô dân số năm 2025 

khoảng 270 người và năm 2030 khoảng 290 người. 

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới B: thuộc ấp Sóc Chùa - Trà Kim, bố trí dọc 

theo tuyến đường kênh N5, với diện tích khoảng 2,90 ha, quy mô dân số năm 2025 

khoảng 270 người và năm 2030 khoảng 290 người. 

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới C: thuộc ấp Trà Kim, bố trí dọc theo tuyến 

đường kênh N6, với diện tích khoảng 3,90 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 370 

người và năm 2030 khoảng 390 người. 

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới D: thuộc ấp Nô Công - Thủy Hòa, bố trí dọc 

theo tuyến đường kênh T6 (N6 đồng mặn) điểm đầu nhà ông Luân đến khu III bãi 

rác, với diện tích khoảng 6,52 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 630 người và năm 

2030 khoảng 652 người. 
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+ Tuyến dân cư quy hoạch mới E: thuộc ấp Rạch, bố trí dọc theo tuyến đường 

kênh T2, với diện tích khoảng 3,71 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 360 người 

và năm 2030 khoảng 371 người. 

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới F: thuộc ấp Thủy Hòa, nằm ngay khu bãi rác 

Thuận Hòa với tổng diện tích 9,41 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 810 và năm 

2030 khoảng 941 người, do Công ty Cổ phần đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam đầu 

tư. 

 Các tuyến dân cư cải tạo, nâng cấp: 

+ Tuyến dân cư số 1: thuộc ấp Rạch, bố trí dọc theo đường đanl với diện tích 

khoảng 4,50 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 410 người và năm 2030 khoảng 

450 người. 

+ Tuyến dân cư số 2: thuộc ấp Thủy Hòa, bố trí dọc theo Quốc lộ 53, với diện 

tích khoảng 6,41  ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 620 người và năm 2030 khoảng 

641 người. 

+ Tuyến dân cư số 3: thuộc ấp Thuận An, bố trí dọc theo đường Quốc lộ 53 

và các tuyến đường nhựa trong ấp, với diện tích khoảng 6,52 ha, quy mô dân số năm 

2025 khoảng 630 người và năm 2030 khoảng 652 người. 

+ Tuyến dân cư số 4: thuộc ấp Thuận Hiệp, bố trí dọc theo đường Hương lộ 

với diện tích khoảng 6,70 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 650 người và năm 

2030 khoảng 670 người. 

+ Tuyến dân cư số 5: thuộc ấp Trà Kim, bố trí dọc theo đường nhựa Trà Kim, 

với diện tích khoảng 6,30 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 610 người và năm 

2030 khoảng 630 người. 

+ Tuyến dân cư số 6: thuộc ấp Sóc Chùa, bố trí dọc theo đường nhựa Sóc Chùa 

với diện tích khoảng 6,32 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 620 người và năm 

2030 khoảng 632 người. 

 Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng: 

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Thuận Hòa và phục vụ nhu cầu 

vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công 

trình công cộng như sau: 

* Các công trình công cộng xã: 

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy 

đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, trạm y tế, trường học... 

Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và 

yêu cầu mở rộng xây dựng.  

* Các công trình giáo dục: 

Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trường học dựa trên chỉ tiêu ghi trong Điều 8 Thông 

tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ NNPTNT về thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới, và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban 

hành. 
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Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã). 

Stt Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Chỉ tiêu quy hoạch 

1 
Nhà trẻ,  

trường mầm non 
m2/trẻ 

- Diện tích khu đất xây dựng:  12m2/trẻ 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km 

- Quy mô trường:  3- 15 nhóm, lớp  

2 Trường tiểu học m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs; 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km 

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp 

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh 

3 Trường THCS m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs 

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km 

- Quy mô trường: ≤  45 lớp 

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh 

 Trường Mẫu giáo: 

 8.609 dân x 5,0% = 430 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,41 ha. 

 Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã Thuận Hòa sẽ cải tạo chỉnh trang 03 trường Mẫu Giáo; chuyển đổi 01 trường 

tiểu học tại ấp Nô Công thành trường Mẫu Giáo với tổng diện tích 0,55 ha.    

 Trường Tiểu học: 

 8.609 dân x 6,5% = 559 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,64 ha. 

 Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã Thuận Hòa sẽ điều chỉnh trường tiểu học về phía đông Quốc lộ 53 giáp đất 

ông Sơn Ngọc Hòa với tổng diện tích 0,41 ha.  

 Trường Trung học cơ sở: 

 8.609 dân x 5,5% = 473 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,58 ha. 

 Cải tạo chỉnh trang Trường trung học cơ sở Thuận Hòa hiện hữu nằm ở vị trí ấp 

Thuận An, với tổng diện tích quy mô còn lại 0,58 ha. 

Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục (cấp xã) 

Stt Danh mục 

Diện 

tích 

(m2) 

Tên ấp Ghi chú 

1 Trường THCS Thuận Hòa 5.800 Thuận An Cải tạo chỉnh trang  

2 Trường Tiểu Học 4.100     

  + Trường tiểu học Thuận Hòa 4.100 Nô Công Cải tạo chỉnh trang  

3 Trường Dân tộc nội trú 9.494 Nô Công Cải tạo chỉnh trang  

4 Trường Mẫu Giáo 6.500     

  + Trường  mẫu giáo ấp  Rạch 2.100 Rạch Cải tạo chỉnh trang  

  + Trường  mẫu giáo ấp Trà Kim 2.000 Trà Kim Cải tạo chỉnh trang 
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* Công trình y tế: 

 Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Nô Công, quy mô không đổi nằm đường Quốc 

lộ 53, với diện tích khoảng 0,1 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  

≥ 1.000 m2). 

* Công trình trụ sở hành chính - văn hóa: 

 Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) tại vị trí ấp Nô 

Công với tổng diện tích khoảng 0, 27 ha. 

Loại đất 

Chỉ tiêu đến năm 2030 

Chỉ tiêu 

(m2/1 công trình) 

Diện tích 

(ha) 

Trụ sở HĐND, UBND... ≥ 1000 0,1 ha 

Nhà văn hóa ≥ 2000 0,2 ha 

Văn phòng ấp ≥ 300 0,03 ha 

 Trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một văn phòng ấp kết hợp với nhà văn hóa ấp với 

tổng quy mô diện tích  0,03 ha.  

 Điều chỉnh lại vị trí Nhà văn Hóa 5 ấp (Thủy Hòa, Sóc Chùa, Thuận An, Nô 

Công, Rạch) với quy mô diện tích 0,02 ha, (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án). 

* Cây xanh văn hóa - thể dục thể thao: 

 Sân thể thao xã nằm đối diện Trường THCS Thuận Hòa, với quy mô 0,98 ha đáp 

ứng được nhu cầu phục vụ. 

 Nhà văn hóa, Khu vui chơi người cao tuổi và trẻ em xã nằm cặp Trường THCS 

Thuận Hòa, với quy mô 0,31 ha đáp ứng được nhu cầu phục vụ. 

* Bưu chính viễn thông: 

 Bưu điện hiện hữu được chỉnh trang tại vị trí ấp Nô Công với quy mô 0,01 ha. 

* Bến xe: 

 Quy hoạch Bến xe nằm phía Đông Quốc lộ 53 ngay cua quẹo đường tránh thị 

trấn Cầu Ngang với quy mô 0,36 ha. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

 Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần 

đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán. 

 Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các 

điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là trồng lúa, với tổng quy mô diện tích là 874,67 ha: 

+ Quy hoạch bố trí phát triển các cánh đồng ấp Sóc Chùa - ấp Trà Kim - Thuận 

An - Thuận Hiệp đều sản xuất trồng lúa, hoa màu xen canh và nuôi trồng thủy sản. 

  + Trường  mẫu giáo ấp Sóc Chùa 1.200 Sóc Chùa Cải tạo chỉnh trang 

  
+ Trường  mẫu giáo ấp Nô Công 1.200 Nô Công 

Xây dựng mới, Chuyển 

đổi từ trường tiểu học 

Tổng 25.894     
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+ Quy hoạch bố trí phát triển các cánh đồng ấp Thủy Hòa - Nô Công - Rạch 

cũng sản xuất trồng lúa, thủy sản nhưng chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, phổ biến nhất là 

nuôi tôm. 

 Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò,…cũng được đầu tư 

phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã. 

 Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng 

trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với điạ hình, thổ nhưỡng. Phát triển các 

loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã 

hội. 

 Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau: 

+ Sản xuất lúa chất lượng cao… 

+ Trồng các loại cây hoa màu. 

+ Nuôi trồng thủy hải sản. 

+ Chăn nuôi. 

 

Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Thuận Hòa 

h) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Long Sơn: 

Xã Long Sơn nằm về phía Nam huyện Cầu Ngang, cách trung tâm Huyện 5 km; 

với tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 3.117,29 ha, gồm có 09 ấp: La Bang, Sơn Lang, 

Sóc Giụp, Long Hanh, Tân Lập, Ô Răng, Sóc Mới, Bào Mốt và Huyền Đức. 
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Vị trí xã Long Sơn trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo: 

* Tổ chức không gian trung tâm: 

 Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm 

trên Quốc Lộ 53 cũ và Hương lộ 21 là trục đường chính quan trọng của xã, đây là khu 

vực trung tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn 

xã: UBND xã, bưu điện, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu 

thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng. 

 Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, 

văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, 

cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng 

bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường 

mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho 

phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu. 

 Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông 

bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư 

không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã. 

 Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông bộ, trên khu đất 

cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải 

rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng 

được bố trí ở khu trung tâm xã. 

* Tổ chức không gian các khu dân cư: 
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 Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư:  

 Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Long Sơn chủ yếu 

dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Cầu Ngang, định hướng quy hoạch quy hoạch vùng huyện 

Cầu Ngang, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã 

trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030. 

 Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất 

trên quy mô lớn. 

 Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp, canh tác không hiệu quả sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư. 

 Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho 

sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã. 

 Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư: 

 Các khu dân cư nông thôn xã Long Sơn dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân 

cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu. 

 Khu dân cư hiện hữu phân bố chủ yếu theo các tuyến tránh Quốc Lộ 53, Hương 

lộ 21, 20, các tuyến giao thông liên ấp. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển 

theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của 

người dân. 

 Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết 

hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã. 

 Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng. 

 Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:  

+ Điểm dân cư trung tâm xã: thuộc ấp Sơn Lang, là khu dân cư tập trung nằm 

trên Quốc lộ 53 và Hương lộ 21, kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã, 

với diện tích khoảng 20,00 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 1.900 người và năm 

2030 khoảng 2.000 người.   

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới A: thuộc ấp Huyền Đức, bố trí dọc theo 

Hương lộ 12, với diện tích khoảng 11,50 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 1.020 

người và năm 2030 khoảng 1.150 người.   

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới B: thuộc ấp Sóc Mới - Ô Răng, bố trí dọc theo 

đường nhựa, với diện tích khoảng 10,50 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 945 

người và năm 2030 khoảng 1.050 người.   

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới C: thuộc ấp Ô Răng - La Bang, bố trí dọc 

theo tuyến đường Hương lộ 20, với diện tích 8,80 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 

850 người và năm 2030 khoảng 880 người.   

+ Tuyến dân cư quy hoạch mới D: thuộc ấp Sóc Giụp - Long Hanh, bố trí 

tuyến đường nối với Hương lộ 21, với quy mô 9,30 ha, quy mô dân số năm 2025 

khoảng 895 người và năm 2030 khoảng 930 người.   
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+ Tuyến dân cư quy hoạch mới E: thuộc ấp Ô Răng - Sóc Mới, bố trí dọc theo 

tuyến nhựa Ô Răng - Sóc Mới, với diện tích khoảng 8,20 ha, quy mô dân số năm 

2025 khoảng 785 người và năm 2030 khoảng 820 người.   

 Các điểm dân cư  cải tạo, nâng cấp: 

+ Tuyến dân cư số 1: thuộc ấp La Bang, bố trí dọc theo đường Quốc lộ 53, với 

diện tích khoảng 8,10 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 780 người và năm 2030 

khoảng 810 người.   

+ Tuyến dân cư số 2: thuộc ấp Sơn Lang, bố trí dọc theo đường Quốc lộ 53, 

với diện tích khoảng 7,70 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 760 người và năm 

2030 khoảng 770 người.   

+ Tuyến dân cư số 3: thuộc ấp Sóc Giụp, bố trí dọc theo đường Hương lộ 21, 

với diện tích khoảng 7,40 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 720 người và năm 

2030 khoảng 740 người.   

+ Tuyến dân cư số 4: thuộc ấp Long Hanh, bố trí dọc phía Nam theo đường 

Hương lộ 21, với diện tích khoảng 7,10 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 690 

người và năm 2030 khoảng 710 người.   

+ Tuyến dân cư số 5: thuộc ấp Tân Lập, bố trí dọc theo đường Hương lộ 21, 

với diện tích khoảng 6,60 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 630 người và năm 

2030 khoảng 660 người.   

+ Tuyến dân cư số 6: thuộc ấp Ô Răng, bố trí dọc theo đường Hương lộ 20 với 

diện tích khoảng 6,30 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 600 người và năm 2030 

khoảng 630 người.   

+ Tuyến dân cư số 7: thuộc ấp Sóc Mới, bố trí dọc theo đường nhựa Sóc Mới, 

với diện tích khoảng 6,00 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 520 người và năm 

2030 khoảng 600 người.   

+ Tuyến dân cư số 8: thuộc ấp Bào Mốt, bố trí dọc theo tuyến đường nhựa Bào 

Mốt, với diện tích  khoảng 5,70 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 530 người và 

năm 2030 khoảng 570 người.   

+ Tuyến dân cư số 9: thuộc ấp Huyền Đức, bố trí dọc theo đường Hương lộ 

12, với diện tích  khoảng 5,50 ha, quy mô dân số năm 2025 khoảng 510 người và 

năm 2030 khoảng 550 người.   

 Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng: 

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Long Sơn và phục vụ nhu cầu 

vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công 

trình công cộng như sau: 

* Các công trình công cộng xã: 

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy 

đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, trạm y tế, trường học... 

Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và 

yêu cầu mở rộng xây dựng.  
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* Các công trình giáo dục: 

Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trường học dựa trên chỉ tiêu ghi trong Điều 8 Thông 

tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ NNPTNT về thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới, và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban 

hành. 

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã). 

Stt Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Chỉ tiêu quy hoạch 

1 
Nhà trẻ,  

trường mầm non 
m2/trẻ 

- Diện tích khu đất xây dựng:  12m2/trẻ 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km 

- Quy mô trường:  3- 15 nhóm, lớp  

2 Trường tiểu học m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs; 

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km 

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp 

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh 

3 Trường THCS m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs 

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km 

- Quy mô trường: ≤  45 lớp 

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh 

 Trường Mẫu giáo: 

 12.870 dân x 5,0% = 643 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,90 ha. 

 Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã Long Sơn sẽ chỉnh trang 02 trường Mẫu Giáo; Trường Mẫu Giáo Long Sơn 

điểm chính điều chỉnh lại vị trí nằm sau Trường THCS Long Sơn hiện trạng với tổng 

diện tích 0,40 ha.    

 Trường Tiểu học: 

 12.870 dân x 6,5% = 836 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,97 ha. 

 Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên 

địa bàn xã Long Sơn sẽ cải tạo chỉnh trang 04 trường tiểu học hiện hữu với tổng diện 

tích 1,21 ha. 

 Trường Trung học cơ sở: 

 12.870 dân x 5,5% = 708 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng 

tối thiểu là 0,49 ha. 

 Cải tạo chỉnh trang Trường trung học cơ sở Long Sơn hiện hữu nằm ở vị trí ấp 

Sơn Lang, với tổng diện tích quy mô còn lại 0,44 ha. 

Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục (cấp xã) 

Stt Danh mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tên ấp Ghi chú 

1 Trường THCS Long Sơn 4.422,8 Sơn Lang Xây dựng mới  

2 Trường Tiểu Học 19.674,2     
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* Công trình y tế: 

 Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Sơn Lang, quy mô không thay đổi nằm trên 

tuyến đường Hương lộ 21, với diện tích khoảng 0,14 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc 

(đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 1.000 m2). 

Loại đất 

Chỉ tiêu đến năm 2030 

Chỉ tiêu 

(m
2
/người) 

Diện tích 

(ha) 

Đất y tế ≥ 0,5 
0,5 ha (bao gồm 0,14 ha đất y tế hiện hữu chỉnh trang và ≥ 0,48 ha 

đất y tế bố trí ở các khu dân cư nông thôn xây dựng mới ) 

* Công trình trụ sở hành chính - văn hóa: 

 Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) tại vị trí ấp 

Sơn Lang với tổng diện tích khoảng 0, 24 ha. 

 Nhà văn hóa xã hiện hữu tại ấp Sơn Lang phía trước UBND xã hiện hữu với quy 

mô 0,012 ha. 

Loại đất 

Chỉ tiêu đến năm 2030 

Chỉ tiêu 

(m2/1 công trình) 

Diện tích 

(ha) 

Trụ sở HĐND, UBND... ≥ 1000 0,1 ha 

Nhà văn hóa ≥ 2000 0,2 ha 

Văn phòng ấp ≥ 300 0,03 ha 

 Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một văn phòng ấp kết hợp với nhà văn hóa 

ấp với tổng quy mô diện tích  0,03 ha,  vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án). 

  Công an xã hiện hữu mở rộng chỉnh trang tại ấp Sơn Lang với quy mô 0,10 ha. 

* Cây xanh văn hóa - thể dục thể thao: 

 Sân thể thao xã nằm phía sau trường THCS Long Sơn, với quy mô 0,2 ha đáp 

ứng được nhu cầu phục vụ. 

  Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một khu sân thể thao ấp với diện tích tương 

ứng tối thiểu 0,2 ha: (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án). 

* Chợ xã: 

    + Trường tiểu học Long Sơn A 4.226,5 La Bang Cải tạo chỉnh trang  

    + Trường  tiểu học Long Sơn C 4.524,5 Long Hanh Cải tạo chỉnh trang  

    + Trường  tiểu học Long Sơn C 6.602,0 Sóc Giụp Cải tạo chỉnh trang  

    + Trường  tiểu học Long Sơn C 4.321,2 Bào Mốt Cải tạo chỉnh trang  

3 Trường Mẫu Giáo 3.547,4     

  

  + Trường  mẫu giáo Long sơn ( 

Điểm Chính) 1.482,6 Sơn Lang 
Xây dựng mới  

  

  + Trường  mẫu giáo Long 

Sơn(Điểm lẻ) 1.266,8 Tân Lập 
Cải tạo chỉnh trang  

  

 + Trường  mẫu giáo Long 

Sơn(Điểm lẻ) 798 Huyền Đức 
Cải tạo chỉnh trang  

Tổng 27.644,4     
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  Chợ Long Sơn hiện hữu tại vị trí ấp Sơn Lang. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có 

bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 0,52 ha. 

  Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 

* Bưu chính viễn thông: 

 Bưu điện được Cải tạo chỉnh trang tại vị trí ấp Sơn Lang với quy mô 0,05 ha. 

  Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

 Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần 

đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán. 

 Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các 

điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là trồng lúa, với tổng quy mô diện tích là 1.500 ha. 

 Quy hoạch bố trí trát triển cánh đồng Năng với diện tích 440 ha thuộc ấp La 

Bang- Sơn Lang chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, phổ biến nhất là nuôi tôm sú và tôm thẻ 

chân trắng theo hình thức thâm canh và bán thâm canh. 

 Quy hoạch bố trí trát triển cánh đồng Trà Côn với diện tích 460 ha thuộc ấp Sóc 

Giụp - Long Hanh, 1 phần Tân Lập chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, phổ biến nhất là nuôi 

tôm sú và tôm thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh và bán thâm canh. 

 Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu 

tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái. 

 Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng 

chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp. 

 Phát triển trồng đậu phộng, các cây trồng khác phù hợp ở đất giồng cát và truyền 

giồng… phát triển chăn nuôi hộ gia đình có điều kiện, hướng chủ yếu là bò lai sin, heo 

siêu nạc. 

 Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng cũng 

được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã. 

 Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng 

trọt, nuôi trồng thủy sản. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ 

cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội. 

 Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau: 

+ Sản xuất lúa chất lượng cao… 

+ Trồng các loại cây hoa màu. 

+ Nuôi trồng thủy hải sản. 

+ Chăn nuôi. 
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Long Sơn 

i) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nhị Trường: 

Xã Nhị Trường cách trung tâm hành chính huyện Cầu Ngang khoảng 10 km, cách 

trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 25 km theo Quốc lộ 53. Xã có tổng diện tích tự nhiên 

là 2.757,63 ha, chia thành 08 ấp gồm: ấp Nô Lựa A, Nô Lựa B, Là Ca A, Là Ca B, Ba 

So, Bông Ven, Chông Bát và Giồng Thành. 
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Vị trí xã Nhị Trường trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống các trung tâm xã, khu dân cư. 

* Trung tâm xã:  

Trung tâm xã Nhị Trường thuộc ấp Nô Lựa A và nằm tiếp giáp hai trục đường 

Hương lộ 18, Hương lộ 20. Bao gồm các công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa-

thể dục thể thao, thương mại-dịch vụ phục vụ toàn xã như: trụ sở UBND xã Nhị Trường, 

công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, nhà văn hóa xã, đài phát thanh, trạm thu phát sóng 

viễn thông, bưu điện văn hóa xã, chợ, trạm y tế, trường THCS Nhị Trường, trường tiểu 

hoc̣ Nhị Trường A, trường mẫu giáo Nhị Trường,… tạo bộ mặt khang trang, sầm uất 

cho xã. 

* Trung tâm các tuyến dân cư:  

 Tuyến dân cư số 2: Trung tâm tuyến dân cư số 2 nằm ở truc̣ đường nhưạ liên ấp 

Giồng Thành - Ba So, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: nhà văn hóa-

khu thể dục thể thao ấp Giồng Thành, trường tiểu học. 

 Tuyến dân cư số 3: Trung tâm tuyến dân cư số 3 nằm ở giao của trục đường 

Hương Lộ 20 và đường nhưạ ấp Ba So, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây 

mới: nhà văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Ba So, trường tiểu hoc̣. 

 Tuyến dân cư số 4: Trung tâm tuyến dân cư số 4 nằm trên trục đường Hương 

Lộ 18 và thuộc ấp Là Ca A, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: 

nhà văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Là Ca A, trường tiểu hoc̣. 

 Tuyến dân cư số 5: Trung tâm tuyến dân cư số 5 nằm trên trục đường Hương lộ 

18 và thuộc ấp Là Ca B, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: nhà 

văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Là Ca B, trường tiểu học. 
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 Tuyến dân cư số 6: Trung tâm tuyến dân cư số 6 nằm trên trục đường nhựa liên 

ấp và thuộc ấp Chông Bát, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: nhà 

văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Chông Bát, trường tiểu học. 

 Tuyến dân cư số 7: Trung tâm tuyến dân cư số 7 nằm trên trục đường nhựa liên 

ấp và thuộc ấp Nô Lựa B, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: nhà 

văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Nô Lựa B, trường mẫu giáo. 

 Tuyến dân cư số 8: Trung tâm tuyến dân cư số 8 nằm trên trục đường Hương lộ 

17 và thuộc ấp Bông Ven, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: nhà 

văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Bông Ven, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường 

mẫu giáo. 

 Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng và dịch vụ cấp xã. 

* Khu vực trung tâm xã:  

Bao gồm các công trình công cộng, dịch vụ chủ yếu như sau: công trình hành 

chính, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân thể dục thể thao, thương mại - 

dịch vụ, phục vụ toàn xã và các khu ở trong trung tâm xã. Vị trí trung tâm xã thuộc ấp 

Nô Lựa A, gồm có các công trình công cộng:  

 Trụ sở UBND xã Nhị Trường. 

 Hội trường. 

 Công an xã. 

 Ban chỉ huy quân sự xã. 

 Traṃ y tế xã. 

 Bưu điêṇ văn hóa xã. 

 Trường mẫu giáo Nhị Trường. 

 Trường tiểu học Nhị Trường A. 

 Trường THCS Nhị Trường. 

 Nhà văn hóa xã Nhị Trường. 

 Hợp tác xã nông nghiệp Nhị Trường. 

 Nhà văn hóa ấp Nô Lựa A. 

 Khu TDTT ấp Nô Lựa A. 

 Chợ xã Nhị Trường. 

 Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 

* Khu vực trung tâm các tuyến dân cư:  

Hệ thống công trình công cộng ở trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở ban nhân 

dân ấp, nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp, trường mẫu giáo…, được bố trí tại 

những vị trí thuận lợi thuộc trung tâm địa bàn của từng ấp, gần các trục đường giao 

thông.  

 Tuyến dân cư số 1 - ấp Nô Lựa A 

 Nhà văn hóa ấp Nô Lựa A: xây dựng mới, diện tích đất 0,04 ha. 
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 Khu thể dục thể thao ấp Nô Lựa A: xây dựng mới, diện tích đất 0,31 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 2 - Ấp Giồng Thành 

 Nhà văn hóa ấp Giồng Thành: cải tạo và mở rộng, diện tích đất 0,02 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Giồng Thành: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Nhị Trường B: cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,05 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 3 - ấp Ba So 

 Nhà văn hóa ấp Ba So: xây dựng mới, diện tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Ba So: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Nhị Trường B: cải tạo và mở rộng, diện tích đất 0,40 ha.  

 Tuyến dân cư tập trung số 4 - Ấp Là Ca A 

 Nhà văn hóa ấp Là Ca A: xây dựng mới, diện tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Là Ca A: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Nhị Trường A: cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,22 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 5 - ấp Là Ca B 

 Nhà văn hóa ấp Là Ca B: xây dựng mới, diện tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Là Ca B: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Nhị Trường A: cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,21 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 6 - ấp Chông Bát 

 Nhà văn hóa ấp Chông Bát: cải tạo và mở rộng, diện tích đất 0,03 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Chông Bát: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Nhị Trường A: cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,20 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 7- Ấp Nô Lựa B 

 Nhà văn hóa ấp Nô Lựa B: xây dựng mới, diện tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Nô Lựa B: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường mẫu giáo: xây dựng mới, diện tích đất 0,10 ha. 

  Tuyến dân cư tập trung số 8 - Ấp Bông Ven 

 Nhà văn hóa ấp Bông Ven: cải tạo và mở rộng, diện tích đất 0,02 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Bông Ven: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Nhị Trường B: cải tạo và mở rộng, diện tích đất 0,30 ha. 

 Trường mẫu giáo: xây dựng mới, diện tích đất 0,10 ha. 

 Trường THPT Nhị Trường: cải tạo và nâng cấp, diện tích đất 0,59 ha. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất. 

* Khu vực sản xuất nông nghiệp: 

Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của 

xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến 
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năm 2025 và năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp của xã kế thừa theo hiện trạng và 

quy hoạch thành các vùng sản xuất như sau: 

 Vùng sản xuất lúa giống: phân bố ở ấp Bông Ven, có diện tích đất nông nghiệp 

khoảng 50 ha. 

 Vùng trồng 02 vụ lúa + 01 vụ trồng màu: phân bố đều ở các ấp (trừ ấp Chông 

Bát), có diện tích đất nông nghiệp khoảng 450 ha. 

 Vùng trồng chuyên lúa: phân bố ở các ấp (8/8 ấp), có diện tích đất nông nghiệp 

khoảng 1.298 ha. 

 Vùng trồng 01 vụ lúa + 02 vụ trồng màu: phân bố ở ấp Nô Lựa A, Nô Lựa B, 

Bông Ven, Ba So, Giồng Thành; có diện tích đất nông nghiệp khoảng 160 ha. 

* Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề: 

 Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.  

 Xây dựng các làng nghề kết hợp với dân cư. 

 Trong kỳ quy hoạch 2020-2030: Xã đề xuất bỏ quy hoạch cụm tiểu thủ công 

nghiệp 20 ha ở ấp Nô Lựa B vì vị trí cụm Tiểu thủ công nghiệp gần trung tâm xã và 

không còn phù hợp với tình hình phát triển của xã. 

 Định hướng phát triển các ngành chủ yếu của xã đến năm 2030 như sau: 

+ Chế biến nông sản: phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình 

thành một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến 

một cách có hiệu quả: 

 Xay xát gạo: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản 

phẩm; xây dựng các cơ sở xay xát cở nhỏ có công nghệ tốt ở trung tâm xã. 

 Chế biến thức ăn chăn nuôi: phát triển các cơ sở chế biến với quy mô hợp 

lý. 

+ Nghề làm cốm dẹp: làm cốm dẹp là nghề truyền thống có từ lâu đời ở xã Nhị 

Trường cụ thể là ở ấp Ba So, sản phẩm tạo ra không những phục vụ tại địa bàn xã mà 

còn mở rộng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó đã thu hút được nguồn lao 

động khá lớn tại địa phương góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm tại 

chỗ và tăng thêm thu nhập cho người dân. Do đó cần đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 

và tìm nguồn tiêu thụ vững chắc tăng giá thành sản phẩm tạo ra để mang lại lợi nhuận 

cho người lao động. 

+ Nghề làm bún: tập trung phát triển ngành nghề làm bánh, bún ở hộ gia đình 

vừa cung ứng sản phẩm cho nhu cầu nội vùng, vừa giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản 

và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

+ Nghề làm nấm rơm: tận dụng nguồn nguyên liệu rơm rạ rất dồi dào ở địa 

phương tiếp tục phát triển nghề làm nấm rơm để tạo việc làm trong thời gian nông 

nhàn và tăng thu nhập cho người dân. 

+ Nghề đan đát: nghề này có lợi thế là nguồn nguyên liệu có sẵn trên địa bàn, 

sản phẩm tạo ra phục vụ cho nhu cầu cuộc sống người dân phổ biến như dệt thảm 

vừa góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. 
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+ Cơ khí nông thôn: hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo và 

cơ khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp.  

+ Dịch vụ-bán lẻ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời 

sống nông thôn: thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung 

ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn. 

 
Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Nhị Trường 

k. Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trường Thọ: 

Xã Trường Thọ cách trung tâm hành chính huyện khoảng 12 km, cách trung tâm 

tỉnh Trà Vinh khoảng 27 km theo Quốc lộ 53; Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.219,91 

ha, chia thành 07 ấp gồm: các ấp Căn Nom, Sóc Cụt, Giồng Chanh, Chông Văn, Nô 

Pộk, Cós Xoài, Giồng Dầy. 
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Vị trí xã Trường Thọ trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống các trung tâm xã, khu dân cư. 

* Trung tâm xã: 

Trung tâm xã nằm trên trục đường Hương lộ 17 và thuộc ấp Sóc Cụt, bao gồm các 

công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao, thương mại dịch vụ 

phục vụ toàn xã như: trụ sở UBND xã Trường Thọ, Công An xã, Ban Chỉ Huy Quân Sự 

xã, Nhà Văn Hóa xã, Đài Phát Thanh, Trạm Thu Phát Sóng Viễn Thông, Bưu Điện Văn 

Hóa xã, chợ Trường Thọ, Trạm Y Tế xã, trường Tiểu hoc̣ Trường Thọ B, trạm cấp 

nước,… tạo bộ mặt khang trang, sầm uất cho xã. 

* Trung tâm các tuyến dân cư: 

 Tuyến dân cư số 1: Trung tâm tuyến dân cư số 1 nằm ở truc̣ đường nhựa liên ấp 

Căn Nom và thuộc ấp Căn Nom, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: 

nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp Căn Nom. 

 Tuyến dân cư số 2: Trung tâm tuyến dân cư số 2 nằm trên trục đường Hương lộ 

17 và thuộc ấp Sóc Cụt, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: nhà văn 

hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp Sóc Cụt, trường mẫu giáo Trường Thọ. 

 Tuyến dân cư số 3: Trung tâm tuyến dân cư số 3 nằm trên trục đường nhựa 

Giồng Chanh và thuộc ấp Giồng Chanh, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và 

xây mới: nhà văn hóa ấp, sân vận đông xã. 

 Tuyến dân cư số 4: Trung tâm tuyến dân cư số 4 nằm trên trục đường nhựa 

Chông Văn và thuộc ấp Chông Văn, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây 

mới: trường tiểu học Trường Thọ A, trường mẫu giáo Trường Thọ. 
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 Tuyến dân cư số 5: Trung tâm tuyến dân cư số 5 nằm trên trục đường nhựa 

Hương lộ 17 và thuộc ấp Nô Pộk, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây 

mới: nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp Nô Pộk, trường tiểu học Trường Thọ A. 

 Tuyến dân cư số 6: Trung tâm tuyến dân cư số 6 nằm trên trục đường nhựa liên 

ấp Cós Xoài và thuộc ấp Cós Xoài, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây 

mới: nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp Cós Xoài, trường tiểu học Trường Thọ A. 

 Tuyến dân cư số 7: Trung tâm tuyến dân cư số 7 nằm trên trục đường nhựa 

Giồng Dầy và thuộc ấp Giồng Dầy, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây 

mới: nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp Giồng Dầy, trường mẫu giáo Trường Thọ 

 Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng và dịch vụ cấp xã. 

* Khu vực trung tâm xã:  

Bao gồm các công trình công cộng, dịch vụ chủ yếu như sau: công trình hành 

chính, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân thể dục thể thao, thương mại -

dịch vụ, phục vụ toàn xã và các khu ở trong trung tâm xã. Vị trí trung tâm xã thuộc ấp 

Sóc Cụt, gồm có các công trình công cộng:  

 Trụ sở UBND xã Trường Thọ: có vi ̣trí hiêṇ hữu, quy hoạch đến năm 2030, mở 

rộng diện tích đất lên thêm 0,44 ha. Tổng diện tích đất sau khi mở rộng là 0,70 ha. 

 Ban chỉ huy quân sự xã: có vi ̣trí hiêṇ hữu, quy mô diện tích đất 0,12 ha. 

 Công an xã: có vi ̣trí hiêṇ hữu, quy mô diện tích đất 0,08 ha. 

 Nhà văn hóa xã: có vi ̣trí hiêṇ hữu, quy mô diện tích đất 0,13 ha. Cần đầu tư nâng 

cấp hội trường lên 100 chỗ và trang thiết bị để đạt chuẩn quy định. 

 Traṃ y tế xã: Có vi ̣trí hiêṇ hữu, quy mô diện tích đất 0,18 ha. Đã đạt chuẩn theo 

quy định. 

 Bưu điêṇ văn hóa xã: có vi ̣trí hiêṇ hữu, được cải tạo nâng cấp trang thiết bị, quy 

mô diện tích đất 0,07 ha. 

 Trường tiểu học Trường Thọ B: có vị trí hiện hữu, quy mô 01 trêṭ + 01 lầu, đươc̣ 

xây dựng đạt chuẩn quốc gia, diện tích đất 0,76 ha. 

 Chợ xã Trường Thọ: Có vi ̣trí hiêṇ hữu, đươc̣ bố trí thuâṇ tiêṇ, ngay cạnh tuyến 

giao thông; có hệ thống thoát nước, bãi xe, có nơi thu và chứa chất thải rắn trong ngày, 

có nhà vệ sinh công cộng. Chợ được cải tạo mở rộng (về phía Tây thêm 0,38 ha), nâng 

cấp để đạt chuẩn chợ văn minh; quy mô diện tích đất sau khi mở rộng là 0,75 ha. 

 Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 

 Ngoài ra taị trung tâm xã còn có công trình hạ tầng kỹ thuật khác như: traṃ cấp 

nước xây dựng trong khuôn viên của UBND xã, quy mô diện tích đất 0,07 ha. 

* Khu vực trung tâm các tuyến dân cư:  

Hệ thống trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở Ban nhân dân ấp, nhà văn hóa 

ấp, khu thể dục thể thao ấp, trường mẫu giáo…, được bố trí tại những vị trí thuận lợi 

thuộc trung tâm địa bàn của từng ấp, gần các trục đường giao thông.  

 

 Tuyến dân cư số 1 - ấp Căn Nom 
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 Nhà văn hóa ấp Căn Nom: xây dựng mới thuộc một phần đất của trường tiểu học 

Trường Thọ B chuyển sang, diện tích đất 0,02 ha. 

 Khu TDTT ấp Căn Nom: xây dựng mới thuộc một phần đất còn lại của trường 

tiểu học Trường Thọ B chuyển sang, diện tích đất 0,10 ha. 

 Trường tiểu học Trường Thọ B: xây dựng mới tại vị trí sân vận động ấp Căn 

Nom, diện tích đất 0,50 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 2 - ấp Sóc Cụt 

 Nhà văn hóa ấp Sóc Cụt: hiện hữu-cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,08 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Sóc Cụt: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường Mẫu giáo Trường Thọ (ấp Sóc Cụt): được chuyển đổi sang đất công trình 

công cộng của xã, diện tích đất 0,16 ha. 

 Trường THCS Trường Thọ: có vị trí hiện hữu, được cải tạo nâng cấp trang thiết 

bị trong kỳ quy hoạch 2025-2030 để đạt chuẩn quốc gia; quy mô diện tích đất 0,60 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 3 - ấp Giồng Chanh 

 Nhà văn hóa ấp Giồng Chanh: hiện hữu-cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,07 ha. 

 Sân vận động xã Trường Thọ thuộc ấp Giồng Chanh: xây dựng mới, diện tích đất 

1,10 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 4 - ấp Chông Văn 

 Nhà văn hóa ấp Chông Văn: hiện hữu-cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Chông Văn: xây dựng mới, diện tích đất 0,23 ha. 

 Khu vui chơi, giải trí của xã Trường Thọ: được xây dựng mới tại vị trí sân vận 

động ấp Chông Văn, diện tích đất 0,60 ha.  

 Trường tiểu học Trường Thọ A: hiện hữu-cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,29 ha. 

 Trường mẫu giáo Trường Thọ: xã xây dựng 01 trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc 

gia tại ấp Chông Văn, quy mô diện tích đất 0,98 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 5 - ấp Nô Pộk 

 Nhà văn hóa ấp Nô Pộk: hiện hữu-cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,014 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Nô Pộk: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Trường Thọ A: có vị trí hiện hữu, đươc̣ cải tạo-nâng cấp trang 

thiết bị, quy mô diện tích đất 0,03 ha.  

 Tuyến dân cư tập trung số 6 - ấp Cós Xoài 

 Nhà văn hóa ấp Cós Xoài: hiện hữu-cải tạo nâng cấp, diện tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Cós Xoài: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Trường Thọ A: có vị trí hiện hữu, đươc̣ xây dựng đạt chuẩn theo 

quy định, quy mô diện tích đất 0,35 ha. 

 

 Tuyến dân cư tập trung số 7 - ấp Giồng Dầy 
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 Nhà văn hóa ấp Giồng Dầy: xây dựng mới thuộc phần đất của trường tiểu học 

Trường Thọ A chuyển sang, diện tích đất 0,07 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Giồng Dầy: xây dựng mới, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường mẫu giáo Trường Thọ thuộc ấp Giồng Dầy: xây dựng mới, diện tích đất 

0,11 ha. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất. 

* Khu vực sản xuất nông nghiệp: 

Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của 

xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến 

năm 2025 và năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp của xã kế thừa theo hiện trạng và 

quy hoạch thành các 03 tiểu vùng chính như sau: 

 Tiểu vùng 1: Phân bố ở ấp Căn Nom, được giới hạn bởi hướng Bắc Hương lộ 17 

và hướng Đông  kênh Xáng đến giáp xã Nhị Trường và xã Hiệp Hòa; với quy mô tổng 

diện tích 392 ha; cơ cấu bố trí sản xuất lúa chất lượng cao 02 vụ kết hợp trồng vụ màu 

cặp triền giồng trên đất giồng cát. 

 Tiểu vùng 2: Phân bố một phần ở ấp Căn Nom và các ấp Sóc Cụt, Chông Văn, 

Nô Pộk, được giới về hướng Tây Bắc của Hương lộ 17 và kênh Xáng; với quy mô tổng 

diện tích 894 ha. Cơ cấu bố trí sản xuất như sau: tổ hợp tác sản xuất chiếm diện tích 

khoảng 150-200 ha chuyên sản xuất lúa 03 vụ; 20 ha sản xuất lúa giống; 05 ha chuyên 

trồng màu do trồng lúa kém hiệu quả; 150 ha trồng lúa 01 vụ kết hợp 02 vụ trồng màu; 

khoảng 180 ha trồng lúa 02 vụ kết hợp nuôi cá 01 vụ; ngoài ra bố trí 60 ha trồng cây lâu 

năm kết hợp đất vườn; 24 ha đất triền giồng bố trí trồng các loại màu lương thực thực 

phẩm. 

 Tiểu vùng 3: Thuộc các ấp Giồng Chanh, Giồng Dầy, Chông Văn, Cós Xoài và 

một phần thuộc ấp Nô Pộk với quy mô tổng diện tích khoảng 664 ha. Cơ cấu bố trí sản 

xuất như sau: 546 ha đất trồng lúa, có 310-500 ha sản xuất lúa 03 vụ, 10 - 15 ha sản xuất 

lúa giống, diện tích còn lại sản xuất lúa 02 vụ, riêng khu vực đất triền giồng sản xuất lúa 

02 vụ kết hợp 01 vụ màu; 90 ha đất trồng cây lâu năm kết hợp đất vườn; 28 ha đất triền 

giồng bố trí trồng các loại màu lương thực thực phẩm. 

* Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề: 

 Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.  

 Xây dựng các làng nghề kếp hợp với dân cư. 

 Định hướng phát triển các ngành chủ yếu của xã đến năm 2030 như sau: 

+ Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình 

thành một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến 

một cách có hiệu quả: 

 Xay xát gạo: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản 

phẩm; xây dựng các cơ sở xay xát cở nhỏ có công nghệ tốt ở trung tâm xã. 

 Chế biến thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: phát triển các cơ sở chế 

biến với quy mô hợp lý. 

+ Cơ khí nông thôn: hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo và 

cơ khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp.  
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+ Dịch vụ-bán lẻ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời 

sống nông thôn: thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung 

ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn. 

 

 
 

Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Trường Thọ 

l) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hiệp Mỹ Đông: 

Xã Hiệp Mỹ Đông nằm cách thị trấn huyện lỵ khoảng 7 km, có tổng diện tích đất 

tự nhiên là 1.768,93 ha, gồm 06 ấp: Ấp Cái Già Trên; ấp Hậu Bối; ấp Rạch; ấp Cái Già; 

ấp Cái Già Bến; ấp Khúc Ngay. 
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  Vị trí xã Hiệp Mỹ Đông trong vùng huyện Cầu Ngang  

 Định hướng phân bố dân cư: 

 Trên cơ sở các điểm dân cư trên địa bàn xã đã ổn định và phát triển lan tỏa các 

điểm dân cư tập trung nằm dọc các đường giao thông chính, các kênh rạch, ... có quy 

mô đất bình quân đầu người từ 300 - 400 m2, các điểm có dân cư rải rác không tập trung, 

quy mô diện tích đất bình quân trên đầu người 300 - 500 m2 và quy mô gồm cả đất vườn 

nhà khoảng 1.200 - 1.500 m2/hộ. 

 Dân số dự kiến đến năm 2020 là 6.232 người (tăng so với số dân hiện nay là 813 

người). Các điểm dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang, các điểm dân cư mới sẽ 

phát triển trên cơ sở lan tỏa từ các điểm dân cư hiện hữu, hạn chế di dời làm xáo trộn 

đời sống người dân và phát triển các điểm dân cư mới không mang tính áp đặt. 

 Lưu ý bán kính phục vụ các công trình công cộng cho từng cụm, điểm dân cư tập 

trung. 

 Nhìn chung trên toàn mạng lưới điểm dân cư của xã có thể nhận thấy các ấp có 

vị trí khá “độc lập” gồm 4 ấp: ấp Rạch, ấp Hậu Bối, ấp Đồng Cò, ấp Khúc Ngay. 3 ấp 

còn lại nằm dọc trục Hương Lộ 35, đây là vị trí các điểm dân cư có thể liên kết dọc tuyến 

Hương Lộ 35. 

 Phương án kiến nghị phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên cơ sở các 

điểm dân cư đã hình thành và tồn tại lâu đời gồm 7 điểm chính. Cụ thể như sau: 

 Điểm dân cư số 1: Là điểm dân cư thuộc ấp Cái Già Trên, nằm dọc Hương Lộ 

35, trung tâm hành chánh xã sẽ hình thành tại đây. Quy mô dân số hiện hữu khoảng 

1.061 người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 1.167 người. 
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+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn, phố liên kế vườn. 

+ Quy mô đất đai: 35,01 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, hành chính xã, chợ, Trạm Y tế, văn hóa xã, Bưu điện, điểm 

Internet, ... 

 Điểm dân cư số 2: Là điểm dân cư thuộc ấp Hậu Bối. Quy mô dân số hiện hữu 

khoảng 495 người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 544 người. 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Quy mô đất đai: 16,32 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, trụ sở ấp, ... 

 Điểm dân cư số 3: Thuộc ấp Rạch, nằm về phía Tây xã. Quy mô dân số hiện hữu 

khoảng 430 người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 473 người. 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Quy mô đất đai: 14,19 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường mẫu giáo, trường tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, trụ sở ấp, … 

 Điểm dân cư số 4: Thuộc ấp Cái Già, có Hương Lộ 35 đi xuyên qua ấp. Quy mô 

dân số hiện hữu khoảng 715 ngươi, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 787 người. 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Quy mô đất đai: 23,61 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, trụ sở ấp, ... 

 Điểm dân cư số 5: Thuộc ấp Cái Già Bến. Quy mô dân số hiện hữu khoảng 995 

người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 1.094 người. 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Quy mô đất đai: 32,82 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có : trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, trụ sở ấp, sân vận động xã, ... 

 Điểm dân cư số 6: Nằm về phía Nam xã, thuộc ấp Khúc Ngay. Quy mô dân số 

hiện hữu khoảng 538 người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 592 người. 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 

+ Quy mô đất đai: 17,76 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, trụ sở ấp, ... 

 Điểm dân cư số 7: Nằm về phía Nam xã dọc sông Thâu Râu, thuộc ấp Khúc 

Ngay. Quy mô dân số hiện hữu khoảng 360 người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 

396 người. 

+ Tính chất là điểm dân cư nhà vườn. 
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+ Quy mô đất đai: 11,88 ha. 

+ Các công trình công cộng gồm có: trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, nhà 

sinh hoạt cộng đồng, trụ sở ấp, điểm Internet, ... 

Ngoài các điểm dân cư chính trên, còn có các cụm, nhóm dân cư theo ruộng vườn 

với dân số hiện hữu 825 người, dự kiến đến năm 2020 dân số khoảng 908 người. Tính 

chất là điểm dân cư nhà vườn. Quy mô đất đai 27,24 ha. 

 

TT Thành phần đất 

Hiện trạng  

(5.419 người) 

Quy hoạch đến năm 2015 

(5.690 người) 

Quy hoạch đến 2020 

(5.961 người) 

D.tích (ha) 
Chỉ tiêu 

(m
2
/ng) 

D.tích (ha) 
Tỷ lệ 

(%) 
D.tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất dân dụng: 19,24 - 186,62 10,95 195,51 11,46 

1 Đất ở 13,58 - 170,70 10,01 178,83 10,49 

 - Đất xây dựng nhà ở - 80 45,52 - 47,69 - 

 - Vườn nhà ở - - 125,18 - 131,14 - 

2 Đất CTCC 1,71 6 3,41 0,20 3,57 0,21 

3 
Đất công viên cây xanh 

– TDTT 
- 7 3,98 0,24 4,17 0,24 

4 Đất giao thông đối nội  3,95 15 8,53 0,50 8,94 0,52 

II Đất nông nghiệp: 1.618,54 - 1.430,66 83,89 1.421,77 83,38 

5 
Đất sản xuất  
nông nghiệp 

606,14 - 111,57 6,54 111,57 6,54 

6 
Đất nuôi trồng  

thủy sản 
1.012,40 - 1.319,09 77,35 1.310,20 76,84 

III Đất khác: 67,52 - 88,02 5,16 88,02 5,16 

7 Đất kỹ thuật - - 1,85 0,11 1,85 0,11 

8 Đất tôn giáo 0,28 - 0,28 0,01 0,28 0,01 

9 Đất nghĩa địa 1,70 - 2,00 0,12 2,00 0,12 

10 
Đất giao thông  

đối ngoại 
2,45 - 20,65 1,21 20,65 1,21 

11 Sông rạch, thủy lợi 63,09 - 63,09 3,70 63,09 3,70 

12 Bãi rác (trung chuyển) - - 0,15 0,01 0,15 0,01 

Tổng cộng 1.705,30  1.705,30 100 1.705,30 100 
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Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư xã Hiệp Mỹ Đông 

m) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hiệp Mỹ Tây: 

Xã Hiệp Mỹ Tây nằm cách thị trấn Cầu Ngang khoảng 10 km, có tổng diện tích 

đất tự nhiên là 1.859,22 ha, gồm 07 ấp: ấp Lồ Ồ, ấp Giồng Ngánh, ấp Chợ, ấp Giồng 

Dài, ấp Mỹ Quý, ấp Bào Bèo, ấp Bến Chùa. 
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Vị trí xã Hiệp Mỹ Tây trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng: 

* Khu vực trung tâm xã: 

Trung tâm xã với các chức năng: hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa, TDTT, được 

quy hoạch theo vị trí trung tâm hành chính hiện nay tại ấp Chợ 

 Trụ sở UBND xã: có diện tích đất khoảng 0,5 ha, đươc̣ cải taọ, nâng cấp. 

 Nhà văn hóa xã: xây mới có diện tích đất là 0,13 ha. Trong đó có: phòng truyền 

thống, triển lãm trưng bày lịch sử và thành tích chiến đấu, sản xuất của địa phương; Thư 

viện: có phòng đọc tối thiểu là 25 chỗ ngồi; Hội trường, nơi hội họp xem biểu diễn văn 

nghệ: quy mô tối thiểu 100 chỗ ngồi. 

 Công viên văn hóa, khu vui chơi giải trí ở ấp Chợ: xây mới có diêṇ tích khoảng 

0,87 ha, đươc̣ bố trí gần UBND xã. 

 Traṃ y tế xã: xây dưṇg mới với diêṇ tích đất 0,2 ha, đươc̣ bố trí gần trụ sở UBND 

xã Hiệp Mỹ Tây. 

 Bưu điêṇ xã: cải taọ, mở rôṇg taị trung tâm xã với diêṇ tích đất 0,15 ha. 

 Trường mẫu giáo ở taị trung tâm xã đươc̣ xây mới, mở có diện tích đất khoảng 

0,3 ha. Trường mẫu giáo Hiệp Mỹ Tây đươc̣ nâng cấp, mở rôṇg có diện tích đất khoảng 

0,2 ha, ở taị trung tâm xã. 

 Chợ xã: taị trung tâm xã, đươc̣ nâng cấp, cải tạo chỉnh trang. Đươc̣ bố trí thuâṇ 

tiêṇ, ngay cạnh tuyến giao thông, trên khu đất cao, dễ thoát nước, có bãi xe, có nơi thu, 

chứa chất thải rắn trong ngày, có nhà vệ sinh công cộng.  
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 Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 

* Khu vực trung tâm các tuyến dân cư: 

 Hệ thống trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp (có diêṇ tích 

đất khoảng 0,05 ha), sân thể thao ấp (có diêṇ tích đất khoảng 0,2 ha), được bố trí tại 

những vị trí thuận lợi thuộc trung tâm địa bàn của từng ấp, gần các trục đường giao 

thông. 

 Định hướng tổ chức hệ thống các khu dân cư:  

Định hướng quy hoạch tổng thể toàn xã Hiệp Mỹ Tây gồm: 01 khu dân cư trung 

tâm xã và 07 tuyến dân cư tập trung, trên nền tảng các tuyến dân cư hiện hữu dọc theo 

đường giao thông, hoặc tại các đầu mối giao thông chính gồm:  

 Khu trung tâm xã: thuộc ấp Chợ, quy mô diêṇ tích khoảng 23 ha, dân số khoảng 

972 người (Chiều dài của trung tâm xã 1,2km, điểm đầu ấp Lồ Ồ điểm cuối giáp Cầu Ô 

Lắc). 

 Tuyến dân cư số 1: thuôc̣ ấp Lồ Ồ (điểm đầu giáp xã Long Sơn, điểm cuối giáp 

ấp Giồng Ngánh), quy mô diêṇ tích khoảng 44,95 ha, quy mô dân số đến năm 2020 

khoảng 1.382 người. 

 Tuyến dân cư số 2: thuôc̣ ấp Giồng Ngánh (điểm đầu giáp ấp Lồ Ồ điểm cuối 

giáp cầu Ô Lắc gồm 03 tuyến Giồng Ngánh, Giồng Tre nối dài xuống kênh cấp II đồng 

Trà Côn), quy mô diêṇ tích khoảng 42,41 ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 1.304 

người. 

 Tuyến dân cư số 3: thuôc̣ ấp Giồng Dài (điểm đầu giáp cầu Ô Lắc, điểm cuối 

giáp ấp Mỹ Quý, tuyến đê bao Tầm Du Lá, giáp ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn), quy 

mô diêṇ tích khoảng 63,13 ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 1.941 người. 

 Tuyến dân cư số 4: thuôc̣ ấp Mỹ Quý (điểm đầu ấp Giồng Dài điểm cuối giáp 

ấp Bến Chùa gồm 02 tuyến: 01 tuyến giáp Bến Chùa, 01 tuyến kênh xuống bờ bao Đồng 

Đình, đường nhựa đến giáp Bến Chùa), quy mô diêṇ tích khoảng 30,41 ha, quy mô dân 

số đến năm 2020 khoảng 935người. 

 Tuyến dân cư số 5: thuôc̣ ấp Bào Bèo (điểm đầu giáp quốc Lộ 53 điểm cuối giáp 

Bến Chùa gồm 03 tuyến đường nhà thầy Thảnh, tuyến đường Giồng nước mặn, tuyên 

kênh cấp I), quy mô diêṇ tích khoảng 21,43 ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 

659 người. 

 Tuyến dân cư số 6: thuôc̣ ấp Bào Bèo (điểm đầu giáp Quốc Lộ 53 điểm cuối 

giáp 14 xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tuyến đường Giồng Miễu, tuyến kênh Cấp I 

giáp xã Long Hữu), quy mô diêṇ tích khoảng 18,83 ha, quy mô dân số đến năm 2020 

khoảng 579 người. 

 Tuyến dân cư số 7: thuôc̣ ấp Bến Chùa (điểm đầu ấp Bào Bèo điểm cuối giáp 

Cống Sa Rày, tuyến kênh cấp I, tuyến kênh cấp II giáp xã Long Hữu), quy mô diêṇ tích 

khoảng 28,17 ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 866 người. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất. 

* Khu vực sản xuất nông nghiệp: 
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Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của 

xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến 

năm 2025 và năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp của xã kế thừa theo hiện trạng và 

quy hoạch thành 03 tiểu vùng chính như sau: 

 Tiểu vùng 1: nằm ở vị trí các ấp Lồ Ồ, ấp Giồng Ngánh, ấp Chợ, và một phần ở 

các ấp Giồng Dài, ấp Mỹ Quý, ấp Bến Chùa và ấp Bào Bèo bố trí nuôi tôm công nghiệp. 

 Tiểu vùng 2: chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp lúa nước kết hợp trồng 

màu, bố trí tăng vòng quay trồng xen canh hai vụ lúa kết hợp một vụ màu hoặc hai màu 

+ lúa ở các ấp Bào Bèo, Bến Chùa, Mỹ Quý, Sông Lưu và ấp Giồng Dài. Bên cạnh đó 

còn hình thành cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung ở ấp Bào Bèo và vùng 

lúa cao sản. 

* Khu vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề: 

 Xã Hiệp Mỹ Tây thuộc vùng đồng bằng ven biển, chịu sự chi phối bởi chế độ 

triều cường biển đông thông qua sông Thâu Râu, nên sự xâm nhiễm của nước mặn hạn 

chế đến việc trồng trọt, nhưng đây lại là lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản, tổng 

sản lượng thủy sản, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển công nghiệp chế biến.  

 Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 tiếp tục giữ vững và phát triển mở rộng các 

hoạt động tiểu thủ công nghiệp, hình thành các cụm tiểu thủ công nghiệp, sơ chế các 

nguyên liệu cung cấp cho các cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung như cụm công nghiệp 

tiểu thủ công nghiệp ở ấp Bào Bèo khoảng 62 ha, phục hồi các làng nghề truyền thống 

để thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho người dân.  

 Xây dựng các dự án khuyến khích vào các ngành nghề truyền thống, các cơ sở 

sản xuất hàn tiện, sửa chữa cơ khí, điện, điện tử, ... các doanh nghiệp mở rộng mô hình 

sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, cải tiến trang thiết bị phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. 

+ Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình 

thành một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến 

một cách có hiệu quả. 

+ Sơ chế, chế biến thủy sản: hình thành các xưởng sơ chế, chế biến để tạo đầu 

ra cho sản phẩm thủy sản của xã. Xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm với quy mô 

nhỏ, công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Cơ khí nông thôn: hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo và 

cơ khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp. 

+ Dịch vụ-bán lẻ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời 

sống nông thôn: thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung 

ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn. 
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Hiệp Mỹ Tây 

n) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Hòa Sơn: 

Xã Thạnh Hòa Sơn cách trung tâm hành chính huyện Cầu Ngang khoảng 15 km, 

cách trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 40 km theo Quốc lộ 53. Xã có tổng diện tích tự 

nhiên là 2.290,21 ha, chia thành 06 ấp gồm ấp: Lạc Hòa, Cầu Vĩ, Lạc Thạnh A, Lạc 

Thạnh B, Lạc Sơn và Trường Bắn. 

 
Vị trí xã Thạnh Hòa Sơn trong vùng huyện Cầu Ngang 

 Định hướng tổ chức hệ thống các trung tâm xã, khu dân cư. 

* Trung tâm xã:  
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Trung tâm xã nằm trên trục đường Hương lộ 22 và thuộc ấp Lạc Thạnh A, bao 

gồm các công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao, thương mại 

dịch vụ phục vụ toàn xã như: trụ sở UBND xã Thạnh Hòa Sơn, công an xã, Ban chỉ huy 

quân sự xã, nhà văn hóa xã, đài phát thanh, trạm thu phát sóng viễn thông, bưu điện văn 

hóa xã, chợ Thạnh Hòa Sơn, chợ Lạc Thạnh A, trạm y tế xã, trường Tiểu hoc̣ Thạnh 

Hòa Sơn A, trường Mẫu giáo Thạnh Hòa Sơn, trạm cấp nước,… tạo bộ mặt khang trang, 

sầm uất cho xã. 

* Trung tâm các tuyến dân cư: 

 Tuyến dân cư số 1: Trung tâm tuyến dân cư số 1 nằm ở truc̣ đường Hương lộ 22 

và thuộc ấp Lạc Hòa, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: nhà văn hóa 

ấp Lạc Hòa, khu thể dục thể thao ấp Lạc Hòa. 

 Tuyến dân cư số 2: Trung tâm tuyến dân cư số 2 nằm trên trục đường Hương lộ 

22 và thuộc ấp Cầu Vĩ, bao gồm công trình công cộng hiêṇ hữu và xây mới: nhà văn 

hóa - khu thể dục thể thao ấp Cầu Vĩ. 

 Tuyến dân cư số 3: Trung tâm tuyến dân cư số 3 nằm trên trục đường liên ấp và 

thuộc ấp Lạc Thạnh A, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: sân vận 

động xã và trường THCS dự kiến xây mới. 

 Tuyến dân cư số 4: Trung tâm tuyến dân cư số 4 nằm trên trục đường Hương lộ 

21 và thuộc ấp Lạc Thạnh B, bao gồm các công trình công cộng hiện hữu và xây mới: 

nhà văn hóa-khu thể dục thể thao ấp Lạc Thạnh B. 

 Tuyến dân cư số 5: Trung tâm tuyến dân cư số 5 nằm trên trục đường nhựa liên 

ấp Lạc Sơn-Trường Bắn và thuộc ấp Lạc Sơn, bao gồm các công trình công cộng hiện 

hữu và xây mới: trụ sở BND ấp, trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B. 

 Tuyến dân cư số 6: Trung tâm tuyến dân cư số 6 nằm trên trục đường nhựa liên 

ấp liên ấp Lạc Sơn-Trường Bắn và thuộc ấp Trường Bắn, bao gồm các công trình công 

cộng hiện hữu và xây mới: trụ sở BND ấp, nhà văn hóa ấp Trường Bắn. 

 Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng và dịch vụ cấp xã. 

* Khu vực trung tâm xã: 

Bao gồm các công trình công cộng, dịch vụ chủ yếu như sau: công trình hành 

chính, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân thể dục thể thao, thương mại -

dịch vụ, phục vụ toàn xã và các khu ở trong trung tâm xã. Vị trí trung tâm xã thuộc ấp 

Lạc Thạnh A, gồm có các công trình công cộng:  

 Trụ sở UBND xã Thạnh Hòa Sơn, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã: có vi ̣trí 

hiêṇ hữu, dự kiến đươc̣ xây dựng mới. 

 Nhà văn hóa xã: có hội trường đa năng với quy mô 200 chổ ngồi, diện tích đất là 

0,20 ha. 

 Traṃ y tế xã: có vi ̣trí hiêṇ hữu, được cải tạo nâng cấp trang thiết bị. 

 Bưu điêṇ văn hóa xã: có vi ̣trí hiêṇ hữu, được cải tạo nâng cấp trang thiết bị. 

 Trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn A: có vị trí hiện hữu với quy mô 01 trêṭ + 01 

lầu, được cải tạo mở rộng trong kỳ quy hoạch 2025-2030 để đạt chuẩn quốc gia; diện 

tích đất sau khi mở rộng là 0,50 ha. 
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 Trường THCS Thạnh Hòa Sơn: có vị trí hiện hữu với quy mô 01 trêṭ + 01 lầu, 

được cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn theo quy định. Giai đoạn sau cần xây dựng một 

trường học mới tại khu đất giáo dục dự kiến ở kế bên sân vận động xã, diện tích đất là 

0,70 ha. 

 Chợ xã Thạnh Hòa Sơn: có vi ̣ trí hiêṇ hữu, đươc̣ bố trí ngay tuyến giao thông 

Hương lộ 22. Cần đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, bãi xe, nơi thu và chứa chất thải 

rắn trong ngày, nhà vệ sinh công cộng; để đạt chuẩn chợ văn minh theo tiêu chí nông 

thôn mới. Về sau cần chuyển đổi hoạt động của chợ tập trung về chợ Lạc Thạnh A, còn 

khu đất sẽ xây dựng khu vui chơi giải trí của xã. 

 Chợ Lạc Thạnh A: có vị trí tại trung tâm xã, được đầu tư xây dựng mới trong kỳ 

quy hoạch 2025-2030; diện tích đất 0,60 ha. 

 Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí 

ở khu trung tâm xã. 

* Khu vực trung tâm các tuyến dân cư: 

Hệ thống trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở ban nhân dân ấp, nhà văn hóa ấp, 

khu thể dục thể thao ấp, trường mẫu giáo…, được bố trí tại những vị trí thuận lợi thuộc 

trung tâm địa bàn của từng ấp, gần các trục đường giao thông. 

 Tuyến dân cư số 1 - ấp Lạc Hòa 

 Trụ sở ban nhân dân ấp Lạc Hòa: hiện hữu với diện tích đất 0,012 ha. 

 Nhà văn hóa ấp Lạc Hòa: mới xây dựng gần đây, diện tích đất 0,04 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Lạc Hòa: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-2030, 

diện tích đất 0,20 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 2 - ấp Cầu Vĩ 

 Trụ sở ban nhân dân ấp Cầu Vĩ: hiện hữu với diện tích đất 0,01 ha. 

 Nhà văn hóa ấp Cầu Vĩ: mới xây dựng gần đây, diện tích đất 0,03 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Cầu Vĩ: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-2030, 

diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường mẫu giáo Thạnh Hòa Sơn: hiện hữu với diện tích đất 0,24 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 3 - ấp Lạc Thạnh A 

 Trụ sở ban nhân dân ấp Lạc Thạnh A: hiện hữu với diện tích đất 0,01 ha 

 Sân vận động xã: có vị trí hiện hữu, được cải tạo mở rộng và nâng cấp đạt chuẩn 

theo quy định; diện tích đất sau khi mở rộng là 1,03 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 4 - ấp Lạc Thạnh B 

 Trụ sở ban nhân dân ấp Lạc Thạnh B: hiện hữu với diện tích đất 0,013 ha. 

 Nhà văn hóa ấp Lạc Thạnh B: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-2030, diện 

tích đất 0,05 ha. 

 Khu thể dục thể thao ấp Lạc Thạnh B: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-

2030, diện tích đất 0,20 ha. 
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 Trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B: hiện hữu cải tạo nâng cấp trang thiết bị học 

tập và mở rộng diện tích lên 0,45 ha. 

 Tuyến dân cư tập trung số 5 - ấp Lạc Sơn 

 Trụ sở ban nhân dân ấp Lạc Sơn: hiện hữu với diện tích đất 0,013 ha. 

 Trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B: hiện hữu cải tạo nâng cấp trang thiết bị học 

tập và mở rộng diện tích lên 0,34 ha. 

 Nhà văn hóa ấp Lạc Sơn: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-2030, diện tích 

đất 0,05 ha (một phần từ đất trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B-thuộc ấp Sóc Chuối trước 

đây chuyển đổi sang). 

 Khu thể dục thể thao ấp Lạc Sơn: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-2030, 

diện tích đất 0,22 ha (từ đất trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B-thuộc ấp Sóc Chuối trước 

đây chuyển đổi sang).  

 Tuyến dân cư tập trung số 6 - ấp Trường Bắn 

 Trụ sở ban nhân dân ấp Trường Bắn: hiện hữu với diện tích đất 0,012 ha. 

 Nhà văn hóa ấp Trường Bắn: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-2030, diện 

tích đất 0,10 ha (từ đất trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B-thuộc ấp Trường Bắn trước 

đây chuyển đổi sang). 

 Khu thể dục thể thao ấp Trường Bắn: xây dựng mới trong kỳ quy hoạch 2025-

2030, diện tích đất 0,20 ha. 

 Trường tiểu học Thạnh Hòa Sơn B: hiện hữu cải tạo nâng cấp trang thiết bị học 

tập và mở rộng diện tích lên 0,17 ha. 

 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất. 

* Khu vực sản xuất nông nghiệp: 

Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của 

xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến 

năm 2025 và năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp của xã kế thừa theo hiện trạng và 

quy hoạch thành các 03 tiểu vùng chính như sau: 

 Tiểu vùng 1: nằm một phần ở các ấp Lạc Thạnh A, ấp Cầu Vĩ và ấp Lạc Hòa, 

hướng về phía Đông Nam kênh cấp II ngăn mặn đến huyện Duyên Hải và hướng về phía 

Đông từ Hương lộ 21 đến giáp xã Hiệp Mỹ Tây. Vùng sản xuất nông nghiệp với cơ cấu 

trồng lúa kết hợp trồng cây màu, quy mô diện tích khoảng 573 ha; bố trí vùng chuyên 

trồng màu khoảng 40 ha ở ấp Lạc Hòa và ấp Cầu Vĩ. 

 Tiểu vùng 2: nằm một phần ở các ấp Lạc Thạnh A, ấp Cầu Vĩ và ấp Lạc Hòa, 

hướng về phía Bắc kênh cấp II ngăn mặn đến sông Hiệp Mỹ và hướng Tây Bắc từ Hương 

lộ 21 đến giáp xã Hiệp Mỹ Tây. Với hệ thống kênh dẫn nước mặn vào đất nội đồng nên 

thích nghi cao cho sản xuất thủy sản, nuôi tôm công nghiệp với quy mô tổng diện tích 

654 ha, trong đó diện tích chuyên nuôi thủy sản khoảng 587 ha. 

 Tiểu vùng 3: nằm ở các ấp Lạc Thạnh B, ấp Lạc Sơn, ấp Trường Bắn, hướng về 

phía Tây Nam Hương lộ 21 với quy mô tổng diện tích khoảng 878 ha. Với thuận lợi là 

vùng đất bằng phẳng có hệ thống kênh thủy lợi và bờ bao vững chắc nên ngăn được 

mặn, giữ ngọt cho đồng ruộng, thuận lợi trồng lúa kết hợp trồng màu. 
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* Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề: 

 Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.  

 Xây dựng các làng nghề kếp hợp với dân cư. 

 Định hướng phát triển các ngành chủ yếu của xã đến năm 2030 như sau: 

+ Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. 

Hình thành một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế 

biến một cách có hiệu quả: 

 Xay xát gạo: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản 

phẩm; xây dựng các cơ sở xay xát cở nhỏ có công nghệ tốt ở trung tâm xã. 

 Chế biến thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: phát triển các cơ sở chế 

biến với quy mô hợp lý. 

+ Sơ chế, chế biến thủy sản: hình thành các xưởng sơ chế, chế biến để tạo 

đầu ra cho sản phẩm thủy sản của xã. Xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm với quy 

mô nhỏ, công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

+ Cơ khí nông thôn: hình thành các cơ sở tại trung tâm xã về cơ khí chế tạo 

và cơ khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp 

ráp. 

Dịch vụ-bán lẻ: phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống 

nông thôn: thành lập các dịch vụ ở trung tâm xã như: dịch vụ thương mại cung ứng 

vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn.   

 
Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Thạnh Hòa Sơn 

X. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ LIÊN QUAN  

Dự án trọng điểm cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng là công trình 

huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 60, sau khi hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến để khai 

thác thế mạnh toàn bộ các tỉnh phía Đông của khu vực Tây Nam bộ.  
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Dự án mở rộng , nâng cấp tuyến Quốc lộ 53 đi qua khu vực huyện Cầu Ngang. 

Các dự án đầu tư ưu tiên theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 

hội huyện. 

Một số dự án quan trọng trên địa bàn huyện được triển khai trong thời kỳ 2011-

2020. 

Các dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh nằm trên địa bàn huyện, có tác động đến phát 

triển KT-XH của huyện (trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2011-2020 của 

tỉnh Trà Vinh – Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020).  

 Đường Tỉnh 915B giai đoạn 2 (Quyết định số 2700/ QĐ-UBND 10/7/2020) 

 Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng thị trấn Cầu Ngang (Quyết định số 422/QĐ-

UBND 02/3/2021). 

 Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh (Quyết định số 

3975/QĐ-UBND 30/11/2020). 

 Hạ tầng phát triển du lịch cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, thị trấn Mỹ 

Long (Quyết định số 230/QĐ-UBND 10/2/2021). 

 Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang (Quyết định số 

2618/QĐ-UBND 31/10/2018). 

 Trạm y tế thị trấn Cầu Ngang (Quyết định số 394/QĐ-SKHĐT 27/11/2020). 

 Nâng cấp, mở rộng trường THPT Dương Quang Đông, huyện Cầu Ngang (Quyết 

định số 2321/QĐ-UBND 31/10/2019). 

 Trường Trung học cơ sở Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang (Quyết định số 

2273/QĐ-UBND 30/10/2019). 

 Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở 

trên địa bàn huyện Cầu Ngang – giai đoạn 4 (Quyết định số 2320/QĐ-UBND 

30/10/2019). 

 Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Cầu 

Ngang (Quyết định số 2276/QĐ-UBND 30/10/2019). 

 Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Cầu 

Ngang (Quyết định số 2304/QĐ-UBND 31/10/2019). 

 Nâng cấp mở rộng các Trường Mầm non trên địa bàn huyện Cầu Ngang giai đoạn 

2021-2025 (Quyết định số 3825/QĐ-UBND 01/12/2020). 

 Nâng cấp, mở rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Cầu Ngang 

giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 3826/QĐ-UBND 01/12/2020). 

 Nâng cấp, cải tạo mở rộng Trường THPT Cầu Ngang B  

 Nâng cấp, cải tạo mở rộng Trường THPT Nhị Trường  

 Nâng cấp, cải tạo mở rộng Trường THPT Cầu Ngang A 

 Cầu giao thông nông thôn xã Vinh Kim, xã Long Sơn - huyện Cầu Ngang (Quyết 

định số 317/QĐ-SKHĐT 31/10/2019). 
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 Đường kết nối cầu Chông Văn – Quốc lộ 54, huyện Cầu Ngang, Châu Thành 

(Quyết định số 3727/QĐ-UBND 20/11/2020). 

 Đường giao thông liên xã Mỹ Hòa – Mỹ Long Bắc – thị trấn Mỹ Long, huyện 

Cầu Ngang (3815/QĐ-UBND 30/11/2020). 

 Đường giao thông liên xã Nhị Trường – Trường Thọ, huyện Cầu Ngang 

(3814/QĐ-UBND 30/11/2020). 

 Hệ thống cống điều tiết nước phục vụ vùng sản xuất lúa – tôm Chà Và – Thâu 

Râu, huyện Cầu Ngang (Quyết định số 3768/QĐ-UBND 26/11/2020). 

 Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các 

huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải (Quyết định số 3202/QĐ-UBND 

14/9/2020). 

 Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Kim Hòa – Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang 

(Quyết định số 2317/QĐ-UBND 31/10/2019). 

 Dự án đầu tư mới và nâng cấp các cầu yếu trên các tuyến giao thông đầu mối kết 

nối liên vùng, huyện Cầu Ngang (Quyết định số 1381/QĐ-UBND 26/7/2019). 

 Di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu 

Ngang – giai đoạn 2 (Quyết định số 2463/QĐ-UBND 23/6/2020). 

 Kè chống sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (Quyết 

định số 3782/QĐ-UBND 27/11/2020). 

 Nâng cấp cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Ngang. 

 Dự án xây dựng Nhà máy chế biến đậu phộng xã Mỹ Long Bắc. 

 Dự án Khu Văn hóa du lịch Bàu Dài xã Nhị Trường. 

 Dự án Khu nhà ở dân cư gắn liền với Cụm công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây. 

 Dự án Kè chống sạt lở Sông Cổ Chiên giai đoạn 3 địa bàn Bến Tre, Trà Vinh. 

XI. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG 

Qua tình hình hiện trạng trên, các nhận xét đánh giá tổng hợp huyện Cầu Ngang 

có thể nêu lên một số điểm chính sau đây: 

1. Thuận lợi 

 Địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất phù sa, mạng lưới kênh rạch chằng 

chịt, nguồn nước mặt khá dồi dào rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản. 

 Đất đai của huyện khá thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản và phát triển 

trồng lúa nước - hoa màu, nhất là đậu phộng (sản phẩm nông nghiệp đặc trưng 

của huyện Cầu Ngang) mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt độ cao và tương đối ổn định, nắng và bức 

xạ mặt trời thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ, phát triển đa dạng 

hóa cây trồng, vật nuôi. 

 Vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có mạng lưới giao thông phát triển. Huyện có 

trục đường chính là Quốc lộ 53 dài khoảng 26 km, Tỉnh lộ 915B dài khoảng 22,4 km 

chạy ngang qua. Đây là các tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò đặc biệt quan trọng 
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giúp huyện giao lưu với thành phố Trà Vinh và các vùng lân cận, đồng thời là nơi tập 

trung dân cư và buôn bán giao dịch hàng hoá.  

 Nền kinh tế của huyện đã và đang chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng 

khá. Huyện có nguồn lao động trẻ, dồi dào; đồng thời có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn 

của nhà nước là nguồn lực lớn để khai thác và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

tới. 

 Huyện có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên biển, một số địa 

điểm du lịch đặc trưng với vốn văn hoá đa dạng, mang đậm bản sắc các dân tộc đang 

sinh sống trên địa bàn. Đây là điểm để phát triển du lịch sinh thái và khai thác tài nguyên 

biển. 

 Cơ cấu sản xuất nông nghiệp với các thế mạnh là nuôi trồng thủy sản, trồng lúa, 

trồng màu, chăn nuôi gia súc gia cầm. Nuôi trồng thủy sản được khai thác khá hiệu quả, 

chất lượng không ngừng nâng cao và đa dạng hóa sản phẩm nuôi. Các ngành công 

nghiệp may mặc, chế biến thủy hải sản cũng là thế mạnh của ngành công nghiệp huyện. 

 Nguồn lao động dồi dào, đặc tính người dân lao động cần cù, năng động và sáng 

tạo, phân bổ trong các ngành nghề phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa. 

 Huyện đã và đang định hướng thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông của 

huyện thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

 Bước đầu hình thành các cụm, tuyến dân cư thuận tiện cho việc quản lý, quy 

hoạch phát triển sản xuất hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng các công trình cơ 

sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh. 

2. Khó khăn 

 Nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, một số 

nơi hạ tầng còn thấp kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiến độ thi công một số công 

trình phục vụ sản xuất và giao thông nông thôn còn chậm. Hệ thống thủy lợi tuy đã được 

đầu tư tương đối hoàn thiện nhưng vẫn còn gặp khó khăn trong việc vận hành nước để 

phục vụ nhu cầu sản xuất do bề mặt của đất không bằng phẳng và trong cùng một tiểu 

vùng vừa phục vụ sản xuất cây trồng, vừa phục vụ nuôi thủy sản. Một số cầu, đường 

giao thông nông thôn đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa kịp thời, làm 

ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa và đi lại của người dân. Công tác quản lý đô thị 

có mặt còn hạn chế. 

 Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn rất hạn chế, sản phẩm chưa 

đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa gắn kết 

giữa sản xuất với tiêu thụ; đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực chế biến thủy sản và 

cây màu còn ít; công tác quản lý chất lượng con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y, thủy sản còn nhiều bất cập; ô nhiễm môi trường trong sản xuất còn xảy ra. 

  Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn, nhất 

là nguồn lực về vốn; chất lượng một số tiêu chí chưa bền vững, chậm được nâng lên; tỷ 

lệ ấp nông thôn mới, hộ gia đình nông thôn mới phát triển còn chậm. 

  Cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học 

tập; thiếu nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục 

tuy có được nâng lên nhưng chưa đồng đều. Công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được 

yêu cầu của người sử dụng lao động. 
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 Dịch bệnh nguy hiểm Covid 19 trên người và các dịch bệnh nguy hiểm trong 

chăn nuôi, trồng trọt vẫn chưa được giải quyết dứt điểm nguy cơ bùng phát vẫn còn tiềm 

ẩn.  

3. Cơ hội 

 Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai với khí thế rầm rộ, 

sự đồng lòng giữa nhà nước và người dân sẽ tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới, 

tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. 

 Các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cầu Ngang dự kiến đầu tư xây dựng 

và các khu công nghiệp của các huyện lân cận sẽ thu hút nhiều lao động, là tiền đề cho 

đẩy mạnh cơ giới hoá, công nghiệp hoá và hiện đại hoá phát triển sản xuất nông  nghiệp, 

tăng  thêm nguồn lực cho nông hộ. 

 Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phát triển, công nghệ xử lý hiệu quả chất thải 

sẽ cung cấp khối lượng lớn phân hữu cơ giúp cải thiện độ phì nhiêu đất đai, tăng độ bền 

vững cho trồng trọt, giải quyết tốt ô nhiễm trong chăn nuôi tập trung. 

 Nhu cầu và xu hướng phát triển du lịch nói chung ngày càng gia tăng, cùng với 

đó là những lợi thế của địa phương sẽ là cơ hội cho ngành dịch vụ du lịch của Cầu Ngang 

phát triển. 

4. Thách thức 

 Cầu Ngang là huyện nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn của tỉnh là thành phố Trà 

Vinh và khu kinh tế Định An, vì vậy khả năng thu hút đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp khó khăn hơn so với các huyện khác trong tỉnh. 

  Thách thức giữa yêu cầu phát triển nhanh kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. 

  Các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn  nuôi và trồng trọt vẫn chưa được giải quyết 

dứt điểm, nguy cơ bùng phát vẫn còn hiện hửu.   

 Biến đổi khí hậu - nước biển dâng cũng sẽ là thách thức lớn đối với ngành thủy 

sản trong thời gian tới. Nó sẽ tác động đến mọi lĩnh vực của ngành thủy sản từ nuôi 

trồng, khai thác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm về các mặt: xâm thực bờ biển, tàn 

phá các công trình ven biển; xâm nhập mặn, xáo trộn hệ sinh thái, dịch bệnh làm tôm cá 

chết hàng loạt, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng,… 
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CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN  

VÙNG HUYỆN CẦU NGANG 

I. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN QUY 

HOẠCH VÙNG HUYỆN CẦU NGANG 

1. Tầm nhìn của đồ án 

 Huyện Cầu Ngang se ̃ trở thành Huyện nông thôn mới. Đánh thức và tận duṇg 

đươc̣ các tiềm năng sẵn có để phát triển hài hòa và bền vững. Hướng tới mô hình tăng 

trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo: 

 Vùng huyện Cầu Ngang là cực tăng trưởng phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh, đầu 

mối giao thông quan trọng đối với tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận; 

 Vùng huyện Cầu Ngang là huyện phát triển mạnh về nông nghiệp - công nghiệp 

- thương mại - dịch vụ du lịch biển; 

 Vùng huyện Cầu Ngang là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Mục tiêu phát triển vùng 

  Xây dựng vùng huyện Cầu Ngang với thị trấn Cầu Ngang là đô thị hạt nhân của 

huyện; phát triển phía Đông Nam theo cụm đô thị bao gồm: thi ̣xã Duyên Hải, thi ̣trấn 

Trà Cú, thi ̣ trấn Điṇh An, thi ̣ trấn Mỹ Long, thi ̣ trấn Cầu Ngang, thị trấn Long Thành 

với thị xã Duyên Hải là đô thị trọng tâm (theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 

của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 thị trấn Cầu Ngang phấn đấu đạt 

chuẩn đô thị loại IV). Với trục đô thị hóa chính là trục Quốc lộ 53. Vùng huyện Cầu 

Ngang có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. 

  Phấn đấu đưa Cầu Ngang trở thành trung tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội 

cho phân vùng phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh. 

  Phấn đấu đưa huyện Cầu Ngang trở thành huyện phát triển khá trong trong tỉnh. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực xã hội, giáo dục - 

đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội để 

từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo an sinh và phúc lợi 

xã hội, giảm chênh lệch về phát triển xã hội giữa các khu vực và giữa các đồng bào dân 

tộc trong huyện 

3. Tính chất phát triển 

 Đảm bảo vị trí chiến lược của huyện Cầu Ngang trong vùng tỉnh Trà Vinh, theo 

định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 

15/08/2014 đã xác định vùng huyện Cầu Ngang thuộc Cực phát triển phía Đông Nam 

theo cụm các đô thị gồm: thi ̣xã Duyên Hải, thi ̣trấn Trà Cú, thi ̣trấn Điṇh An, thi ̣trấn 

Mỹ Long, thi ̣ trấn Cầu Ngang, thị trấn Long Thành. Với trục đô thị hóa chính là trục 

Quốc lộ 53. Huyện Cầu Ngang là đầu mối giao thông vùng phía Đông Nam tỉnh Trà 

Vinh và các tỉnh lân cận. 

 Phát triển công nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ. 

 Phát triển công nghiệp chế biến gắn liền vùng sản xuất nguyên liệu. 
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 Phát triển công nghiệp, hình thành các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

gắn liền với Quốc lô ̣53, Hương lộ 20 và Hương lộ 23, tận dụng lợi thế về giao thông 

đường bộ.  

  Trong vùng hình thành trung tâm dịch vụ thương mại phía Đông Nam tỉnh Trà 

Vinh. Phát triển dịch vụ logistics, khai thác tiềm năng về giao thông. 

  Vùng huyện Cầu Ngang là vùng nông nghiệp lớn trong tỉnh Trà Vinh. Phát triển 

nông nghiệp hướng đến nền sản xuất hàng hoá lớn, hình thành các mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng nền nông nghiệp sạch và phát triển bền 

vững thích ứng với biến đổi khí hậu.  

4. Nhiệm vụ của đồ án 

 Kết hợp tầm nhìn và mục tiêu trên, huyện Cầu Ngang cần định hướng chiến lược 

lâu dài, phấn đấu trở thành trung tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phân vùng 

phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh. 

Theo đó các vấn đề nhiệm vụ của đồ án không chỉ ngừng lại mức độ đảm bảo định 

hướng quy hoạch xây dựng cho huyện đủ các tiêu chí của huyện nông thôn mới tại 

Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020… Mà còn hướng đến phát triển bền vững đô thị Cầu Ngang đạt chuẩn 

đô thị loại IV đến năm 2025. 

II. TIỀM NĂNG VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN VÙNG 

1. Các tiềm năng phát triển vùng huyện Cầu Ngang 

- Huyện có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng du lịch biển, tiềm năng 

kinh  biển, tiềm năng phát triển công nghiệp; tiềm năng chế biến thủy hải sản. 

- Quỹ đất dồi dào thuâṇ lơị phát triển. 

- Nguồn nguyên liệu nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp lớn, nguồn 

thủy hải sản dồi dào. 

- Nguồn nhân lực dồi dào, tỷ lệ trong độ tuổi lao động cao. 

2. Động lực phát triển vùng huyện Cầu Ngang 

- Huyện Cầu Ngang có vi ̣trí điạ lý và điều kiện tư ̣nhiên ưu đaĩ khi nằm gần với  

thành phố Trà Vinh, nằm bên bờ sông Cổ Chiên và cửa Cung Hầu. Đặc biệt là chiụ ảnh 

hưởng lan tỏa trực tiếp của thành phố Trà Vinh. Đây là đô thị loại II của tỉnh Trà Vinh. 

Huyện phong phú các nguồn tài nguyên như tài nguyên đất đai, tài nguyên biển, tài 

nguyên nước… Đây là điều kiện rất quan troṇg cho việc phát triển các ngành nông 

nghiệp, công nghiệp và dic̣h vu ̣thương maị. 

- Huyện Cầu Ngang có lợi thế về hệ thống giao thông đối ngoaị, đặc biệt là tuyến 

đường huyết mac̣h của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai: 

- Dự án trọng điểm cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng là công trình 

huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 60, sau khi hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến để khai 

thác thế mạnh toàn bộ các tỉnh phía Đông của khu vực Tây Nam Bộ. Dự kiến huyện Cầu 

Ngang có hướng tuyến Tỉnh lộ 912 đi qua và kết nối với Quốc lộ 60. Với sự thuận lợi 

về điều kiện giao thông, các tuyến Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915B và cầu Đại Ngãi, rút gắn 

thời gian từ các tỉnh phía Đông của khu vực Tây Nam Bộ đi thành phố Hồ Chí Minh. 
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Huyện Cầu Ngang có điều kiện phát huy tối đa lợi thế giao thông đường bộ, tận dụng 

tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế xã hội xứng đáng với vị thế của vùng 

cửa ngõ của toàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tuyến Quốc lộ 53 đi ngang huyện nối liền tỉnh Vĩnh Long với Thành phố Trà 

Vinh, các tuyến đường thủy trên sông Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, sông Hậu, huyện Cầu 

Ngang có điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển trở thành cửa ngõ, đầu mối giao thông 

quan trọng của tỉnh Trà Vinh, liên hệ với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

 
Hinh Dự án cầu Đại Ngãi và tuyến Quốc lộ 60 

 
Hinh Cầu Cổ Chiên và tuyến Quốc lộ 60 

III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÙNG 

1. Dự báo phát triển kinh tế 

- Dự báo phát triển kinh tế vùng huyện Cầu Ngang được dự báo dựa trên; Điều 

chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 tầm 

nhìn đến 2030; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

- Theo báo cáo “Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát 
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triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020” thì tổng giá trị sản xuất toàn 

ngành năm 2019 (giá so sánh với năm 2010) ước đạt 14.120,55 tỷ đồng, tăng 12,65%. 

Trong đó: Giá trị nông nghiệp: 2.512,23 tỷ đồng, đạt 107,51% kế hoạch; giá trị lâm 

nghiệp 45 tỷ đồng, đạt 104,65% kế hoạch; giá trị thủy sản: 3.813,32 tỷ đồng, đạt 

105,86% kế hoạch; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 1.220 tỷ đồng, đạt 91,39% 

kế hoạch, tăng 14,59% so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 115 tỷ 

127 triệu đồng, đạt 71,69% Nghị quyết. Thu nhập bình quần đầu người ước đạt 51,17 

triệu đồng/người/năm, tăng 1,78 lần so với năm 2015. 

a) Dự báo kinh tế giai đoạn 2021-2030: 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%. Có cơ cấu kinh tế như sau: 

 Nông nghiệp, thuỷ sản 45%. 

 Dịch vụ: 26%. 

 Công nghiệp, xây dựng: 29%. 

b) Dự báo kinh tế giai đoạn 2030-2040: 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,34%. Có cơ cấu kinh tế như sau: 

 Nông nghiệp, thuỷ sản: 25%. 

 Dịch vụ: 32%. 

 Công nghiệp, xây dựng: 43%. 

c) Cơ cấu kinh tế: 

Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, trọng tâm là tái cơ cấu nông 

nghiệp tạo chuyển biến rõ nét gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Phát huy sức mạnh các nguồn lực để phục vụ xây dựng 

mô hình phát triển phù hợp, đánh giá lại tính khả thi của các quy hoạch đã triển khai, để 

có sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp.  

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, tăng năng suất lao động trong ngành nông nghiệp bằng 

việc công nghiệp hoá sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Phấn đấu 

tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh và bền vững. 

Các lĩnh vực kinh tế phát triển chủ yếu trong vùng: 

 Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: Tiếp tục giữ ổn định toàn bộ diện tích trồng lúa; 

chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao; cây ăn quả; cây công nghiệp. Đẩy mạnh khai 

thác thủy sản trên biển phát triển sản xuất thủy sản, chuyển mạnh sang phương thức nuôi 

thâm canh, siêu thâm canh. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức trang trại. 

 Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Nâng cao tỷ lệ đóng góp khu vực II trong 

tổng thể kinh tế huyện Cầu Ngang. Phát triển kinh tế khu vực II dựa trên các sản phẩm 

công nghiệp chủ yếu, có lợi thế địa phương. 

 Thương mại - dịch vụ: Xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Cầu Ngang, tiếp 

tục xây dựng mở rộng, chỉnh trang chợ:  Xây dựng mới chợ xã Mỹ Hòa;  xây dựng mở 

rộng chợ xã Trường Thọ; chợ xã Vinh Kim; Chợ xã Mỹ Long Bắc; Chợ ấp Phiêu xã 

Hiệp Hòa; Mở rộng chợ xã Kim Hòa; Chợ xã Hiệp Mỹ Tây. 
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2. Dự báo quy mô dân số, lao động 

Cập nhật định hướng quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 13 xã, quy hoạch chung Thị trấn Cầu 

Ngang và Thị trấn Mỹ Long cùng các định hướng có liên quan, dự báo quy mô dân số 

huyện Cầu Ngang như sau: 

a) Dự báo về dân số: 

 Dân số hiện trạng 2020: 

 Dân số hiện trạng  : 121.328 người (Nguồn số liệu dân số hiện trạng: 

Chi cục thống kê huyện Cầu Ngang 2020). 

 Mật độ dân số khoảng : 369 người/km2; 

 Dân số đô thị   : 10.169 người, chiếm 8,38%; 

 Dân số nông thôn  : 111.159 người, chiếm 91,62%. 

 Dự báo dân số đến năm 2025: 

 Dân số năm 2025  : 154.816 người; 

 Mật độ dân số khoảng : 472 người/km2; 

 Dân số đô thị   : 55.394 người, chiếm 35,78%; 

 Dân số nông thôn  : 99.422 người, chiếm 64,22%. 

 Dự báo dân số đến năm 2030: 

 Dân số năm 2030  : 166.422 người; 

 Mật độ dân số khoảng : 507 người/km2; 

 Dân số đô thị   : 61.972 người, chiếm 37,24%; 

 Dân số nông thôn  : 104.450 người, chiếm 62,76%. 

 Dự báo dân số đến năm 2040: 

 Dân số năm 2040  : 189.249 người; 

 Mật độ dân số khoảng : 576 người/km2; 

 Dân số đô thị   : 73.774 người, chiếm 38,98%; 

 Dân số nông thôn  : 115.475 người, chiếm 61,02%. 

Bảng dự báo dân số toàn vùng 

STT Đơn vị hành chính 

Dân số (người) 

Diện tích 

(ha) 

ĐỊNH HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN 

Hiện trạng năm 2020 

121.328 người 
  

 Dự báo 

năm   

2025 

 Dự báo 

năm   

2030 

Dự báo 

năm   

2040 

Giai 

đoạn 

2025 

Giai đoạn 

2030 - 

2040 

I ĐIỂM DÂN CƯ ĐÔ THỊ 55.394 61.972 73.774 4.074,60   

1.1 ĐÔ THỊ CẦU NGANG 50.000 53.599 61.594 3.532,22 

Nâng từ 

đô thị 
loại V 
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STT Đơn vị hành chính 

Dân số (người) 

Diện tích 

(ha) 

ĐỊNH HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN 

Hiện trạng năm 2020 

121.328 người 
  

 Dự báo 

năm   

2025 

 Dự báo 

năm   

2030 

Dự báo 

năm   

2040 

Giai 

đoạn 

2025 

Giai đoạn 

2030 - 

2040 

lên loại 

IV 

  Thị trấn Cầu Ngang 20.000 21.440 24.638 197,86   

  Xã Mỹ Hòa  15.000 16.080 18.478 1.756,14   

  Xã Thuận Hòa  15.000 16.080 18.478 1.578,22   

1.2 ĐÔ THỊ MỸ LONG 5.394 8.373 12.180 542,38 
Đô thị 

loại V 
 

  Thị trấn Mỹ Long 5.394 8.373 12.180 542,38   

II 
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG 

THÔN 
99.422 104.450 115.475 28.756,49   

2.1 CỤM PHÍA ĐÔNG 20.576 21.627 23.889 7.851,58   

  Xã Hiệp Mỹ Đông 5.844 6.143 6.785 1.768,93   

  Xã Hiệp Mỹ Tây 7.622 8.011 8.849 1.859,22   

  Xã Mỹ Long Nam 7.110 7.473 8.255 4.223,43  
Trung tâm 

cụm xã 

2.2 CỤM PHÍA TÂY 25.562 26.821 29.725 6.724,95   

  Xã Hiệp Hòa 8.724 9.168 10.128 2.256,68  
Trung tâm 

cụm xã 

  Xã Kim Hòa 8.303 8.682 9.688 2.248,36   

  Xã Trường Thọ 8.535 8.971 9.909 2.219,91   

2.3 CỤM PHÍA NAM 30.519 32.076 35.432 8.165,13   

  Xã Long Sơn 11.990 12.602 13.920 3.117,29  
Trung tâm 

cụm xã 

  Xã Thạnh Hòa Sơn 8.369 8.796 9.716 2.290,21   

  Xã Nhị Trường 10.160 10.678 11.796 2.757,63   

2.4 CỤM PHÍA BẮC 22.765 23.926 26.429 6.014,83   

  Xã Vinh Kim 14.406 15.141 16.725 3.419,51   

  Xã Mỹ Long Bắc 8.359 8.785 9.704 2.595,32  
Trung tâm 

cụm xã 

TỔNG 154.816 166.422 189.249 32.831,09   

b) Dự báo về lao động:  

 Tỉ lệ lao động hiện trạng: 

 Tổng dân số của huyện 121.328 người; 

 Trong đó số lao động: 72.549 người (theo UBND huyện Cầu Ngang 2020) - 

chiếm tỷ lệ 59,80%. 

 Dự báo lao động 2025: 

 Dân số năm 2025 khoảng  : 154.816 người; 

 Trong đó số lao động khoảng : 98.308 người - chiếm tỷ lệ 63,5%. 

 Dự báo lao động 2030: 
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 Dân số năm 2030 khoảng  : 166.422 người; 

 Trong đó số lao động khoảng : 107.342 người - chiếm tỷ lệ 64,5%. 

 Dự báo lao động 2040: 

 Dân số năm 2040 khoảng  : 189.249 người; 

 Trong đó số lao động khoảng : 123.958 người - chiếm tỷ lệ 65,5%.  

Năm 2020 huyện giải quyết việc làm cho 3.918 lao động làm việc trong và ngoài 

tỉnh (đạt 132,81% kế hoạch), đưa 72 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 

180% kế hoạch). 

Định hướng nâng tỷ lệ lao động của huyện qua đào tạo so đạt 65% năm 2030. Tầm 

nhìn đến năm 2040 tỷ lệ lao động của huyện qua đào tạo đạt tối thiểu 75%. 

c) Dự báo về tỉ lệ đô thị hoá:  

 Tỉ lệ đô thị hoá năm 2020: Khoảng 8,38%. 

 Dự báo tỉ lệ đô thị hoá giai đoạn năm 2025: Khoảng 35,78%. 

 Dự báo tỉ lệ đô thị hoá giai đoạn năm 2030: Khoảng 37,24%. 

 Dự báo tỉ lệ đô thị hoá giai đoạn năm 2040: Khoảng 38,98%. 

3. Dự báo quy mô đất đai 

a) Dự báo đến năm 2025: 

Đến năm 2025: Đất phát triển đô thị khoảng 4.074,60 ha, trong đó đất xây dựng 

đô thị khoảng 287,76 ha đến 453,94 ha. Đất nông thôn khoảng 28.756,49 ha. 

Diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) dự kiến đến năm 2025 khoảng 249 ha, đảm 

bảo chỉ tiêu ≤ 50 m2/người. 

Diện tích đất ở nông thôn dự kiến đến năm 2025 khoảng 248 ha, đảm bảo chỉ tiêu 

tối thiểu 25 m2/người. 

b) Dự báo đến năm 2030: 

Đến năm 2030: Đất phát triển đô thị khoảng 4.074,60 ha, trong đó đất xây dựng 

đô thị khoảng 326,21 ha đến 512,53 ha. Đất nông thôn khoảng 28.756,49 ha. 

Diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) dự kiến đến năm 2030 khoảng 279 ha, đảm 

bảo chỉ tiêu ≤ 50 m2/người. 

Diện tích đất ở nông thôn dự kiến đến năm 2030 khoảng 261 ha, đảm bảo chỉ tiêu 

tối thiểu 25 m2/người. 

c) Dự báo đến năm 2040: 

Đến năm 2040: Đất phát triển đô thị khoảng 4.074,60 ha, trong đó đất xây dựng 

đô thị khoảng 393,23 ha đến 614,55 ha. Đất nông thôn khoảng 28.756,49 ha. 

Diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) dự kiến đến năm 2040 khoảng 332 ha, đảm 

bảo chỉ tiêu ≤ 50 m2/người. 

Diện tích đất ở nông thôn dự kiến đến năm 2040 khoảng 289 ha, đảm bảo chỉ tiêu 

tối thiểu 25 m2/người. 
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* Ghi chú: Dự kiến đến năm 2025 thị trấn Cầu Ngang mở rộng gồm Thị trấn Cầu Ngang hiện hữu và các xã Mỹ Hòa và xã 

Thuận Hòa. Diện tích và dân số của các xã sáp nhập vào thị trấn mở rộng. Một phần diện tích đất ở nông thôn chuyển thành đất ở 

đô thị. 

Bảng dự báo quy mô đất xây dựng 

STT Đơn vị hành chính 

Dân số (người) 

Diện tích 

(ha) 

Đất xây dựng (ha) 

Hiện 

trạng 
 Năm    Năm   Năm  Năm Năm Năm 

2020 2025 2030 2040 2025 2030 2040 

I ĐIỂM DÂN CƯ ĐÔ THỊ 10.169 55.394 61.972 73.774 4.074,61 453,94 512,53 614,55 

1.1 ĐÔ THỊ CẦU NGANG 5.697 50.000 53.599 61.594 3.532,22 400,00 428,80 492,75 

  Thị trấn Cầu Ngang 5.697 20.000 21.440 24.638 197,86 160,0 171,5 197,1 

  Xã Mỹ Hòa  15.000 16.080 18.478 1.756,14 120,0 128,6 147,8 

  Xã Thuận Hòa  15.000 16.080 18.478 1.578,22 120,0 128,6 147,8 

1.2 ĐÔ THỊ MỸ LONG 4.472 5.394 8.373 12.180 542,38 53,9 83,7 121,8 

  Thị trấn Mỹ Long 4.472 5.394 8.373 12.180 542,38    

II ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 111.159 99.422 104.450 115.475 28.756,49 994,22 1.044,50 1.154,75 

2.1 CỤM PHÍA ĐÔNG NAM 19.578 20.576 21.627 23.889 7.851,58 205,76 216,27 238,89 

  Xã Hiệp Mỹ Đông 5.561 5.844 6.143 6.785 1.768,93 58,44 61,43 67,85 

  Xã Hiệp Mỹ Tây 7.252 7.622 8.011 8.849 1.859,22 76,22 80,11 88,49 

  Xã Mỹ Long Nam 6.765 7.110 7.473 8.255 4.223,43 71,10 74,73 82,55 

2.2 CỤM PHÍA TÂY 24.281 25.562 26.821 29.725 6.724,95 255,62 268,21 297,25 

  Xã Hiệp Hòa 8.300 8.724 9.168 10.128 2.256,68 87,24 91,68 101,28 

  Xã Kim Hòa 7.860 8.303 8.682 9.688 2.248,36 83,03 86,82 96,88 

  Xã Trường Thọ 8.121 8.535 8.971 9.909 2.219,91 85,35 89,71 99,09 

2.3 CỤM PHÍA NAM 29.038 30.519 32.076 35.432 8.165,13 305,19 320,76 354,32 

  Xã Long Sơn 11.408 11.990 12.602 13.920 3.117,29 119,90 126,02 139,20 

  Xã Thạnh Hòa Sơn 7.963 8.369 8.796 9.716 2.290,21 83,69 87,96 97,16 
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STT Đơn vị hành chính 

Dân số (người) 

Diện tích 

(ha) 

Đất xây dựng (ha) 

Hiện 

trạng 
 Năm    Năm   Năm  Năm Năm Năm 

2020 2025 2030 2040 2025 2030 2040 

  Xã Nhị Trường 9.667 10.160 10.678 11.796 2.757,63 101,60 106,78 117,96 

2.4 CỤM PHÍA BẮC 21.660 22.765 23.926 26.429 6.014,83 227,65 239,26 264,29 

  Xã Vinh Kim 13.707 14.406 15.141 16.725 3.419,51 144,06 151,41 167,25 

  Xã Mỹ Long Bắc 7.953 8.359 8.785 9.704 2.595,32 83,59 87,85 97,04 

TỔNG 121.328 154.816 166.422 189.249 32.831,10 1.448,16 1.557,03 1.769,30 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

124 

IV. DỰ BÁO VỀ BIẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1. Tình hình chung về tình hình biến đổi khí hậu 

Những năm gần đây, tình hình bão lũ ngày càng diễn ra theo chiều hướng xấu hơn, 

sức tàn phá ngày càng lớn, nước biển đã dâng lên đáng kể trong những năm gần đây, 

đỉnh triều đã có chiều hướng gia tăng. Nếu nước biển dâng cao, nước mặn sẽ càn quét 

những đồng ruộng của các tỉnh miền Tây, đời sống người nông dân sẽ vô cùng khó khăn, 

chưa kể đến những nơi nuôi trồng thuỷ hải sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, tình hình lũ lụt cũng xảy ra thường xuyên, rừng phòng hộ bị thu hẹp, 

trong đó có phần rất lớn của rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, khiến mỗi khi lũ đi qua, 

không có sự che chắn của rừng nên mức thiệt hại sẽ vô cùng to lớn, không chỉ riêng ở 

tỉnh Trà Vinh mà trên cả nước. 

Nguyên nhân chính là do nạn chặt phá rừng bừa bãi, làm mất đi nguồn tài nguyên 

vô tận và phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên. 

Theo các kịch bản dự báo về biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, vùng ĐBSCL là vùng chịu tác động ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực nhiều mặt đến phát triển KT - XH của 

vùng ĐBSCL và khu vực nông nghiệp là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu. 

Tỉnh Trà Vinh, trong trường hợp nước biển dâng cao 1,0 m vào năm 2100, diện 

tích tự nhiên bị ngập là 102.100 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp bị ngập là 83.500 

ha, sản lượng bị mất trắng 739.900 ha, giá trị thiệt hại ước khoảng 2.811,7 ngàn tỷ đồng. 
 

Bảng Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu  

Tỉnh/Thành phố 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập (% diện tích) ứng với các mực nước biển dâng 

50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

Long An 449.100 0,61 1,36 2,85 7,12 12,89 27,21 

Tiền Giang 239.470 1,56 2,92 4,54 7,08 12,0 29,7 

Bến Tre 235.950 6,21 7,58 9,87 12,8 17,0 22,2 

Trà Vinh 234.120 0,80 1,02 1,33 2,38 4,93 21,3 

Vĩnh Long 152.020 6,55 7,49 8,23 8,97 11,27 18,83 

Đồng Tháp 337.860 0,36 0,69 0,96 1,28 1,94 4,64 

An Giang 342.400 0,08 0,16 0,29 0,49 0,90 1,82 

Kiên Giang 573.690 7,77 19,8 36,3 50,8 65,9 76,9 

Cần Thơ 140.900 1,44 1,59 1,90 2,77 6,54 20,52 

Hậu Giang 160.240 3,41 10,27 20,55 32,05 42,66 80,62 

Sóc Trăng 322.330 2,46 5,88 10,8 16,7 25,8 50,7 

Bạc Liêu 252.600 3,65 7,65 14,5 23,4 33,8 48,6 

Cà Mau 528.870 8,47 13,7 21,9 30,3 40,9 57,7 

Toàn ĐBSCL 3.969.550 4,48 8,58 14,7 21,0 28,2 38,9 

(Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam, 2018) 
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Hình Bản đồ nguy cơ ngập vùng ĐBSCL ứng với mực nước biển dâng 1,0 m 

 
(Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam, 2018) 

2. Dự báo hệ quả của vấn đề biến đổi khí hậu 

Ở huyện Cầu Ngang, nguy cơ ngập lụt, ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch hiện đã bắt 

đầu đe dọa môi trường, mất cân bằng sinh thái nếu khai thác quá nhiều tài nguyên thiên 

nhiên mà không khôi phục lại. Sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy cũng là những vấn đề 

đáng quan tâm của vùng huyện Cầu Ngang, nhất là ở các xã tiếp giáp với sông Cổ Chiên 

như Vinh Kim, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long. 

Nếu hệ sinh thái tiếp tục bị tàn phá, sẽ mất đi nguồn lợi cho sinh hoạt cũng như 

sản xuất, vấn đề cần giải quyết cân bằng giữa việc tận dụng khai thác mọi nguồn lợi từ 

sông ngòi nhưng vẫn duy trì được sự ổn định lâu dài và bên vững của nó. 

Ngành nuôi trồng thủy sản ở huyện Cầu Ngang cũng sẽ là ngành chịu tác động 

nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc biệt là ngành nuôi trồng thủy sản 

ven biển. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng, 

thiên tai và thay đổi lượng mước đều có những tác động tiêu cực đến hoạt động nuôi 

trồng thuỷ sản.  

3. Dự báo những khó khăn của công tác chuẩn bị kỹ thuật đất 

Nếu tình hình ngập lụt gia tăng, thì công tác san nền, thoát nước mưa cũng gặp 

không ít khó khăn. Những khu xây dựng mới đòi hỏi cốt san nền phải nằm trên mức an 

toàn và có hệ thống thoát nước riêng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thoát nước một cách 

nhanh chóng và thuận tiện nhất. Vì vậy cần phải nghiên cứu thật kỹ để đưa ra phương 

án hợp lý nhất. 

Huyện Cầu Ngang có các xã phần lớn sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy 

sản, công tác thuỷ lợi phải đảm bảo an toàn và không gây thiệt hại mùa màng cũng như 

tài sản của người dân. Cần tạo điều kiện tốt nhất, hệ thống đê bao, mạng lưới tưới tiêu 

đầy đủ và hoạt động hiệu quả. 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

126 

Hệ thống đê sông, chống sạt lở ở những nơi xung yếu, mà không làm thay đổi dòng 

chảy, đặc biệt giữ lại những sản phẩm bảo vệ bờ tự nhiên của sông, kênh rạch, như 

những cây bụi, hành lang bảo vệ là “người bảo vệ” sông, kênh, rạch khỏi xói mòn, sạt 

lở an toàn nhất, ngoài ra nó còn mang lại nguồn lợi về kinh tế khá cao, do là nơi trú ẩn 

của tôm cá và các loài hải sản có giá trị khác… 

V. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU 

DÂN CƯ NÔNG THÔN 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng xã hội 

a) Dân số: 

 Hiện trạng: 121.328 người (theo niên giám thống kê năm 2020, trong đó: dân số 

đô thị khoảng 10.169 người, dân số nông thôn khoảng 111.159 người). 

 Dự báo đến năm 2025: Khoảng 154.816 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 

55.394 người, dân số nông thôn 99.422 người). 

 Dự báo đến năm 2030: Khoảng 166.422 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 

61.972 người, dân số nông thôn 104.450 người). 

 Dự báo đến năm 2040: Khoảng 189.249 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 

73.774 người, dân số nông thôn khoảng 115.475 người). 

 Tỷ lệ gia tăng dân số đô thị trung bình: khoảng 1,4%/năm. 

b) Các chỉ tiêu đất đô thị: 

 Chỉ tiêu dất dân dụng bình quân toàn đô thị: 50-80 m2/người (đô thị loại III, IV); 

70-100 m2/người (đô thị loại V). 

 Chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị: 28-45 m2/người (đô thị loại III, IV); 

45-55 m2/người (đô thị loại V). 

c) Các chỉ tiêu đất xây dựng khu dân cư nông thôn: 

 Đất ở     : ≥ 25 m2/người; 

 Đất xây dựng công trình dịch vụ : ≥ 5 m2/người; 

 Đất cây xanh công cộng  : ≥ 2 m2/người; 

 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật : ≥ 5 m2/người. 

d) Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp cụm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp (tính trên diện tích toàn khu): 

 Các khu kỹ thuật  : ≥ 1%; 

 Giao thông   : ≥ 10%;  

 Cây xanh   : ≥ 10%. 

Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị 

Loại công triǹh 

Chỉ tiêu sử dụng công triǹh 

tối thiểu 

Chỉ tiêu sử dụng đất  

tối thiểu 

Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tińh Chi ̉tiêu 

A. Giáo dục 

Trường THPT học sinh /1.000 người 40 m2/1 học sinh 10 
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Loại công triǹh 

Chỉ tiêu sử dụng công triǹh 

tối thiểu 

Chỉ tiêu sử dụng đất  

tối thiểu 

Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tińh Chi ̉tiêu 

B. Y tế 

Bệnh viện đa khoa giường/1.000 người 4 m2/giường bệnh 100 

C. Văn hóa - Thể dục thể thao 

Sân thể thao cơ bản     
m2/người 0,6 

ha/công triǹh 1,0 

Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao 
    

m2/người 0,8 

ha/công triǹh 3,0 

 Nhà văn hóa (hoặc 

Cung văn hóa) 
chỗ/1.000 người 8 ha/công trình 0,5 

Nhà thiếu nhi (hoặc 

Cung thiếu nhi) 
chỗ/1.000 người 2 ha/công triǹh 1,0 

D. Thương mại 

 Chợ công triǹh 1 ha/công trình 1,0 

2. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật  

 Chỉ tiêu cấp nước: 

 Đô thị: 100-150 lít/người/ngày  đêm;  

 Nông thôn: 80 lít/người/ ngày  đêm. 

 Chỉ tiêu thoát nước: 100% cấp nước. 

 Rác thải: 0,8 - 0,9 kg/người-ngày. 

 Chỉ tiêu cấp điện: 400 - 1.000 kWh/người.năm. 

 Thông tin liên lạc: 70 thuê bao điện thoại/100 dân. 

 Hệ thống đường giao thông đô thị đảm bảo QCVN 07-4:2016/BXD; Tỷ lệ đất 

giao thông đô thị (không bao gồm giao thông tĩnh) trong đất xây dựng đô thị tối thiểu: 

tính đến đường liên khu vực: 6%; tính đến đường khu vực: 13%; tính đến đường phân 

khu vực: 18%. 

 Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

của Bộ Giao thông vận tải. 

 Ngoài ra, các chỉ tiêu hạ tầng khác bảo đúng theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 

01:2021/BXD; QCVN 07:2016/BXD và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. 

VI. CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ 

Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành 

chính; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính xã như sau: 

 Về diện tích: từ 30 km2 (3.000 ha) trở lên; 

 Về dân số: từ 8.000 người trở lên; 

 Về trình độ phát triển kinh - tế xã hội: đảm bảo các quy định tại điều 14 của Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 
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VII. CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ ĐÔ THỊ LOẠI V 

Theo quy định tại Nghị quyết số Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13, đô thị 

loại V phải đạt: 

 Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên. 

 Mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 5.000 người/km2 trở 

lên. 

VIII. CÁC TIÊU CHÍ CỦA HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ 

tiêu 

1 Quy hoạch Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt 
Chưa 

đạt 

2 Giao thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã Đạt 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch 

3 Thủy lợi 
Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã 

theo quy hoạch 
Đạt 

4 Điện 
Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo 

quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống 
Đạt 

5 
Y tế - Văn hóa - 

Giáo dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung 

tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia 
Chưa 

đạt 
5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều 

hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn 

6 Sản xuất 

Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; 

hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ 

sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện. 

Đạt 

7 Môi trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện 

đạt tiêu chuẩn 
Đạt 

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, 

chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng 

các quy định về bảo vệ môi trường 

100% 

8 
An ninh, trật tự xã 

hội 
Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội Đạt 

9 
Chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động 

đúng quy định 

Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp 

huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định 
Đạt 

 - Huyện Cầu Ngang đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn; còn 02 tiêu chí chưa đạt 

là tiêu chí 1 về Quy hoạch vùng huyện, tiêu chí 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục.  
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CHƯƠNG IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

I. KỊCH BẢN VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

Vùng huyện Cầu Ngang phát triển dựa trên mối quan hệ đa chiều, đó là: Các 

phương diện về kinh tế - xã hội - môi trường. Hướng đến một vùng huyện phát triển bền 

vững trong tương lai và xứng đáng là một huyện nông thôn mới như mong muốn của 

chính quyền địa phương và người dân toàn huyện. 

Huyện Cầu Ngang phát triển bền vững dựa trên nền tảng 03 trụ cột: 

 Phát triển kinh tế; 

 Thúc đẩy cân bằng xã hội bảo tồn cho tương lai; 

 Lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển. 

Kịch bản phát triển vùng dựa trên các đặc trưng: Kinh tế, nền nông nghiệp lúa 

nước, nuôi trồng và chế biến thủy sản; văn hoá sông nước, vị trí đặc thù sẽ định hình lên 

chiến lược đặc thù “Vùng đô thị nông nghiệp kết nối” hướng đến huyện Cầu Ngang là 

một vùng đô thị nông nghiệp liên kết khai thác dịch vụ du lịch, một trung tâm kinh tế, 

chính trị, văn hoá, một trung tâm giao thông của cực phát triển phía Đông Nam tỉnh Trà 

Vinh gắn liền với những yếu tố văn hoá lịch sử và sự hài hoà giữa con người với thiên 

nhiên của một vùng đô thị xanh. 

Chiến lược phát triển tiếp tục duy trì và phát huy tính năng động của Vùng huyện 

Cầu Ngang. Tận dụng tối đa các tiềm năng của vùng. Cụ thể hoá chiến lược phát triển 

vùng huyện Cầu Ngang theo Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Trà Vinh đến 2020, tầm nhìn đến 2030. Đồng thời kết hợp với tiềm năng và hiện 

trạng phát triển của Vùng. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong vùng với giả định đạt mức 

12,5% - 13,5% một năm.  

Kịch bản phát triển vùng dựa trên định hướng và phát triển hệ thống điểm dân cư 

đô thị và điểm dân cư nông thôn tạo sự cân đối về mặt hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

và quy mô dân số. Dự kiến phát triển vùng huyện Cầu Ngang thành 02 đô thị với quy 

mô: 01 đô thị loại IV, 01 đô thị loại V và 04 cụm xã. 

Định hướng và phát triển hệ thống điểm dân cư đô thị và điểm dân cư nông thôn 

tạo sự cân đối về mặt hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và quy mô dân số theo từng giai 

đoạn quy hoạch. 

Dự kiến phát triển không gian đô thị vùng huyện Cầu Ngang như sau: 

 Đô thị: Định hướng phát triển đô thị Cầu Ngang và đô thị Mỹ Long. 

+ Đô thị Cầu Ngang: Hiện là đô thị loại V, định hướng mở rộng đô thị Cầu 

Ngang (thị trấn Cầu Ngang hiện hữu, toàn bộ xã Mỹ Hòa và xã Thuận Hòa) giai đoạn 

đến năm 2025 nâng lên đô thị loại IV là trung tâm động lực phát triển kinh tế cho 

toàn huyện.  

+ Đô thị Mỹ Long: Thị trấn Mỹ Long định hướng tiếp tục phát triển hoàn 

thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại V trở thành đô thị trung tâm thương mại, 

dịch vụ du lịch chính của huyện Cầu Ngang. 

 Nông thôn: phát triển theo định hướng quy hoạch chung xây dựng của từng xã, 

phát triển dọc theo các tuyến lộ chính và hệ thống kênh rạch gắn liền với điều kiện sản 

xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; trong đó hệ thống cụm xã đảm bảo cân đối hài 
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hòa và bổ sung hệ thống các công trình công cộng và dịch vụ cho từng khu vực huyện, 

đảm bảo nhu cầu sử dụng và bán kính phục vụ, gồm 04 cụm: 

+ Cụm phía Đông Nam (xã Hiệp Mỹ Đông, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Mỹ Long 

Nam): Xã Mỹ Long Nam phát triển là trung tâm cụm xã. 

+ Cụm phía Tây (xã Hiệp Hòa, xã Kim Hòa, xã Trường Thọ): Xã Hiệp Hòa 

phát triển là trung tâm cụm xã. 

+ Cụm phía Nam (xã Long Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, xã Nhị Trường): Xã 

Long Sơn phát triển là trung tâm cụm xã. 

+ Cụm phía Bắc (xã Vinh Kim, xã Mỹ Long Bắc): Xã Mỹ Long Bắc phát 

triển là trung tâm cụm xã. 

 Các khu chức năng: 

+ Cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc thuộc xã Mỹ Long Bắc, diện tích 40 ha. 

+ Cụm công nghiệp Long Sơn thuộc xã Long Sơn, diện tích 40 ha. 

+ Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây thuộc xã Hiệp Mỹ Tây, diện tích 40 ha 

cùng với định hướng khu sản xuất tập trung thuộc xã Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp 

Hòa... 

 Kịch bản phát triển theo 2 giai đoạn: 

 Giai đoạn 2020-2030: Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%. Có cơ cấu kinh 

tế như sau: 

+ Nông nghiệp, thuỷ sản 45%. 

+ Dịch vụ: 26%. 

+ Công nghiệp, xây dựng: 29%. 

 Giai đoạn 2030-2040: Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,34%. Có cơ cấu 

kinh tế như sau: 

+ Nông nghiệp, thuỷ sản: 25%. 

+ Dịch vụ: 32%. 

+ Công nghiệp, xây dựng: 43%. 
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Sơ đồ Kịch bản phát triển vùng huyện Cầu Ngang 

II. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

Trên cơ sở bối cảnh phát triển tương lai, tầm nhìn và các mục tiêu phát triển của 

Vùng huyện Cầu Ngang. Mô hình phát triển vùng huyện Cầu Ngang là mô hình tập 

trung, đa cực với dân số 189.249 người vào năm 2040 được xây dựng trên cơ sở trục 

hướng tâm là Quốc lộ 53 theo các trục hành lang kinh tế nối trung tâm vùng với các khu 

vực lân cận. 

Tập trung mọi nguồn lực phát triển khu vực trung tâm - Đô thị Cầu Ngang là đô 

thị loại IV với dân số khoảng 53.599 vào năm 2030 và diện tích tự nhiên khoảng 

3.532,22 ha. Đô thị vệ tinh là thị trấn Mỹ Long đô thị loại V với dân số vào năm 2030 

khoảng 8.373 người và diện tích tự nhiên khoảng 542,38 ha. Đô thị Cầu Ngang và đô 

thị Mỹ Long hình thành hai cực phát triển đây cũng chính là động lực phát triển của toàn 

huyện Cầu Ngang. 

Trong mô hình này, phát triển tập trung cao vùng trung tâm là đô thị Cầu Ngang. 

Thế mạnh của vùng trung tâm là vai trò vị thế của đô thị Cầu Ngang trong huyện Cầu 

Ngang, trong tỉnh Trà Vinh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Là đầu mối giao 

thương trong tỉnh và khu vực. Phát triển vùng trung tâm trở thành đô thị nông nghiệp 
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hiện đại văn minh, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển các ngành khoa học kỹ thuật cao 

có hàm lượng tri thức cao, giá trị gia tăng lớn. Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, dịch 

vụ có chất lượng cao, phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho huyện Cầu Ngang và tỉnh 

Trà Vinh. 

Các cụm xã phía Đông Nam bao gồm xã Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Mỹ Long 

Nam; Cụm xã phía Tây gồm xã Hiệp Hòa, Kim Hòa, Trường Thọ; Cụm xã phía Nam 

gồm xã Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn, Nhị Trường; Cụm xã phía Bắc gồm xã Vinh Kim, 

Mỹ Long Bắc. Hình thành các điểm dân cư phát triển bao quanh đô thị hạt nhân và đô 

thị vệ tinh. Đây là các tiểu vùng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, chăn 

nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản, là động lực quan trọng trong định hướng phát triển bền 

vững của cả huyện. 

 

Sơ đồ Mô hình phát triển vùng huyện Cầu Ngang 

1. Cấu trúc lưu thông vùng 

Sử dụng cấu trúc lưu thông hướng tâm kết hợp với đường vành đai. 

a) Hệ thống vành đai: 

Vành đai 1: Đường tránh thị trấn Cầu Ngang kết hợp với Đường huyện 35 tạo 

thành vành đai 1. 
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Vành đai 2: Đường huyện 17 - Đường huyện 20 - Quốc lộ 53 - Đường huyện 35 - 

Đường huyện 23 - Đường hành lang ven biển - Đường huyện 5 tạo thành vành đai 2. 

b) Hệ thống đường xuyên tâm: 

Trục Bắc Nam: Quốc lộ 53. Phía Bắc nối với thành phố Trà Vinh, đi qua đô thị 

Cầu Ngang, phía Nam nối với thị xã Duyên Hải. 

Trục Đông Tây: Đường tỉnh 912. Phía Tây nối với Huyện Châu Thành, đi qua đô 

thị Cầu Ngang; phía Đông Nam nối với thị xã Duyên Hải, đi qua đô thị Mỹ Long. 

 

Sơ đồ Cấu trúc lưu thông vùng huyện Cầu Ngang 

2. Trục phát triển 

a) Trục động lực phát triển vùng: 

Quốc lộ 53 là trục giao thông chính kết nối hai tỉnh Trà Vinh - Vĩnh Long đi các 

tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng là tuyến đường nối thành phố 

Trà Vinh với khu vực duyên hải ven biển, kết nối đến nhiều công trình trọng điểm quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như: Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải; Khu kinh tế Định 

An; Luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu,…. 

b) Các trục chính: 

Trục 1: Quốc lộ 53, phía Bắc nối với thành phố Trà Vinh đi qua đô thị Cầu Ngang, 

phía Nam nối với thị xã Duyên Hải. 
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Trục 2: Đường tỉnh 912, phía Tây nối với Quốc lộ 54 (huyện Châu Thành), đi qua 

đô thị Cầu Ngang; phía Đông Nam nối với Đường tỉnh 915B, đi qua đô thị Mỹ Long. 

c) Các trục phụ: 

+ Tuyến Đường huyện 17 và Đường huyện 18 kết nối Quốc lộ 53: Nối liền trung 

tâm thành phố Trà Vinh và trung tâm đô thị Cầu Ngang. 

+ Đường tỉnh 915B kết nối Đường tỉnh 912 và Đường tỉnh 914 : Nối liền trung 

tâm thành phố Trà Vinh và trung tâm đô thị Mỹ Long, thị xã Duyên Hải. 

 

Sơ đồ Trục phát triển vùng huyện Cầu Ngang 

3. Phân vùng không gian 

a) Đô thị trung tâm:  

Đô thị Cầu Ngang được định hướng từ thị trấn Cầu Ngang: Đây là vùng phát triển 

dịch vụ - thương mại tập trung tại thị trấn Cầu Ngang phát triển lan rộng về hướng Đông 

- theo Quốc lộ 53 hướng Đường huyện 23. Với các trung tâm hành chính, thương mại 

dịch vụ, hậu cần công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu đào tạo, y tế, giáo dục và thể 

dục thể thao, công viên cây xanh. Hình thành lên một đô thị sầm uất đầy sức sống của 

Huyện Cầu Ngang. 

b) Đô thị vệ tinh:  

Đô thị Mỹ Long được định hướng từ thị trấn Mỹ Long cải tạo, chỉnh trang: Đây là 

vùng phát triển vùng phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Tập trung các lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp thủy sản và du lịch. Là vệ tinh phía Đông của đô thị Cầu Ngang, 

giúp giảm áp lực đô thị hoá cho đô thị trung tâm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Phát 
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triển theo phía Tây hướng từ trung tâm đô thị Mỹ Long đến Đường huyện 23. 

 

Sơ đồ Phân vùng không gian vùng huyện Cầu Ngang 

Cụm dân cư phía Đông Nam (xã Hiệp Mỹ Đông - xã Hiệp Mỹ Tây - xã Mỹ Long 

Nam) trung tâm cụm xã thuộc xã Mỹ Long Nam: Đây là vùng nuôi trồng thuỷ hải sản, 

dịch vu ̣du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Cụm dân cư phía Tây (xã Kim Hòa - xã Trường Thọ - xã Hiệp Hòa) trung tâm 

cụm xã thuộc xã Hiệp Hòa: Đây là vùng nông nghiệp và chăn nuôi. 

Cụm dân cư phía Nam (xã Long Sơn - xã Thạnh Hòa Sơn - xã Nhị Trường) trung 

tâm cụm xã thuộc xã Long Sơn: Đây là vùng nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Cụm dân cư phía Bắc (xã Vinh Kim - xã Mỹ Long Bắc) trung tâm cụm xã thuộc 

xã Mỹ Long Bắc: Đây là vùng nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp. 

  Định hướng phát triển không gian vùng 

Không gian vùng huyện Cầu Ngang lấy đô thị Cầu Ngang và đô thị Mỹ Long làm 

trung tâm phát triển chính các khu vực dịch vụ thương mại làm động lực phát triển cho 

huyện. Tổ chức tuyến giao thông kết nối 02 đô thị, định hướng đô thị hóa không gian 

kết nối 02 đô thị với các khu vực trong vùng huyện hướng ra Quốc lộ 53 và Đường tỉnh 
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912 nhằm phát huy điều kiện thuận lợi và tiềm năng của huyện. 

Hệ thống điểm (tuyến) dân cư nông thôn phát triển theo định hướng. Các xã nông 

thôn phát triển theo định hướng quy hoạch chung xây dựng của từng xã, phát triển dọc 

theo các tuyến giao thông chính và hệ thống kênh rạch gắn liền với điều kiện sản xuất 

nông nghiệp theo hướng bền vững. 

 
Sơ đồ Định hướng phát triển vùng huyện Cầu Ngang đến 2040 

Hình thành và xây dựng các trung tâm cụm xã trở thành trung tâm chính trị, kinh 

tế, văn hoá và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một cụm xã. 

Các trung tâm cụm xã có thể phát huy được vai trò "điểm tựa" phát triển nông thôn, đẩy 

mạnh quá trình đô thị hoá và điều hoà sự tăng trưởng, phát triển của các đô thị lớn. Các 

cơ sở cần cải tạo và xây dựng ở các trung tâm cụm xã là: chợ, cơ sở dịch vụ sản xuất và 

đời sống, cơ sở sản xuất TTCN, cơ sở văn hoá cộng đồng,... 

Định hướng phát triển không gian đô thị và nông thôn của huyện Cầu Ngang  gồm 

02 đô thị và các xã nông thôn, trong đó: 

 Đô thị Cầu Ngang - quy mô đô thị loại IV, là thị trấn huyện lỵ với chức năng 

chính là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng vùng huyện Cầu 

Ngang. Định hướng đến 2030 diện tích đất đai phát triển đô thị khoảng 3.532,22 ha, dân 

số đến năm 2030 khoảng 53.599 người, năm 2040 khoảng 61.594 người. 

 Đô thị Mỹ Long - quy mô đô thị loại V, là thị trấn với chức năng chính là trung 

tâm thương mại - dịch vụ - du lịch của vùng huyện Cầu Ngang. Diện tích đất đai phát 

triển đô thị khoảng 542,38 ha. Dân số đến năm toàn 2030 khoảng 8.373 người. Dân số 

đến năm 2040 khoảng 12.180 người. 
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 Xã Hiệp Mỹ Đông có diện tích tự nhiên khoảng 1.768,93 ha. Dân số đến năm 

2030 khoảng 6.143 người, diện tích đất xây dựng khoảng 61,43 ha. Dân số đến năm 

2040 khoảng 6.785 người, diện tích đất xây dựng khoảng 67,85 ha. 

 Xã Hiệp Mỹ Tây có diện tích tự nhiên khoảng 1.859,22 ha. Dân số đến năm 

2030 khoảng 8.011 người, diện tích đất xây dựng khoảng 80,11 ha. Dân số đến năm 

2040 khoảng 8.849 người, diện tích đất xây dựng khoảng 88,49 ha.  

 Xã Mỹ Long Nam có diện tích tự nhiên khoảng 4.223,43 ha. Dân số đến năm 

2030 khoảng 7.473 người, diện tích đất xây dựng khoảng 74,73 ha. Dân số đến năm 

2040 khoảng khoảng 8.255 người, diện tích đất xây dựng khoảng 82,55 ha. 

 Xã Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên khoảng 2.256,68 ha. Dân số đến năm 2030 

khoảng 9.168 người, diện tích đất xây dựng khoảng 91,68 ha. Dân số đến năm 2040 

khoảng 10.128 người, diện tích đất xây dựng khoảng 101,28 ha. 

 Xã Kim Hòa có diện tích tự nhiên khoảng 2.248,36 ha. Dân số đến năm 2030 

khoảng 8.682 người, diện tích đất xây dựng khoảng 86,82 ha. Dân số đến năm 2040 

khoảng 9.688 người, diện tích đất xây dựng khoảng 96,88 ha. 

 Xã Trường Thọ có diện tích tự nhiên khoảng 2.219,91 ha. Dân số đến năm 2030 

khoảng 8.971 người, diện tích đất xây dựng khoảng 89,71 ha. Dân số đến năm 2040 

khoảng 9.909 người, diện tích đất xây dựng khoảng 99,09 ha. 

 Xã Long Sơn có diện tích tự nhiên khoảng 3.117,29 ha. Dân số đến năm 2030 

khoảng 12.602 người, diện tích đất xây dựng khoảng 126,02 ha. Dân số đến năm 2040 

khoảng 13.920 người, diện tích đất xây dựng khoảng 139,20 ha. 

 Xã Thạnh Hòa Sơn có diện tích tự nhiên khoảng 2.290,21 ha. Dân số đến năm 

2030 khoảng 8.796 người, diện tích đất xây dựng khoảng 87,96 ha. Dân số đến năm 

2040 khoảng 9.716 người, diện tích đất xây dựng khoảng 97,16 ha. 

 Xã Nhị Trường có diện tích tự nhiên khoảng 2.757,63 ha. Dân số đến năm 2030 

khoảng 10.678 người, diện tích đất xây dựng khoảng 106,78 ha. Dân số đến năm 2040 

khoảng 11.796 người, diện tích đất xây dựng khoảng 117,96 ha. 

 Xã Vinh Kim có diện tích tự nhiên khoảng 3.419,51 ha. Dân số đến năm 2030 

khoảng 15.141 người, diện tích đất xây dựng khoảng 151,41 ha. Dân số đến năm 2040 

khoảng 16.725 người, diện tích đất xây dựng khoảng 167,25 ha. 

 Xã Mỹ Long Bắc có diện tích tự nhiên khoảng 2.595,32 ha. Dân số đến năm 

2030 khoảng 8.875 người, diện tích đất xây dựng khoảng 88,75 ha. Dân số đến năm 

2040 khoảng 9.704 người, diện tích đất xây dựng khoảng 97,04 ha. 

 Định hướng phát triển xây dựng trong vùng 

Với định hướng phát triển kinh tế xã hội hướng tới huyện nông thôn mới và quy 

hoạch xây dựng như sau: 

 Định hướng đến năm 2030 dân số khoảng 166.422 người, đất phát triển đô thị 

khoảng 4.074,60 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 453,94 ha, đất dân dụng đô 

thị đảm bảo chỉ tiêu 80 m²/người, diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) đảm bảo ≤ 55 

m2/người. Đất nông thôn khoảng 28.756,49 ha, trong đó xây dựng nông thôn khoảng 

1.044,50 ha đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 100 m²/người, đất ở nông thôn đảm bảo ≥ 25 

m2/người.  
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 Định hướng đến năm 2040 dân số khoảng 189.249 người, đất phát triển đô thị 

khoảng 4.074,60 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 512,53 ha, đất dân dụng đô 

thị đảm bảo chỉ tiêu 80 m²/người, diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) đảm bảo ≤ 55 

m2/người. Đất nông thôn khoảng 28.756,49 ha, trong đó xây dựng nông thôn khoảng 

1.154,75 ha đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 100 m²/người, đất ở nông thôn đảm bảo ≥ 25 

m2/người. 

 Hình thành các chức năng thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục tại trung tâm các 

cụm xã nhằm tạo động lực phát triển cho các xã. Đồng thời nâng cấp, bổ sung các công 

trình tại trung tâm hiện hữu. Định hướng nhu cầu đất xây dựng trung tâm các xã được 

quy hoạch: mỗi trung tâm có quy mô diện tích 10-20 ha. Đây là trung tâm kinh tế, văn 

hoá của xã. Mỗi cụm trung tâm xã có các công trình văn hoá thể thao, các công trình hạ 

tầng khác như bưu điện, chợ, sân thể thao xã (60x90m)… được xây dựng theo quy chuẩn 

và được bố trí ở khu vực thuận tiện với các thôn xóm, bán kính phục vụ trong khoảng 

2km. 

 Hình thành cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc, cụm công nghiệp Long Sơn và cụm 

công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, khai thác tiềm năng giao thông và tạo động lức phát triển 

kinh tế vùng. 

III. PHÂN VÙNG KIỂM SOÁT QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN 

1. Phân vùng kiểm soát quản lý phát triển 

a) Vùng động lực phát triển phía Tây: 

Đây là tiểu vùng động lực quan trọng là hướng phát triển bền vững của cả vùng, là 

trung tâm phát triển mạnh trong tương lai. Xác định bao gồm đô thị Cầu Ngang, xã Hiệp 

Hòa, xã Trường Thọ, xã Nhị Trường, xã Long Sơn.  

Đây là vùng có tiềm năng phát triển như Cụm công nghiệp Long Sơn, đô thị Cầu 

Ngang, có các trục hành lang kinh tế: Quốc lộ 53, Đường tỉnh 912, Đường huyện 17, 

Đường huyện 18 và Đường huyện 20 kết nối với các khu vực lân cận. Đây cũng là vùng 

rộng lớn có tiềm năng phát triển sản xuất lúa và hoa màu, phát triển cây công nghiệp 

ngắn ngày.... 

Với thế mạnh của đô thị trung tâm Cầu Ngang và mối quan hệ giao thông toàn tỉnh 

và khu vực. Đây không những là vùng tập trung đô thị, công nghiệp, dịch vụ, khoa học 

kỹ thuật cho cả huyện mà còn là đầu mối giao thương với các vùng trong tỉnh lẫn khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long. 

b) Vùng động lực phát triển phía Đông Nam: 

Bao gồm đô thị Mỹ Long, xã Vinh Kim, xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam, xã 

Hiệp Mỹ Đông, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Thạnh Hòa Sơn. Đây là vùng có tiềm năng phát 

triển nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ nghề biển. Trong tương lai hướng đến phát triển du 

lịch sinh thái. 

Có các cụm công nghiệp tập trung như cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc và Hiệp 

Mỹ Tây đón nhận các ngành công nghiệp, dịch vụ từ vùng động lực phát triển. Kết hợp 

với đô thị Mỹ Long hình thành đô thị đối trọng với đô thị trung tâm Cầu Ngang. 

2. Định hướng không gian phát triển công nghiệp và các khu chức năng đặc thù 

Các khu chức năng đặc thù gồm các khu sản xuất, khu dịch vụ du lịch, các vùng 

sản xuất công nghệ cao,... cần được xác định phạm vi, quy mô, có hình thức tổ chức 
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không gian phù hợp, kết nối thuận tiện với các khu chức năng xung quanh. 

Hình thành khu sản xuất đô thị tiếp giáp với các cụm công nghiệp và định hướng 

như sau: 

Cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc: theo định hướng quy hoạch chung vùng huyện 

Cầu Ngang sẽ phát triển cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc tại vị trí ấp Nhứt A với diện 

tích khoảng 40 ha, đây là khu vực tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho xã Mỹ 

Long Bắc nói riêng và toàn huyện Cầu Ngang nói chung. 

Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây: theo định hướng quy hoạch chung vùng huyện 

Cầu Ngang sẽ phát triển cụm công nghiệp tại khu vực ấp Bào Bèo với diện tích khoảng 

40 ha. Đây là khu vực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Hiệp Mỹ Tây  nói 

riêng và toàn huyện Cầu Ngang nói chung. 

Cụm công nghiệp Long Sơn: theo định hướng quy hoạch chung vùng huyện Cầu 

Ngang sẽ phát triển cụm công nghiệp tại khu vực ấp Ô Răng với diện tích khoảng 40 

ha. Đây là khu vực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Long Sơn  nói riêng 

và toàn huyện Cầu Ngang nói chung. 

Bố trí các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, thúc 

đẩy sản xuất và tạo việc làm, tận dụng tối đa điều kiện về giao thông đối ngoại.  

Cụm tiểu thủ công nghiệp – làng nghề (xã Vinh Kim – Mỹ Long Bắc): Quy 

hoac̣h các vùng nguyên liêụ, ổn điṇh nguồn nguyên liêụ taị chỗ cho các cơ sở sản xuất 

tiểu thủ công nghiêp̣ mà xã có lơị thế như sản phẩm chế biến từ cây đậu phọng,... gắn 

với phát triển tổ kinh tế hơp̣ tác trong liñh vưc̣ sản xuất công nghiêp̣ - tiểu thủ công 

nghiệp. 

Các làng nghề truyền thống: Bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống 

như: Làng nghề bánh tét Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện cầu Ngang được công nhận theo 

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh. Bánh tét 

Trà Cuôn đã trở nên nổi tiếng từ những năm 1970; Làng nghề khai thác, sơ chế, chế biến 

thủy hải sản thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang được công nhận theo Quyết định số 

2081/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh. Làng nghề hình thành và 

phát triển từ những năm 1922; Cốm dẹp là phẩm vật chính dâng cúng tạ ơn thần mặt 

trăng theo phong tục của đồng bào Khmer trong lễ hội Ok Om Bok, được tổ chức định 

kỳ vào Rằm tháng 10 hàng năm. 

3. Định hướng không gian phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp 

a) Định hướng: 

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của từng địa phương 

và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt việc chuyển đổi đất 

trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng các loại cây, con khác có hiệu quả cao hơn; 

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ổn định, quy mô lớn, khuyến khích 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, hữu cơ; tạo điều kiện thuận 

lợi về chính sách và hạ tầng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện biến đổi khí hậu. 

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống năng suất và chất lượng 

cao, giảm giá thành, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện các quy trình kỹ thuật tiên 

tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ; hóa chất 

bảo vệ thực vật; giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sâu bệnh. 
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 Đối với lĩnh vực chăn nuôi 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với diễn biến của các loại dịch 

bệnh và nhu cầu thị trường; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng 

gia cầm (gà, vịt) và gia súc lớn (heo, bò) tạo sản phẩm an toàn. Nâng cao năng suất, chất 

lượng đàn vật nuôi; phát triển giống chất lượng cao để nâng cao nhanh khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học nhằm tạo ra sản 

phẩm có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu thị trường. 

Tổ chức lại chăn nuôi theo hướng hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị ngành, hàn 

gắn xây dựng nhãn hiệu, từng bước chuyển từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán 

kém kiệu quả sang chăn nuôi trang trại, gia trại, chăn nuôi bán công nghiệp; tổ chức lại 

chăn nuôi nâng số hộ sử dụng các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, tạo khối 

lượng cao, tạo khối lượng hàng hóa lớn, đồng nhất phù hợp với điều kiện phát triển của 

huyện, đáp ứng được với nhu cầu của người tiêu dùng và mang lại giá trị kinh tế cao, 

ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến kết hợp với phát triển chăn nuôi đảm bảo quy 

định về bảo vệ môi trường. Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp liên kết, hợp tác 

trong lĩnh vực chăn nuôi và đầu tư giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp, đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

 Đối với lĩnh vực thủy sản 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành thủy sản trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó chú trọng phát triển nuôi trồng 

thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi 

phù hợp với lợi thế của huyện. 

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; đa dạng hóa đối 

tượng và phương thức nuôi phù hợp; phát triển mạnh nuôi thâm canh ứng dụng công 

nghệ cao, quy trình thực hành tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. 

b) Định hướng không gian phát triển nông- lâm nghiệp: 

Căn cứ vào các đặc điểm tự nhiên về phân bố địa lý, địa hình, thổ nhưỡng đất đai, 

sinh học, vào mục tiêu phát triển kinh tế của huyện... Căn cứ vào quy hoạch địa giới 

hành chính huyện đến năm 2030. Căn cứ vào hiện trạng dân số và phát triển kinh tế, khả 

năng phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp - TTCN, thương mại và dịch 

vụ tổng hợp; huyện Cầu Ngang giai đoạn 2021-2030 có thể phân thành 05 tiểu vùng 

phát triển kinh tế như sau: 
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Sơ đồ Phân vùng kiểm soát quản lý phát triển 

b.1) Tiểu vùng I 

Là vùng nằm phía Tây của huyện Cầu Ngang, có diện tích tự nhiên khoảng 11.811 

ha, trong đó: đất nông nghiệp khoảng 9.200 ha (đất chuyên trồng lúa nước khoảng 7.680 

ha). 

Tiểu vùng được giới hạn bởi Đường huyện 17, từ Kim Hòa đến ngã ba Tri Liêm 

theo Đường huyện 18 đến Quốc lộ 53, từ Quốc lộ 53 đến ngã ba Long Sơn theo Đường 

huyện 21 chạy tới cống Tân Lập, dọc theo tuyến đê Tân Lập, Lạc Hòa, theo con giống 

Mỹ Quý đến cống Thâu Râu, gồm các xã Nhị Trường, Trường Thọ và một phần các xã 

Kim Hòa, Hiệp Hòa, Thuận Hòa, Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn, thị trấn Cầu Ngang. Đây 

là khu vực có địa hình bằng phẳng, mạng lưới thủy lợi nội đồng tương đối hoàn chỉnh 

cung cấp đủ nước tưới quanh năm, trình độ thâm canh cao hơn các vùng khác trong 

huyện. Phù hợp với sản xuất lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và phát 

triển chăn nuôi gia cầm, heo, bò. 

Tuy nhiên, ở một số khu vực sâu trong nội đồng thường bị ngập lụt vào mùa mưa, 

khó tiêu thoát, cần chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong thời gian tới. 

Ngoài ra, trong tiểu vùng có đường Quốc lộ 53, Đường huyện 17, 18 chạy qua, hai 

con đường này trong 10 năm tới sẽ là hai trong ba tuyến phát triển kinh tế theo trục giao 

thông, có nhiều điều kiện giao lưu kinh tế - văn hoá với các huyện, thị xã và thành phố 

trong tỉnh. 

 Định hướng phát triển tiểu vùng I: 

Với địa hình thuận lợi nên thời gian tới sẽ chuyển đổi các loại hình sản xuất nông 

nghiệp hiện tại (3 vụ lúa, 2 vụ lúa) sang loại hình 2 vụ lúa (lúa chất lượng cao) kết hợp 

1 vụ màu, những vùng hạn chế hơn về nguồn nước thì chuyển sang chuyên màu, những 

vùng bị ngập vào mùa mưa chuyển đổi sang lúa kết hợp với cá nước ngọt. Mặt khác, 
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phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có quy mô lớn để cung cấp 

cho các thị trường trong và ngoài huyện. 

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp Long Sơn, 

dự án điện gió V2-3, V2-4 tại Long Sơn và Thạnh Hòa Sơn, đồng thời phát triển mạnh 

các loại hình dịch vụ kết hợp. Duy trì và phát triển làng nghề đã được công nhận như 

làng nghề Bánh tét Trà Cuôn. Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giai đoạn đến 2050 sẽ 

tiến hành phát triển các ngành nghề như: may mặc, cơ khí, xay xát lương thực, nuôi vi 

tảo kết hợp điện mặt trời... 

b.2) Tiểu vùng II 

Đây có thể gọi là khu vực trung tâm của huyện, thuộc khu vực Chà Và - Thâu Râu 

với diện tự nhiên khoảng 10.300 ha, mật độ khoảng 430 người/km2, gồm một phần các 

xã Vinh Kim, Kim Hòa, Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, thị trấn Cầu Ngang, Thuận Hòa, Long Sơn, 

Thạnh Hòa Sơn, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông. 

Đất nông nghiệp của tiểu vùng khoảng 7.300 ha, chất lượng đất tương đối tốt, chủ 

yếu là phù sa nhiễm mặn và đất cát giồng. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước trong mùa 

khô vẫn xảy ra nên phần lớn diện tích chỉ sản xuất 01 vụ lúa kết hợp với 01 vụ tôm hoặc 

chuyên tôm. 

Tiềm năng tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi và nuôi trồng thủy sản ở tiểu 

vùng còn rất lớn. Phát triển tốt các loại nông sản: lúa - gạo đặc sản và chất lượng cao, 

các loại rau nuôi trồng thủy sản, phát triển chăn nuôi bò, heo, gia cầm… 

Tiểu vùng còn có lợi thế là Quốc lộ 53 chạy qua, đây là trục giao thông chính của 

huyện cũng như tiểu vùng, đi qua hầu hết các xã trong tiểu vùng. Nhờ vậy đã hình thành 

thị trấn Cầu Ngang và các thị tứ dọc hai bên Quốc lộ. Thị trấn và các thị tứ đang phát 

triển mạnh về nhiều mặt theo tuyến giao thông. 

 Định hướng phát triển tiểu vùng II: 

Với đặc điểm địa hình cũng như tiềm năng tăng vụ và đa dạng hóa cây trồng thì 

việc phát triển nông nghiệp ở tiểu vùng sẽ định hướng như sau: 

- Khu vực Chà Và: bố trí một vụ lúa đặc sản (ngắn ngày) luân canh tôm sú hoặc 

nuôi cá. 

- Khu vực Thâu Râu: bố trí một vụ lúa đặc sản và luân canh một vụ tôm hoặc 

chuyên tôm. 

Giai đoạn tới, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với vùng 

nguyên liệu như: công nghiệp chế biến thủy sản, nông sản, đặc biệt là các dự án chế biến 

tôm, may mặc…. Tiến tời hoàn thành và đưa vào hoạt động cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ 

Tây. 

- Khu vực từ đê cánh đồng Tây đến cuối: dự kiến phát triển loại hình nuôi tôm sú, 

thẻ + trồng màu bờ líp. 

Với các điều kiện thuận lợi về đất đai, lao động, cùng với sự hỗ trợ đầu tư vốn 

trong nội bộ của vùng và khả năng thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, tiểu vùng II sẽ trở 

thành một trung tâm quan trọng của huyện về các mặt: hành chính, kinh tế, văn hoá, 

giáo dục và phát triển khoa học - công nghệ trở thành hạt nhân thúc đẩy sự phát triển 

của các vùng khác trong huyện. Như vậy, tiểu vùng II là vùng trung tâm chính trị, kinh 
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tế của huyện. Đến năm 2050, hướng phát triển chính của tiểu vùng là công nghiệp - dịch 

vụ - nông nghiệp. 

b.3) Tiểu vùng III 

Nằm phía Đông huyện với diện tích tự nhiên khoảng 6.300 ha, trong đó có khoảng 

4.400 ha đất nông nghiệp, được giới hạn bởi bờ kênh Vĩnh Bình - Mỹ Cẩm, từ cống 

Vĩnh Bình chạy dài đến đường đal ấp Thôn Rôn đến Quốc lộ 53, theo Quốc lộ 53 đến 

ngã ba Mã Đỏ từ đó theo giồng cát đến cánh đồng Tây, gồm các xã: Mỹ Long Nam, Mỹ 

Long Bắc, thị trấn Mỹ Long và một phần các xã: Vinh Kim, Mỹ Hòa, Hiệp Mỹ Đông. 

Đất đai tiểu vùng này tương đối tốt, chủ yếu là phù sa nhiễm mặn và đất cát giồng. 

Một số khu vực có hiện tượng thiếu nước trong mùa khô nên phần lớn diện tích chỉ sản 

xuất được 02 vụ và một phần đất giồng ở phía Nam tiểu vùng chỉ sản xuất 1 vụ. Vì vậy, 

khi giải quyết được nước tưới thì khả năng tăng vụ còn rất lớn, triển vọng đa dạng hóa 

cây trồng khá phong phú. 

Theo khảo sát hiện nay, loại hình sử dụng đất nông nghiệp tiếp đến 2 vụ lúa, 1 vụ 

màu, cây lâu năm; loại hình lúa - màu tuy đã được triển khai nhưng chiếm tỷ lệ khá nhỏ. 

Với lợi thế có sẵn nguồn nguyên liệu lớn từ các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và lực lượng lao động trẻ dồi dào. Tiểu vùng III có đủ các 

điều kiện cần thiết để phát triển cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên một số ngành nghề 

có tiềm năng và nguồn nguyên liệu tại chỗ: công nghiệp. 

 Định hướng phát triển tiểu vùng III: 

Với đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng như trên, giai đoạn tới sẽ định hướng phát 

triển một số loại hình sản xuất nông nghiệp như sau: 

- Khu vực từ cống Vĩnh Bình - cống Long Hòa: dự kiến phát triển loại hình sử 

dụng đất là hai vụ lúa + một vụ màu; một vụ lúa hai + một vụ màu; 

- Khu vực từ cống Long Hòa - cánh đồng Tây: dự kiến phát triển loại hình trồng 

lúa  + chuyên tôm. 

Mặt khác, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với vùng 

nguyên liệu như: công nghiệp chế biến thủy sản, nông sản… Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 

giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc. Duy trì và phát triển làng nghề 

hiện có như: Làng nghề khai thác, đánh bắt, sơ chế, chế biến thủy sản ở thị trấn Mỹ 

Long. Đồng thời, phát triển, thu hút du khách thông qua các di tích lịch sử cách mạng 

nổi tiếng như chùa Giác Linh (xã Mỹ Long Bắc) được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng 

di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; lễ hội Nghinh Ông, lễ rước Bà Chúa Xứ (thị trấn 

Mỹ Long). 

b.4) Tiểu vùng IV 

Là khu vực nằm ngoài đê ngăn mặn Chà Và - Thâu Râu với diện tích tự nhiên 

khoảng 2.300 ha, trong đó: đất rừng phòng hộ khoảng 237 ha, đất nuôi trồng thủy sản 

khoảng 325 ha, đất sông, kênh rạch khoảng 1.660 ha, còn lại là các loại đất khác. Khu 

vực này gồm một phần các xã Vinh Kim, Mỹ Long Bắc. Khu vực này có nguồn tài 

nguyên thủy sản phong phú, thuận lợi cho phát triển mạnh về đánh bắt, nuôi trồng thủy 

sản. Mặt khác, có thể kết hợp trồng rừng, phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh 

thái. 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

144 

Đất đai khu vực này chủ yếu là mặn nhiều và ngập mặn. Địa hình bị chia cắt, nền 

đất yếu, ảnh hưởng của sóng biển, gió lớn, thủy triều thường gây tác hại đáng kể đến cơ 

sở hạ tầng và cho sản xuất. 

 Định hướng phát triển tiểu vùng IV: 

Thời gian tới khu vực này tập trung chủ yếu phát triển các loại hình như nuôi 

chuyên tôm nước mặn, nuôi tôm kết hợp trồng rừng phòng hộ. 

Đặc biệt, do nằm tiếp giáp với sông Cổ Chiên thông ra biển là điều kiện rất thuận 

lợi cho các loài sinh vật nước lợ, nước mặn phát triển, hình thành các khu vực có điều 

kiện thuận lợi phát triển hình thức khu du lịch sinh thái như: Cồn Bần (xã Mỹ Long Bắc) 

và khu sinh thái thị trấn Mỹ Long. 

b.5) Tiểu Vùng V 

Là khu vực Cồn Nạn xã Mỹ Long Nam, với diện tích tự nhiên khoảng 2.270 ha, 

chủ yếu là đất sông, đất rừng phòng hộ và nuôi trồng thủy sản. Đây là khu vực có vị trí 

quan trọng về quốc phòng, bảo vệ tài nguyên vùng cửa sông và đặc biệt về phát triển 

nuôi trồng thủy sản. 

Địa hình khu vực chưa ổn định, nền đất yếu, ảnh hưởng của sóng biển, gió lớn, 

thủy triều thường gây tác hại đáng kể đến cơ sở hạ tầng và cho sản xuất. 

 Định hướng phát triển tiểu vùng V: 

Thời gian tới khu vực này tập trung chủ yếu phát triển các loại hình như nuôi tôm 

nước mặn, nuôi trồng thủy sản (sò, nghêu…). Ngoài ra, khu vực này có điều kiện thuận 

lợi phát triển hình thức khu du lịch sinh thái như: Hàng Dương (xã Mỹ Long Nam); Cồn 

Nạn (xã Mỹ Long Nam). 

4. Định hướng không gian phát triển du lịch, thương mại dịch vụ 

a) Du lịch: 

Tập trung nâng cấp lễ hội Nghinh Ông (Cúng biển Mỹ Long) trở thành điểm nhấn 

của du lịch huyện Cầu Ngang, kết hợp kêu gọi đầu tư du lịch cộng đồng trên các cù lao, 

cồn nổi ven biển. Đồng thời, hình thành và phát triển sản phẩm du lịch làng nghề, di sản 

của dân tộc Khmer Trà Vinh. 

Phát triển Cụm du lịch Cồn Nghêu bao gồm các điểm du lịch Cồn Bần, Cồn Nghêu, 

Hàng Dương. Sản phẩm của cụm này gồm vui chơi giải trí ăn uống đặc sản (nghêu, sò, 

cua …), nghỉ ngơi, tham quan, du lịch tìm hiểu đời sống người dân. Trong đó, ưu tiên 

phát triển khu du lịch sinh thái Hàng Dương tại xã Mỹ Long Nam với diện tích khoảng 

20,68 ha. 

Dự kiến phát triển các điểm du lịch huyện Cầu Ngang 
 

TT Tên dự án Địa điểm 
Diện tích            

quy hoạch (ha) 

1 
Khu du lịch sinh thái Hàng Dương - xã Mỹ 

Long Nam (kết hợp với đất rừng phòng hộ) 
Xã Mỹ Long Nam 20,68 

2 
Khu du lịch sinh thái thị trấn Mỹ Long (kết 

hợp với đất rừng phòng hộ) 
TT. Mỹ Long 20,00 
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3 
Khu du lịch sinh thái xã Mỹ Long Bắc (kết 

hợp với đất rừng phòng hộ) 
Xã Mỹ Long Bắc 65,00 

4 
Du lịch làng nghề cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ 

Long Nam, TT Mỹ Long huyện Cầu Ngang 

TT. Mỹ Long,         

xã Mỹ Long Bắc 
7,68 

 

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch, 

phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung vào 

đầu tư, khai thác cụm du lịch Cầu Ngang. 

Do nằm tiếp giáp với sông Cổ Chiên thông ra biển là điều kiện rất thuận lợi cho 

các loài thực vật nước mặn phát triển, hình thành các khu vực rừng sản xuất, rừng phòng 

hộ ven sông. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch 

sinh thái đang là hướng phát triển mà địa phương cần phải nghiên cứu, tận dụng các thế 

mạnh, các lễ hội của vùng lân cận nhằm tạo tiềm năng phát triển của huyện trong thời 

gian tới. 

Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp tại các khu phát triển 

nông nghiệp. 

Tại xã Mỹ Long Bắc: Phát triển mô hình du lịch sinh thái Cồn Bần cách Cồn Nghêu 

khoảng 5 km về phía thượng nguồn, cách bờ biển Mỹ Long Bắc khoảng 2 km. Bên cạnh 

việc phát triển du lịch sinh thái mô hình homestay, huyện Cầu Ngang cần đẩy mạnh kết 

hợp loại hình du lịch tôn giáo, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chùa Dơi (hay còn được gọi 

là Chùa Giác Linh) tại ấp Nhứt. 

Tại xã Mỹ Long Nam: Phát triển mô hình du lịch sinh thái Cồn Nghêu giữa cửa 

biển Cung Hầu, cách bờ  biển Mỹ Long Nam khoảng 3 km; khu du lịch sinh thái Hàng 

Dương nằm dọc theo bờ biển gần 5 km của xã Mỹ Long Nam, quanh năm mát mẻ, lồng 

lộng gió từ biển khơi thổi vào, thích hợp cho các hoạt động cắm trại, picnic, dã ngoại… 

b) Thương mại dịch vụ: 

Phát triển các loại hình, tổ chức thương mại bán lẻ quy mô nhỏ và vừa tại thị trấn 

Cầu Ngang và thị trấn Mỹ Long. Tiếp nhận hàng hóa từ thị trường trung tâm tỉnh để 

phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong huyện. Mục tiêu quan trọng hơn là trở thành 

đầu mối tổ chức khai thác nguồn hàng sản xuất trong huyện và vùng lân cận để cung 

ứng cho đô thị trung tâm của tỉnh và thị trường ngoài tỉnh. 

Chú trọng phát triển hoạt động thương mại nhằm tạo nguồn hàng nông sản cho 

mục tiêu xuất khẩu, nhất là các mặt hàng thế mạnh của Cầu Ngang. Tổ chức thị trường 

kết hợp chặt chẽ với chính sách bảo trợ, bảo hiểm sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện 

phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, phát triển kinh tế gia đình và trang 

trại. 

Phát triển hạ tầng thương mại phục vụ cho hoạt động cung cấp nguyên liệu cho 

sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản. 

Củng cố hệ thống bán lẻ, chợ bán buôn nông sản phù hợp với quá trình tập trung 

hóa sản xuất và tiêu dùng ở nông thôn, từng bước nâng cao văn minh thương mại và áp 

dụng phương thức kinh doanh mới, các dịch vụ hỗ trợ trong các chợ bán buôn, chợ quy 

mô lớn. 

Giai đoạn 2021-2030, huyện sẽ quy hoạch xây mới và mở rộng thêm 9 chợ, trong 

đó: xây mới 5 chợ và mở rộng 4 chợ. Cụ thể: 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

146 

Dự kiến quy hoạch chợ huyện Cầu Ngang 

STT Tên dự án Địa điểm 

1 Mở rộng chợ Mỹ Long Nam Xã Mỹ Long Nam 

2 Chợ xã Thạnh Hòa Sơn (xây dựng mới) Xã Thạnh Hòa Sơn 

3 Mở rộng chợ xã Trường Thọ Xã Trường Thọ 

4 Chợ huyện Cầu Ngang  TT. Cầu Ngang 

5 Mở rộng chợ Vinh Kim Xã Vinh Kim 

6 Chợ xã Mỹ Long Bắc (xây dựng mới) Xã Mỹ Long Bắc 

7 Chợ ấp Phiêu xã Hiệp Hòa (xây dựng mới) Xã Hiệp Hòa 

8 Mở rộng chợ xã Kim Hòa Xã Kim Hòa 

9 Chợ xã Hiệp Mỹ Tây (xây dựng mới) Xã Hiệp Mỹ Tây 

Đến năm 2030 khi hệ thống siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi, được phát triển tại 

thị trấn, các khu dân cư tập trung, khu du lịch để dần thay thế cho các chợ không đủ tiêu 

chuẩn diện tích. Cầu Ngang định hướng sẽ phát triển 01 siêu thị, diện tích 1.000 m2 tại 

thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang; định hướng này hoàn toàn phù hợp với quy 

hoạch thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. 

5. Định hướng không gian bảo tồn, cảnh quan đặc thù 

a) Định hướng phát triển các khu vực bảo tồn: 

Trong định hướng phát triển vùng huyện đảm bảo tiêu chí huyện nông thôn mới 

với tầm nhìn hướng đô thị hóa để phát triển đô thị Cầu Ngang trở thành đô thị loại IV là 

cần thiết để góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhưng phải đi kèm với 

các công tác bảo vệ môi trường tự nhiên và các giá trị phi vật thể về văn hóa lịch sử là 

rất cần thiết. Theo đó định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện đảm bảo các yếu tố: 

- Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 

- Các công trình di tích lịch sử, các công trình kiến trúc tôn giáo. 

- Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên dọc sông Cổ Chiên. 

- Tôn tạo và bảo tồn khu di tích Bàu Dài xã Nhị Trường. 

Giải pháp quy hoạch xây dựng định hướng kết hợp việc giữ gìn điều kiện tự nhiên 

sông Cổ Chiên để khai thác dịch vụ du lịch hướng sinh thái, phát huy tiềm năng lợi thế 

mặt tiền sông cho các hoạt động sản xuất hướng công nghiệp xanh và cảng sông. 

b) Định hướng phát triển các khu vực bảo vệ cảnh quan: 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo hướng vừa bảo vệ, vừa khai thác giá 

trị cảnh quan dọc sông Cổ Chiên, sông Cầu Ngang, sông Vinh Kim… 

Cảnh quan vùng nông nghiệp: Vùng sản xuất nông nghiệp theo xu hướng công 

nghệ kỹ thuật cao sẽ áp dụng tại huyện. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng 

tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. 

Tiềm năng cảnh quan tự nhiên sông nước không chỉ cho các hoạt động sản xuất 

phi nông nghiệp phụ trợ và về lâu dài sẽ là nguồn tạo động lực phát triển kinh tế cho 

huyện nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ cảnh quan địa phương. 
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IV. CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ KHU VỰC NÔNG THÔN 

1. Tổ chức hệ thống đô thị và các khu vực nông thôn 

Vùng huyện Cầu Ngang lấy đô thị Cầu Ngang (loại IV) và đô thị Mỹ Long (loại 

V) làm trung tâm phát triển chính các khu vực dịch vụ thương mại làm động lực phát 

triển cho huyện.  

Hệ thống điểm dân cư nông thôn phát triển theo định hướng. Các xã nông thôn 

phát triển theo định hướng quy hoạch chung xây dựng của từng xã, phát triển dọc theo 

các tuyến lộ chính và hệ thống kênh rạch gắn liền với điều kiện sản xuất nông nghiệp 

theo hướng bền vững: 

 Cụm dân cư phía Đông Nam (xã Hiệp Mỹ Đông - xã Hiệp Mỹ Tây - xã Mỹ 

Long Nam); 

 Cụm dân cư phía Tây (xã Kim Hòa - xã Trường Thọ - xã Hiệp Hòa); 

 Cụm dân cư phía Nam (xã Long Sơn - xã Thạnh Hòa Sơn - xã Nhị Trường); 

 Cụm phía Bắc (xã Vinh Kim - xã Mỹ Long Bắc). 

Hình thành và xây dựng các trung tâm cụm xã trở thành trung tâm chính trị, kinh 

tế, văn hoá và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm xã. 

Các trung tâm cụm xã có thể phát huy được vai trò "điểm tựa" phát triển nông thôn, đẩy 

mạnh quá trình đô thị hoá và điều hoà sự tăng trưởng, phát triển của các đô thị lớn. Các 

cơ sở cần cải tạo và xây dựng ở các trung tâm cụm xã là: chợ, cơ sở dịch vụ sản xuất và 

đời sống, cơ sở sản xuất TTCN, cơ sở văn hoá cộng đồng,... 
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Sơ đồ Tổ chức hệ thống đô thị và các khu vực nông thôn 

2. Địnhh hướng tổ chức hệ thống đô thị 

a) Đô thị Cầu Ngang: 

Là đô thị huyện lỵ, với vai trò đô thị trung tâm huyện, là động lực phát triển, trung 

tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, thương mại dịch vụ, du 

lịch. Quy mô dự báo như sau: 

Quy mô dân số năm 2030 là 53.599 người. Năm 2040 là 61.594 người. 

 Định hướng phát triển: 

Phát triển theo quan điểm gìn giữ và tôn tạo không gian văn hóa truyền thống gắn 

với xây dựng đô thị hiện đại, tạo các hình thái không gian phong phú tại các khu vực 

xây dựng mới, đảm bảo môi trường sống bền vững, đồng thời khai thác tối đa thế mạnh 

của từng khu và phân chia giai đoạn đầu tư hợp lý. 

Giao thông đối nội và giao thông đối ngoại đảm bảo liên hệ giữa đô thị với các 

vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài. Mạng lưới đường đơn giản, phân cấp đường chính 

- đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông đô thị an toàn, thông suốt. 

Trung tâm đô thị Cầu Ngang phát triển dựa trên thị trấn Cầu Ngang và mở rộng 

theo 2 hướng về trung tâm xã Mỹ Hòa và Thuận Hòa. Định hướng bảo tồn như trái tim 

của một đô thị bao gồm kiến trúc, cảnh quan, văn hoá lịch sử. Đồng thời xây dựng mới 

trung tâm hành chính huyện qua đó làm động lực phát triển cho khu vực phía Đông. Các 
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khu dân cư mới sẽ chủ yếu phát triển dọc theo tuyến Quốc lộ 53, tuyến đường tránh 

Quốc lộ 53, hướng về Đường huyện 35 và hai đường vành đai thị trấn tạo thành khu đô 

thị trung tâm của huyện. 

b) Đô thị Mỹ Long: 

Là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế xã hội, trung tâm kinh tế tiểu vùng cũng như 

cửa ngõ phía Đông của huyện. Quy mô dự báo như sau: 

Quy mô dân số năm 2030 là 8.373 người - năm 2040 là 12.180 người. 

 

Đô thị Mỹ Long 

 Định hướng phát triển: 

Đô thị Mỹ Long - quy mô đô thị loại V,  là đô thị mới với chức năng chính là trung 

tâm thương mại dịch vụ, hậu cần công nghiệp, nông nghiệp của vùng huyện Cầu Ngang. 

Đô thị Mỹ Long được định hướng từ thị trấn Mỹ Long: Đây là vùng phát triển vùng phát 

triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Tập trung các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp thủy 

sản và du lịch. Là đối trọng phía Đông của đô thị Cầu Ngang, giúp giảm áp lực đô thị 

hoá cho đô thị trung tâm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Phát triển theo phía Tây hướng 

từ trung tâm đô thị Mỹ Long đến Đường huyện 23. 

3. Định hướng tổ chức hệ thống điểm dân cư nông thôn 

a) Cụm phía Đông Nam (xã Hiệp Mỹ Đông - Hiệp Mỹ Tây - Mỹ Long Nam): Đây 

là vùng nuôi trồng thuỷ hải sản, dịch vu ̣ du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp: 

Có diện tích khoảng 7.851,58 ha, định hướng đến năm 2030, quy mô dân số cụm 

phía Đông Nam khoảng 21.627 người, đến năm 2040 khoảng 23.889 người. 
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Với Quốc lộ 53 và đường hành lang ven biển đi ngang qua địa bàn, cụm phía Đông 

Nam là cửa ngõ của huyện Cầu Ngang kết nối với thị xã Duyên Hải. Cụm dân cư phía 

Đông Nam tiếp giáp với đô thị Mỹ Long loại V theo định hướng, thuận lợi phát triển 

nông nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ du lịch. 

Với động lực phát triển quan trọng là dự án cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây với 

quy mô 40 ha, đây là cụm dân cư quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Cầu 

Ngang. 

 

Cụm phía Đông Nam (xã Hiệp Mỹ Đông – Hiệp Mỹ Tây – Mỹ Long Nam) 

b) Cụm phía Tây (xã Kim Hòa - Trường Thọ - Hiệp Hòa): Đây là vùng nông 

nghiệp và chăn nuôi: 

Có diện tích tự nhiên khoảng 6.724,95 ha. Định hướng đến năm 2030 quy mô dân 

số cụm phía Tây khoảng 26.821 người, đến năm 2040 khoảng 29.725 người. 

Với tuyến Đường huyện 17 nối Đường tỉnh 912 và các đường vành đai phía Đông 

của huyện Cầu Ngang, cụm phía Tây huyện Cầu Ngang với lợi thế về vị trí và đường 

giao thông kết nối khu vực. Thuận lợi phát triển nông nghiệp hình thành vùng chuyên 

trồng lúa, hoa màu. 
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Cụm phía Tây (xã Kim Hòa – Trường Thọ – Hiệp Hòa) 

c) Cụm phía Nam (xã Long Sơn - Thạnh Hòa Sơn - Nhị Trường): Đây là vùng 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Có diện tích khoảng 8.165,13 ha, định hướng đến năm 2030, quy mô dân số cụm 

phía Nam khoảng 32.076 người, đến năm 2040 khoảng 35.432 người. 

Cụm phía Nam có tuyến đường Quốc lộ 53 là tuyến giao thông đối ngoại chính 

của huyện và tỉnh.  

Với Quốc lộ 53 và Đường huyện 18 kết nối với đường vành đai đô thị Cầu Ngang 

đi ngang qua địa bàn, cụm phía Nam trở thành cửa ngõ của huyện Cầu Ngang kết nối 

với huyện Duyên Hải.  

Với động lực phát triển quan trọng là dự án cụm công nghiệp Long Sơn với quy 

mô 40 ha, cũng như là khu vực tiếp giáp đô thị Cầu Ngang loại IV theo định hướng, đây 

là cụm dân cư quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Cầu Ngang. 
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Cụm phía Nam (xã Long Sơn – Thạnh Hòa Sơn – Nhị Trường) 

d) Cụm phía Bắc (xã Vinh Kim - Mỹ Long Bắc): Đây là vùng nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy hải sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Có diện tích khoảng 6.014,83 ha, định hướng đến năm 2030, quy mô dân số cụm 

phía Bắc khoảng 23.926 người, đến năm 2040 khoảng 26.429 người. 

Trên trung tâm cụm xã phía Bắc hướng ra sông Vinh Kim và sông Cổ Chiên. Tập 

trung các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, bao gồm công nghiệp chế biến, du lịch trải 

nghiệm. Có sự gắn kết không gian làng nghề truyền thống với sản xuất nông nghiệp kỹ 

thuật cao 

Đồng thời cụm phía Bắc có các tuyến đường kết nối với những vị trí quan trọng 

của tỉnh Trà Vinh như trung tâm thành phố Trà Vinh qua Đường hành lang ven biển -  

tuyến dự kiến phát triển trong tương lai. Nối khu công nghiệp Long Đức của thành phố 

Trà Vinh qua tuyến Đường tỉnh 915B. Tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, 

nông nghiệp cho cụm phía Bắc. 

Với động lực phát triển quan trọng là dự án cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc với 

quy mô 40 ha, đây là cụm dân cư quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Cầu 

Ngang. 
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Cụm phía Bắc (xã Vinh Kim – Mỹ Long Bắc) 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ 

HỘI 

1. Định hướng phát triển hệ thống trung tâm giáo dục đào tạo  

Định hướng các trường THPT hiện hữu đã đảm bảo quy mô phục vụ đáp ứng quy 

hoạch phát triển đến năm 2025 và hướng tới chỉ cải tạo mở rộng các trường để đảm bảo 

quá trình phát triển vùng huyện với khoảng 166 ngàn người (đến 2030) và khoảng 189 

ngàn người vào năm 2040. 

Các trường trung học phổ thông đảm bảo bán kính phục vụ được tính toán theo 4 

cụm xã và 2 đô thị đảm bảo phục vụ cho quy mô dân số 20.000 - 30.000 người (2-3 đơn 

vị xã /thị trấn). Các trường THPT trên địa bàn Huyện, gồm có: 

- Trường PTTH Dương Quang Đông - vị trí tại thị trấn Cầu Ngang, cải tạo mở 

rộng. 

- Trường PTTH Nhị Trường - vị trí tại xã Nhị Trường , cải tạo mở rộng. 

- Trường PTTH Cầu Ngang A - vị trí tại xã Mỹ Long Bắc, cải tạo nâng c. 

- Trường PTTH Cầu Ngang B - vị trí tại xã Hiệp Mỹ Tây, cải tạo mở rộng. 

Bảng dự kiến quy hoạch công trình Giáo dục đào tạo - huyện Cầu Ngang 

TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm  

(ha) 

1 
Nâng cấp, mở rộng trường 

THPT Dương Quang Đông 
TT. Cầu Ngang 2,73 1,49 1,24 
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2 Trường THPT Cầu Ngang B Xã Hiệp Mỹ Tây 1,18 0,90 0,28 

3 Trường THPT Nhị Trường Xã Nhị Trường 1,50 1,00 0,50 

4 
Mở rộng trường mẫu giáo 

Tuổi Thơ 
Xã Vinh Kim 0,37 0,27 0,10 

5 Trường mẫu giáo Hiệp Hoà Xã Hiệp Hòa 0,32 0,12 0,20 

6 Trường mẫu giáo Long Sơn Xã Long Sơn 0,45 0,00 0,45 

7 
Xây dựng mới trường mẫu 

giáo Nhị Trường 
Xã Nhị Trường 0,30   0,30 

8 
Trường mẫu giáo Thạnh 
Hòa Sơn (điểm Lạc Sơn) 

Xã Thạnh Hòa Sơn 0,20   0,20 

9 
Mở rộng trường mẫu giáo 

Thuận Hòa 
Xã Thuận Hòa 0,10   0,10 

10 
Trường mẫu giáo Mỹ Long 

Nam (điểm ấp Nhứt B) 
Xã Mỹ Long Nam 0,05   0,05 

11 
Mở rộng trường mẫu giáo 
Hiệp Hòa (ấp Hòa Lục) 

Xã Hiệp Hòa 0,33 0,14 0,19 

12 
Mở rộng trường mẫu giáo 

Hiệp Hòa (ấp Sóc Xoài) 
Xã Hiệp Hòa 0,22 0,12 0,10 

13 
Trường tiểu học Vinh Kim 

A (điểm Vinh Kim C) 
Xã Vinh Kim 0,12 0,07 0,05 

14 
Trường tiểu học  
Thạnh Hòa Sơn B 

Xã Thạnh Hòa Sơn 0,36   0,36 

15 
Mở rộng trường tiểu học 

Thạnh Hòa Sơn A 
Xã Thạnh Hòa Sơn 0,57 0,27 0,30 

16 
Trường tiểu học Trường Thọ 

B (điểm Căn Nom) 
Xã Trường Thọ 0,5 0 0,50 

17 Trường tiểu học Kim Hòa B Xã Kim Hòa 0,44 0,00 0,44 

18 
Mở rộng trường tiểu học 

Hiệp Hòa A (ấp Sóc Chuối) 
Xã Hiệp Hòa 0,27 0,17 0,10 

19 
Mở rộng trường tiểu học 
Kim Hòa B 

Xã Kim Hòa 0,06   0,06 

20 
Mở rộng trường tiểu học  

Nhị Trường B 
Xã Nhị Trường 0,10   0,10 

21 
Mở rộng trường tiểu học 

Hiệp Hòa B (ấp Tri Liêm) 
Xã Hiệp Hòa 0,6 0,35 0,25 

22 
Mở rộng trường THCS  
Hiệp Hòa B (ấp Tri Liêm) 

Xã Hiệp Hòa 0,64 0,36 0,28 

23 
Trường TH - THCS  

Hiệp Mỹ Đông 
Xã Hiệp Mỹ Đông 0,39 0,19 0,20 

24 
Mở rộng trường THCS 
Thạnh Hòa Sơn 

Xã Thạnh Hòa Sơn 0,49 0,29 0,20 

25 Trường THCS Hiệp Mỹ Tây Xã Hiệp Mỹ Tây 0,70   0,70 
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Sơ đồ Định hướng hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn về giáo dục quốc gia về phòng 

học, các phòng chức năng, công trình phụ trợ, đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học. 

Theo đó hệ thống trường học hiện hữu trên địa bàn huyện cần nâng cấp, cải tạo mở rộng 

để đảm bảo quy mô phục vụ đáp ứng quy hoạch phát triển đến năm 2040. 

Tuy nhiên, quy mô và diện tích cụ thể các trường xây dựng mới và các trường hiện 

hữu mở rộng sẽ xác định trong dự án. 

Bảng đánh giá nhu cầu đất giáo dục đến năm 2040 

Nhu cầu đất giáo dục Dân số 2040: 189.249 người 

TT Cấp trường 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Nhu cầu 

tính theo 

QCVN 

(ha) 

Diện tích 

cần thêm 

(ha) 

Ghi chú 

1 
Trung học phổ 

thông - dạy nghề 
6,22 7,57 1,35 

Bố trí đảm bảo tối thiếu 

20.000 dân/ trường 
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2. Định hướng phát triển hệ thống trung tâm y tế 

Công trình y tế: hệ thống công trình y tế hiện nay đảm bảo phục vụ quy mô toàn 

huyện. Mỗi xã có 01 trạm y tế, huyện có Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang phục 

vụ cho toàn huyện. Ngoài ra giải pháp quy hoạch còn định hướng có khu công trình 

trung tâm cụm xã để về lâu dài có thể xây dựng các trung tâm y tế. 

Đất y tế: hiện trạng 2,92 ha, cần tối thiểu 7,57 ha. Diện tích tăng thêm 4,65 ha.  

Trong đó: 

+ Đất trạm y tế xã: hiện trạng đã có 1,31 ha, duy trì hoạt động hệ thống công 

trình y tế hiện nay đảm bảo phục vụ. 

+ Đất y tế cấp đô thị: hiện trạng đạt quy mô 1,61 ha. Cần nâng cấp đạt chuẩn 

quốc gia, diện tích và quy mô cụ thể sẽ xác định trong các dự án. 

+ Trong giai đoạn phát triển trở thành huyện nông thôn mới và định hướng phát 

triển huyện Cầu Ngang đến năm 2040, có thể xây dựng các trung tâm y tế theo hướng 

xã hội hóa thuộc khu công trình trung tâm cụm xã để góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

y tế cho nhân dân toàn huyện. 

Bảng đánh giá nhu cấu đất y tế đến năm 2040 

Nhu cầu đất y tế  Dân số 2040: 189.249 người 

TT 
Công trình 

 y tế 

Hiện trạng 

(ha) 

Nhu cầu tính theo QCVN 

(ha) 

Diện tích cần thêm 

(ha) 

1 Trạm y tế xã 1,31  0 

2 Đô thị 1,61 7,57 4,65 

 

Sơ đồ Định hướng hệ thống trung tâm y tế 
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Bảng dự kiến quy hoạch công trình Y tế - huyện Cầu Ngang 

TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 
Nâng cấp, mở rộng bệnh 
viện Đa khoa khu vực 

Cầu Ngang 

TT. Cầu Ngang 2,75 2,75   

2 
Trạm y tế  
thị trấn Cầu Ngang 

TT. Cầu Ngang 0,02 0,02   

3 Vườn thuốc hội đông y TT. Cầu Ngang 0,04   0,04 

4 
Mở rộng trạm y tế  

xã Hiệp Hòa 
Xã Hiệp Hòa 0,60 0,49 0,11 

5 
Mở rộng trạm y tế  
xã Hiệp Mỹ Đông 

Xã Hiệp Mỹ Đông 0,16 0,08 0,08 

6 
QH mới trạm y tế  
xã Mỹ Long Bắc 

Xã Mỹ Long Bắc 0,18   0,18 
 

3. Định hướng phát triển hệ thống trung tâm văn hóa - thể dục thể thao 

 Đối với khu vực đô thị hiện nay hệ thống các công trình trung tâm văn hóa và thể 

dục thể thao chủ yếu chỉ được bố trí ở thị trấn nhưng đầu tư vẫn chưa hoàn chỉnh cần 

xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp để đảm bảo yêu cầu sử dụng. 

Đối với khu vực nông thôn ở các xã đều có Nhà văn hóa xã đáp ứng yêu cầu sử 

dụng. Riêng đối với các trung tâm cụm xã cầm xem xét bố trí thêm các công trình văn 

hóa, thể dục thể thao cấp khu vực bố trí ở trung tâm cụm xã, có thể kết hợp gần vị trí 

trường trung học phổ thông. 

 Cụm phía Đông Nam: thuộc xã Mỹ Long Nam  

 Cụm phía Tây: thuộc xã Hiệp Hòa 

 Cụm phía Nam: thuộc xã Long Sơn  

 Cụm phía Bắc: thuộc xã Mỹ Long Bắc 

Các công trình công viên cây xanh cũng sẽ được định hướng kết hợp với các công 

trình thể dục thể thao, các công trình vui chơi giải trí cho thiếu nhi… Theo đó có thể kêu 

gọi các nguồn lực tham gia đầu tư cho loại hình này. 

Bảng dự kiến quy hoạch công trình Văn hóa – TDTT - huyện Cầu Ngang 

TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

A Công trình Văn hóa         

1 
Xây dựng trung tâm sinh hoạt thanh 

thiếu niên huyện Cầu Ngang 
Xã Mỹ Hòa 1,70   1,70 

2 Thư viện huyện  TT. Cầu Ngang 0,10   0,10 

3 Nhà văn hóa xã Vinh Kim Xã Vinh Kim 0,20   0,20 

4 Khu văn hóa Bàu Dài Xã Nhị Trường 4,80 2,72 2,08 

5 Bia tưởng niệm  Xã Hiệp Mỹ Tây 0,02   0,02 
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6 Nhà văn hóa xã Thuận Hòa Xã Thuận Hòa 0,23   0,23 

7 Nhà văn hóa xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa 0,20   0,20 

8 Quảng trường huyện Cầu Ngang TT. Cầu Ngang 0,42   0,42 

9 
Trụ sở, nhà văn hóa và khu thể thao 
các ấp 

Huyện Cầu Ngang 6,45 0,16 6,29 

B Công trình TDTT         

1 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Kim Hòa 
Xã Kim Hòa 1,40   1,40 

2 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Hiệp Mỹ Tây 
Xã Hiệp Mỹ Tây 1,20   1,20 

3 
Xây dựng mới sân vận động  
thị trấn Mỹ Long 

TT. Mỹ Long 1,03   1,03 

4 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Hiệp Mỹ Đông 
Xã Hiệp Mỹ Đông 1,20   1,20 

5 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Nhị Trường 
Xã Nhị Trường 1,97   1,97 

6 
Xây dựng mới sân vận động  
xã Thuận Hòa 

Xã Thuận Hòa 0,88   0,88 

7 
Mở rộng sân vận động  

xã Thạnh Hòa Sơn 
Xã Thạnh Hòa Sơn 1,00 0,50 0,50 

8 
Xây dựng mới sân vận động 
 xã Trường Thọ 

Xã Trường Thọ 1,20   1,20 

9 
Mở rộng sân vận động 

 xã Vinh Kim 
Xã Vinh Kim 1,10 0,67 0,43 

10 
Xây dựng mới sân vận động  
xã Long Sơn 

Xã Long Sơn 1,10   1,10 

11 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Hiệp Hòa 
Xã Hiệp Hòa 1,00   1,00 

12 
Mở rộng sân vận động  
xã Mỹ Long Bắc 

Xã Mỹ Long Bắc 1,20 0,61 0,59 

4. Định hướng phát triển hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ đô thị 

Hiện nay hệ thống chợ ở các xã đều có các khu chợ phục vụ cho nhu cầu buôn bán 

thương nghiệp của nhân dân các xã. Xét trên tổng thể huyện cho tầm nhìn đến 2040 có 

189.249 dân thì huyện không chỉ cần có các trung tâm thương mại dịch vụ mà các khu 

này cần kết hợp với các khu sản xuất (phi nông nghiệp). Đây chính là hệ thống công 

trình cần có để góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho huyện hướng đến đô 

thị loại IV sau 2030. Giai đoạn 2021-2030, huyện sẽ quy hoạch xây mới và mở rộng 

thêm 9 chợ, trong đó: xây mới 5 chợ và mở rộng 4 chợ.  

Bảng dự kiến quy hoạch chợ trên địa bàn huyện Cầu Ngang 

TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng  

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm  

(ha) 

1 
Xây dựng mới chợ Mỹ Hòa 

(Ấp Cẩm Hương) 
Xã Mỹ Hòa 0,3   0,30 

2 
Chợ xã Thạnh Hòa Sơn  

(xây dựng mới) 
Xã Thạnh Hòa Sơn 0,60   0,60 

3 Mở rộng chợ xã Trường Thọ Xã Trường Thọ 0,45 0,37 0,08 

4 Chợ huyện Cầu Ngang  TT. Cầu Ngang 1,44  1,44 
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5 Mở rộng chợ Vinh Kim Xã Vinh Kim 0,21 0,19 0,02 

6 
Chợ xã Mỹ Long Bắc  

(xây dựng mới) 
Xã Mỹ Long Bắc 0,40   0,40 

7 
Chợ ấp Phiêu xã Hiệp Hòa 
(xây dựng mới) 

Xã Hiệp Hòa 0,20   0,20 

8 Mở rộng chợ xã Kim Hòa Xã Kim Hòa 0,54 0,17 0,37 

9 
Chợ xã Hiệp Mỹ Tây  

(xây dựng mới) 
Xã Hiệp Mỹ Tây 0,50   0,50 

Đến năm 2030 khi hệ thống siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi, được phát triển tại 

thị trấn, các khu dân cư tập trung, khu du lịch để dần thay thế cho các chợ không đủ tiêu 

chuẩn diện tích. Cầu Ngang định hướng sẽ phát triển 01 siêu thị, diện tích 1.000 m
2
 tại 

thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang; định hướng này hoàn toàn phù hợp với quy 

hoạch thương mại tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. 

 
Sơ đồ Định hướng hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ 
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CHƯƠNG V. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT CẤP VÙNG 

I. ĐỊNH HƯỚNG HA ̣TẦNG KỸ THUẬT CẤP VÙNG  

1. Đánh giá tổng hợp đất xây dựng: 

 Đất xây dựng cho từng khu vực đô thị bao gồm: xác định các khu vực thuận lợi, 

không thuận lợi, hạn chế và khu vực cấm xây dựng. 

Xác định chỉ tiêu, thông số cơ bản, các lưu vực thoát nước; mạng lưới thoát và 

nguồn tiếp nhận nước mặt; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tiêu thoát chính; các 

giải pháp phòng tránh thiên tai. 

Huyện Cầu Ngang chịu ảnh hưởng chế độ thủy triều trên sông Cổ Chiên. Do đó 

cao độ xây dựng Hxd = Hng+Δh = + 2,3m (Cao độ Hòn Dấu).  

2. Cao độ nền các khu vực xây dựng: 

 Cao độ các trục giao thông chính Htk ≥ 2,3m 

 Cao độ nền các khu vực xây dựng Htk ≥ 2,3m 

 Quy hoạch cao độ nền chú ý tới độ dốc đường và hướng thoát nước để giảm độ 

sâu chôn cống thoát nước mưa. 

3. Thoát nước mưa: 

Hướng thoát: Theo hướng dốc cục bộ đổ ra sông, kênh, rạch gần  nhất như sông 

Cầu Ngang, sông Vinh Kim, sông Thâu Râu, sông Hiệp Mỹ, Sông Trà Cuôn, Kênh 

Thống Nhất,... trước khi dẫn ra sông Cổ chiên. 

Lưu vực thoát nước chính của huyện thuộc lưu vực thoát nước của các sông chính 

gồm: Sông Cổ Chiên, sông Cầu Ngang, sông Vinh Kim, sông Thâu Râu, sông Hiệp Mỹ, 

Sông Trà Cuôn, Kênh Thống Nhất. 

Ngoài ra còn có các tiểu lưu vực thoát nước của các cụm dân cư các xã ra các sông 

nhánh, kênh thủy lợi như: Sông Cà Tum, sông Hậu Bối, rạch Xà Niên, kênh Xáng, kênh 

Sườn, kênh Thầy Nại, kênh Vĩnh Bình, kênh Xẻo Cò, kênh Cầu Ván, kênh Nội Đồng… 

Khu vực thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Mỹ Long và các cụm công nghiệp bố trí hệ 

thống thoát nước riêng. 

Tại các xã, sử dụng hệ thống thoát nước chung cho trung tâm xã. Khu vực các ấp 

sử dụng hệ thống thoát nước chung phân tán theo cụm dân cư tập trung. 

Hệ thống thoát nước được bố trí dọc theo các đường giao thông, thu gom nước và 

thoát ra kênh rạch gần nhất. Tổng chiều dài mạng lưới cống thoát nước là ngắn nhất.  

Tại vị trí cửa xả thoát nước cần bố trí van ngăn triều hoặc thiết kế có tính toán đến 

khả năng tác động của triều cường. 

Thủy lực mạng lưới thoát nước tính toán theo thông số thủy văn, với chu kỳ tràn 

cống chính p=2 và cống nhánh p=1. 

Bố trí các cống thoát nước đường kính từ D600 – D1000 dọc các đường Quốc lộ, 

Tỉnh lộ trên địa bàn Huyện và các đường Đường huyện để đảm bảo thu gom nước và 

thoát nước cho các khu vực đô thị, trung tâm xã và các khu dân cư tập trung. 
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II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOAC̣H GIAO THÔNG  

1. Quy hoạch giao thông đường bộ 

a) Giao thông đối ngoại: 

 Quốc lộ 53: Đoạn qua huyện Cầu Ngang nâng cấp đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường 

cấp III đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 12m; phần đất dự trữ mỗi bên 15m, đảm 

bảo lộ giới 42,0 m. 

 Đường tránh quốc lộ 53: Đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, phần đất 

dự trữ mỗi bên 15m, đảm bảo lộ giới 42,0m. 

 

 Đường tỉnh 912: Trục chính Đông Tây, nối Quốc lộ 54 và Quốc lộ 53. Đường 

tỉnh 912  với Quốc lộ 53 hình thành 2 trục động lực phát triển cho đô thị Cầu Ngang và 

đô thị Mỹ Long. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền 

đường 9m, phần lề đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 29m.  

 Đường tỉnh 915B: Từ cống Thâu Râu đến cuối tuyến giao với Đường tỉnh 914 

và các cầu trên tuyến với chiều dài 2,767 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 

đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 9m, phần lề đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ 

giới 29m. 

 

 Tuyến đường hành lang ven biển: Tuyến đường hành lang ven biển trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam 

(Theo quy hoạch tuyến đường có tổng chiều dài 68 km; đường cấp III, cấp IV đồng 

bằng; Riêng đoạn qua huyện Cầu Ngang có tổng chiều dài 15,8 km (trong đó đoạn Mỹ 

Long – cống Thâu Râu, dài 12,5 km; đoạn cống Thâu Râu -  ngã ba Long Hữu dài 3,3 

km) 
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 Đường huyện 5: Từ Đường tỉnh 912 đến Đường tỉnh 915B, huyện Cầu Ngang. 

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 7,5m; phần 

đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 

 Đường huyện 12: Từ Đường huyện 21 xã Long Sơn, Cầu Ngang đến Quốc lộ 

53 xã Hàm Giang, Trà Cú. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 2 

làn xe, nền đường 7,5m; phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 

 Đường huyện 17: Từ Quốc lộ 53 cống Trà Cuôn, Châu Thành đến Quốc lộ 54, 

xã Phước Hưng, Trà Cú; chia làm 02 đoạn:  

+ Đoạn 1: Từ Quốc lộ 53, cống Trà Cuôn, Châu Thành đến Đường huyện 20. 

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 9m, phần 

đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 29m. 

+ Đoạn 2: Từ Đường huyện 20 đến Quốc lộ 54 xã Phước Hưng, Trà Cú. Quy 

hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 7,5m, phần đất 

dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 

+ Đường liên xã: Từ giao Đường huyện 17 xã Trường Thọ đến giao Quốc lộ 

54, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành có chiều dài 3,329 km, quy mô đường giao thông 

nông thôn cấp B, chiều rộng nền đường 5,0m, chiều rộng mặt đường 3,5m (tại quyết 

định phê duyệt dự án số 3727/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND Tỉnh) 

 Đường huyện 18: Từ Quốc lộ 53 thị trấn Cầu Ngang đến Quốc lộ 53, xã Ngãi 

Xuyên, Trà Cú. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền 

đường 7,5m, phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 

 Đường huyện 20: Từ Quốc lộ 53, xã Long Sơn, Cầu Ngang đến Đường huyện 

17, xã Nhị Trường, Cầu Ngang. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 

2 làn xe, nền đường 7,5m, phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 

 Đường huyện 21: Tuyến bắt đầu từ nút giao Đường tỉnh 914 – Tuyến số 2, xã 

Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải đi thẳng đến giao với Đường huyện 21 tại ấp Lạc Sơn, xã 

Thạnh Hoà Sơn, huyện Cầu Ngang với chiều dài khoảng 3,67 km (đoạn 1); sau đó tuyến 

tiếp tục đi theo Đường huyện 21 về điểm cuối tại ngã ba xã Long Sơn (Quốc lộ 53), 

huyện Cầu Ngang với tổng chiều dài khoảng 6,9 km (đoạn 2). Quy hoạch đạt tiêu chuẩn 

đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12m, chiều rộng mặt đường 11m, lộ 

giới 29m. (Tại Công văn số 1411/SGTVT-KH ngày 08/10/2021). 

 Đường huyện 22: Từ Quốc lộ 53, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang đến Đường huyện 

21, xã Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, 

gồm 2 làn xe, nền đường 7,5m, phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 

 Đường huyện 23: Từ Đường tỉnh 912, xã Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang đến Đường 

tỉnh 915B, xã Mỹ Long Nam, Cầu Ngang. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng 

bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 7,5m, phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 

27,5m. 

 Đường huyện 35: Từ Quốc lộ 53, thị trấn Cầu Ngang đến Quốc lộ 53, xã Hiệp 

Mỹ Tây. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường 

7,5m, phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m. 
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* Giao thông đối ngoại vùng huyện Cầu Ngang cập nhật và tuân thủ theo định 

hướng quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh (QĐ 1441-QĐ-

UBND tỉnh trà vinh 2016). 

b) Giao thông đối nội: 

 Bên cạnh việc nghiên cứu những đường mang tính phân vùng và liên huyện (từ 

cấp Đường huyện, Đường tỉnh đến Quốc lộ), cần xem xét đến một số tuyến đường nông 

thôn, liên xã, liên ấp, và các tuyến đường đô thị trong 2 Đô thị Cầu Ngang và đô thị Mỹ 

Long cũng như vùng dự kiến phát triển đô thị nhằm có kế hoạch định hướng xây dựng 

các tuyến đường này, tạo động lực cho sự phát triển của huyện Cầu Ngang nói chung và 

các khu vực đô thị nói riêng. 

 Các tuyến đường giao thông liên xã: Đường giao thông cấp A, vỉa hè mỗi bên 

3,0m, lòng đường 6,5m, lộ giới đường 12,5m. 

 Giao thông nông thôn (giao thông phục vụ sản xuất): 

+ Cấp A: Các tuyến đóng vai trò là trục chính yếu của xã, kết nối và lưu thông 

hàng hóa từ huyện tới các xã, ấp, xóm và các cơ sở sản xuất kinh doanh của xã. Các 

tuyến trục chính được quy hoạch xây dựng có kết cấu mặt đường rộng ≥ 3,5m, nền 

đường ≥ 6,5m. 

+ Cấp B và cấp C: chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng 

hóa trong trong phạm vi của ấp, xóm; đường cấp B có bề rộng mặt đường ≥3,5m, nền 

đường ≥ 5,0m; đường cấp C có bề rộng mặt đường ≥3,0m, nền đường ≥ 4,0m. 

+ Cấp D: chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân, không có xe cơ giới qua lại, 

bề rộng mặt đường ≥1,5m, nền đường ≥ 2,0m. 
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BẢNG THỐNG KÊ ĐƯỜNG GIAO THÔNG – HUYỆN CẦU NGANG 

STT Tên đường 
Kí hiệu 

mặt cắt 

Giới hạn đường 
C.dài 

(km) 
Quy hoạch 

Từ Đến  Rộng K.cấu 

mặt 
Cấp 

Lộ giới 

(m) Mặt Nền 

I Quốc lộ                   

1 QL.53 A-A 
Cống Trà Cuôn, xã Kim 

Hòa 

Ranh xã Long Hữu, thị xã 

Duyên Hải 
24,50 7,0 12,0 BTN III 42,0 

II Đường tỉnh                   

1 ĐT.912 B-B Ranh xã Hiệp Hòa ĐT.915B TT.Mỹ Long 15,71 7,0 9,0 Nhựa IV 29,0 

2 ĐT.915B B-B Ranh xã Vinh Kim 
Ranh xã Long Hữu, thị xã 

Duyên Hải 
22,07 7,0 9,0 Nhựa IV 29,0 

III Đường huyện                   

1 Đường huyện 5 C-C Đường huyện 19 ĐT.915B, Cầu Ngang 2,08 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

2 Đường huyện 12 C-C Đường huyện 21, Long Sơn Ranh xã Ngọc Biên, H.Trà Cú   5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

3 Đường huyện 17   QL.53, cống Trà Cuôn 
Ranh xã Phước Hưng, H.Trà 
Cú 

17,24           

  Đoạn 1 B-B QL.53, cống Trà Cuôn Đường huyện 20 11,00 7,0 9,0 Nhựa IV 29,0 

  Đoạn 2 C-C Đường huyện 20 Ranh xã Phước Hưng, Trà Cú 6,24 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

4 Đường huyện 18   QL.53, TT.Cầu Ngang Ranh xã Tân Hiệp, H.Trà Cú 14,90 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

5 Đường huyện 20 C-C QL.53, Long Sơn ĐH.7, Nhị Trường,  8,10 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

6 Đường huyện 21 C-C 
Ranh xã Ngũ Lạc, huyện 
Duyên Hải 

QL.53, ngã 3 Long Sơn 8,30 7,0 9,0 Nhựa IV 29,0 

7 Đường huyện 22 C-C QL.53, Hiệp Mỹ Tây ĐH.21, Thạnh Hòa Sơn 5,90 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

8 Đường huyện 23 C-C ĐT.912, Mỹ Long Bắc ĐT.915B, Mỹ Long Nam 8,74 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

9 Đường huyện 35 C-C QL.53, TT.Cầu Ngang QL.53, Hiệp Mỹ Tây 11,74 5,5 7,5 Nhựa V 27,5 

IV Đường liên xã                   
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STT Tên đường 
Kí hiệu 

mặt cắt 

Giới hạn đường 
C.dài 

(km) 
Quy hoạch 

Từ Đến  Rộng K.cấu 

mặt 
Cấp 

Lộ giới 

(m) Mặt Nền 

1 
Đường liên xã Vinh Kim 

- Mỹ Long Bắc 
D-D ĐT.915B, Cầu Ngang Đường huyện 5 6,50 4,5 6,5 Nhựa   12,5 

2 
Đường liên xã Mỹ Long 

Bắc - Mỹ Long Nam 
D-D Đường huyện 5 Đường huyện 35 10,62 4,5 6,5 Nhựa   12,5 

3 
Đường liên xã Trường 
Thọ - Nhị Trường 

D-D Đường huyện 18 Đường huyện 17 4,30 4,5 6,5 Nhựa   12,5 

4 
Đường liên xã Hiệp Hòa 

- Nhị Trường 
D-D 

Đường huyện 18, Cầu 

Ngang 
Ranh xã Tân Hiệp, H.Trà Cú 8,91 4,5 6,5 Nhựa   12,5 

5 
Đường liên xã Kim Hòa - 

Hiệp Hòa 
D-D 

Ranh xã Phước Hảo, huyện 

Châu Thành 
ĐT.912, Cầu Ngang 4,10 4,5 6,5 Nhựa   12,5 

6 
Đường liên xã Thạnh 
Hòa Sơn - Hiệp Mỹ Tây 

D-D QL.53, Hiệp Mỹ Tây 
Ranh xã Đôn Châu, huyện 
Duyên Hải 

10,00 4,5 6,5 Nhựa   12,5 

7 
Đường liên xã Trường 

Thọ - Mỹ Chánh 
D-D Đường huyện 17 

Ranh xã Mỹ Chánh, huyện 

Châu Thành 
4,60 4,5 6,5 Nhựa  12,5 
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1. Quy hoạch giao thông đường thủy 

a) Tuyến giao thông thủy: 

 Các tuyến giao thông thủy liên vùng:  

+ Sông Cổ Chiên là tuyến giao thông thủy cấp đặc biệt do trung ương quản lý, 

là tuyến đường thủy trọng điểm của huyện Cầu Ngang nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói 

chung. 

+ Tuyến đường thủy cấp II do tỉnh quản lý gồm các tuyến sông: Kênh Trà Ngoa 

- Trà Ếch - sông Ô Chát - kênh Ngang - kênh 3/2 - kênh La Bang (đến sông Láng Sắc), 

sông Ba Si -  sông Láng Thé, và tuyến Cần Chông - Trà Vinh. Như vậy, trên địa bàn 

huyện Cầu Ngang không có tuyến đường thủy do tỉnh quản lý. 

 Các tuyến giao thông thủy nội vùng, phương tiện đường thủy nội đồng do huyện 

Cầu Ngang quản lý: Sông Vinh Kim, sông Cầu Ngang, sông Bình Tân, sông Thâu Râu, 

sông Hiệp Mỹ, sông Hậu Bối, sông Hạnh Mỹ; Kênh Vĩnh Bình, kênh Thống Nhất, kênh 

Tân Lập, kênh Thầy Nại, kênh Long Hiệp, kênh Xáng... 

+ Với việc xây dựng và hình thành các cống điều tiết thủy lợi thì một số tuyến 

sông, kênh đã bị chia cắt luồng vận tải do đó khả năng khai thác vận tải giảm, không 

phát huy được vai trò và công năng của tuyến đường thủy. Chính vì vậy, quy hoạch đề 

xuất chuyển các tuyến này cho ngành thủy lợi quản lý. 

+ Đối với các tuyến sông, kênh còn lại, cải tạo luồng tuyến duy trì đạt tiêu 

chuẩn tối thiểu cấp VI (đường thủy nội địa), cho phép phương tiện thủy dưới 20 tấn lưu 

thông, tĩnh không cầu 2,5-3m. 

 Các tuyến đường thủy này cần có kế hoạch nạo vét, đảm bảo tạo dòng chảy tự 

nhiên vừa phục vụ thủy lợi thoát nước vừa phục vụ giao thông đi lại bằng đường thủy 

cho các phương tiện đường thủy có công suất nhỏ. Giao thông nội thủy vùng. 

Bảng thống kê quy hoạch hệ thống đường thủy trên địa bàn huyện 

Stt Tên sông, kênh Điểm đầu Điểm cuối 

Quy hoạch 

C.dài 

(km) 

C.rộng 

đáy (m) 

C.sâu  

(m) 

Cấp 

KT 

1 Sông Vinh Kim Sông Cổ Chiên Kênh Thống Nhất 9,3 14 1,3 VI 

2 Sông Cầu Ngang Kênh Thống Nhất Sông Thâu Râu 5,5 14 1,3 VI 

4 Sông Thâu Râu Sông Cầu Ngang Cửa Cung Hầu 19,3 14 1,3 VI 

5 Sông Trà Cuôn Sông Vinh Kim Ranh xã Kim Hòa 7,8 10 1,3 VI 

5 Sông Bình Tân Sông Cầu Ngang Kênh Long Hiệp 4,6 10 1,3 VI 

6 Sông Hạnh Mỹ Sông Cổ Chiên Kênh Vĩnh Bình 4,8 10 1,3 VI 

7 Sông Hậu Bối Sông Thâu Râu Kênh Vĩnh Bình 6,0 10 1,3 VI 

8 Sông Hiệp Mỹ Sông Thâu Râu Kênh Tầm Vu 8,5 10 1,3 VI 

9 Kênh Vĩnh Bình Sông Cổ Chiên Sông Thâu Râu 20,0 10 1,3 VI 

10 
Kênh Thống 

Nhất 
Xã Hiệp Hòa Sông Cầu Ngang 8,3 

10 1,3 
VI 

11 Kênh Long Hiệp Kênh Thống Nhất Xã Nhị Trường 12,4 10 1,3 VI 

12 Kênh Tân Lập Rạch Tầm Vu Kênh Thầy Nại 8,9 10 1,3 VI 
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TỔNG 140,6    

b) Bến đường thủy: 

 Xây dựng 01 bến hành khách ngang sông: ấp Rẩy A - Bãi Vàng, thuộc xã Vinh 

Kim 

 Xây dựng 01 bến hành khách ngang sông Cổ Chiên : vị trí tại xã Mỹ Long Bắc. 

 Cảng đường thủy nội địa: Xây dựng 01 bến thủy nội địa tại Thị trấn Mỹ Long.  

 Cảng cá: Xây dựng 01 cảng cá và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá tại khu 

vực Vàm Lầu thuộc xã Mỹ Long Bắc. 

2. Giao thông công cộng 

 Định hướng phát triển tuyến xe buýt kết nối trung tâm các xã với thị trấn và các 

trung tâm đô thị của tỉnh với thành phố Trà Vinh tạo điều kiện đi lại bằng phương tiện 

giao thông công cộng cho người dân. 

 Các tuyến  xe bus đang hoạt động trên địa bàn huyện Cầu Ngang hiện nay: 

+ Tuyến xe bus số 04: TP. Trà Vinh – TT. Mỹ Long – xã Mỹ Long Nam, với 

cự ly tuyến là 38,2 km. 

+ Tuyến xe bus số 06: TP. Trà Vinh – TT. Cầu Ngang – ngã ba Mỹ Quý, xã 

Hiệp Mỹ Tây, với cự ly tuyến là 39,2 km. 

 Quy hoạch phát triển thêm tuyến xe bus: TT. Cầu Ngang – TT. Định An, với cự 

ly tuyến là 44,0 km. 

3. Công trình đầu mối giao thông 

 Bến xe khách Cầu Ngang: Xây dựng mới tại nút giao giữa Quốc lộ 53 và đường 

vành đai thị trấn, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, đạt tiêu chuẩn loại 4. Quy mô từ 

1,2-2,0 ha làm đầu mối phát triển hệ thống giao thông toàn huyện. 

 Xây dựng các điểm đầu cuối phục vụ xe buýt tại các khu đô thị và khu công 

nghiệp, có diện tích khoảng 2.000m²/điểm. 

 Bến hàng hóa: Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang, 

tại thị trấn Cầu Ngang có quy hoạch một bến hàng hóa ngay ngã ba sông Cầu Ngang và 

sông Bình Tân, với quy mô 0,36 ha. 

III. ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC  

1. Nhu cầu dùng nước 

Áp dụng tiêu chuẩn tính toán theo quy chuẩn QCVN01:2021 và TCVN 33:2006. 

 Giai đoạn 2030: 

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt khu vực nông thôn: 80 lít/người.ngày đêm. 

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt khu vực đô thị: 100 lít/người.ngày đêm. 

+ Hệ số không điều hòa ngày Kmax=1,1 

+ Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch 90% 

+ Nước cấp công trình công cộng, dịch vụ và sản xuất (cho các khu vực trung 

tâm xã): 20% Qsh 
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+ Nước cấp sản xuất công nghiệp (cho khu công nghiệp tập trung): 40 m3/ha 

+ Nước thất thoát rò rỉ: 15% Qsh 

+ Nước cấp cho bản thân trạm xử lý 10%Q. tổng 

+ Tổng nhu cầu dùng nước: 22.090 m3/người.ngày đêm 

 Giai đoạn 2040: 

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt khu vực nông thôn: 100 lít/người.ngày đêm. 

+ Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt khu vực đô thị: 120 lít/người.ngày đêm. 

+ Hệ số không điều hòa ngày Kmax=1,1 

+ Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch 90% 

+ Nước cấp công trình công cộng, dịch vụ và sản xuất: 20% Qsh 

+ Nước cấp sản xuất công nghiệp: 45 m3/ha 

+ Nước thất thoát rò rỉ: 15% Qsh 

+ Nước cấp cho bản thân trạm xử lý 10%Q. tổng 

+ Tổng nhu cầu dùng nước: 29.640 m3/người.ngày đêm 
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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU DÙNG NƯỚC - HUYỆN CẦU NGANG 

Stt Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 2030 Dự kiến quy hoạch đến năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sản xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

cấp 
Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sản xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

cấp 

 

qsh qsx Q qsh qsx Q  

(lit/ng-ngđ) (lit/ng-ngđ) (m3/ngđ) (lit/ng-ngđ) (lit/ng-ngđ) (m3/ngđ)  

A DÂN CƯ ĐÔ THỊ                  

1 Thị trấn Cầu Ngang 21.440 100 20% qsh 2.547 24.638 120 20% qsh 3.512  

2 Xã Mỹ Hòa 16.080 100 20% qsh 1.910 18.478 120 20% qsh 2.634  

3 Xã Thuận Hòa 16.080 100 20% qsh 1.910 18.478 120 20% qsh 2.634  

4 Thị trấn Mỹ Long 8.373 100 20% qsh 995 12.180 120 20% qsh 1.736  

B DÂN CƯ NÔNG THÔN                

1 Xã Mỹ Long Bắc 8.785 80 20% qsh 835 9.704 100 20% qsh 1.153  

2 Xã Mỹ Long Nam 7.473 80 20% qsh 710 8.255 100 20% qsh 981  

3 Xã Vinh Kim 15.141 80 20% qsh 1.439 16.725 100 20% qsh 1.987  

4 Xã Kim Hòa 8.682 80 20% qsh 825 9.688 100 20% qsh 1.151  

5 Xã Hiệp Hòa 9.168 80 20% qsh 871 10.128 100 20% qsh 1.203  

6 Xã Long Sơn 12.602 80 20% qsh 1.198 13.920 100 20% qsh 1.654  

7 Xã Nhị Trường 10.678 80 20% qsh 1.015 11.796 100 20% qsh 1.401  

8 Xã Trường Thọ 8.971 80 20% qsh 853 9.909 100 20% qsh 1.177  

9 Xã Hiệp Mỹ Đông 6.143 80 20% qsh 584 6.785 100 20% qsh 806  

10 Xã Hiệp Mỹ Tây 8.011 80 20% qsh 761 8.849 100 20% qsh 1.051  

11 Xã Thạnh Hòa Sơn 8.796 80 20% qsh 836 9.716 100 20% qsh 1.154  
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Stt Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 2030 Dự kiến quy hoạch đến năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sản xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

cấp 
Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp nước 

sản xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

cấp 

 

qsh qsx Q qsh qsx Q  

(lit/ng-ngđ) (lit/ng-ngđ) (m3/ngđ) (lit/ng-ngđ) (lit/ng-ngđ) (m3/ngđ)  

C CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP                

1 Cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc 40 ha     1.600 40 ha     1.800  

2 Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây 40 ha 40m³/ha   1.600 40 ha 45m³/ha   1.800  

3 Cụm công nghiệp Long Sơn 40 ha 40m³/ha   1.600 40 ha 45m³/ha   1.800  

TỔNG CỘNG 166.423     22.090 189.249     29.640  
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2. Nguồn cấp nước 

 Sử dụng các trạm cấp nước tại Thị trấn Cầu Ngang và các xã, nâng cấp công suất 

các trạm cấp nước này đảm bảo nhu cầu cấp nước theo quy hoạch từng xã và đô thị theo 

định hướng năm 2030 và năm 2040. 

 Nước sử dụng cho xử lý nước cấp là nguồn nước dưới đất. 

 Xây dựng trạm xử lý nước cấp cho đô thị Cầu Ngang quy mô 7.050 m3/ngày đêm. 

3. Quy hoạch mạng lưới cấp nước 

 Điều chỉnh, cải tạo công suất các trạm cấp nước tại Thị trấn Cầu Ngang và mỗi 

xã theo hướng đáp ứng đủ nhu cầu cho quy mô dân số quy hoạch tại mỗi xã và thị trấn. 

 Riêng đô thị Cầu Ngang và đô thị Mỹ Long cần có kế hoạch nâng cấp nhà máy 

cấp nước theo định hướng phát triển quy hoạch đô thị. 

 Quy hoạch mới và cải tạo hệ thống đường ống cấp nước hiện hữu của mỗi xã và 

thị trấn Cầu Ngang. Phát triển các tuyến cấp nước cho khu vực chưa có cấp nước sạch 

tập trung với đường kính ống truyền tải từ D100-D200. Đảm bảo tỷ lệ cấp nước 100% 

cho khu vực trung tâm xã và hai đô thị Cầu Ngang và Mỹ Long. 

 Đến năm 2030, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn định mức nguồn nước sinh hoạt, 

tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó: tỷ lệ người dân sử 

dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 80%, cụm công nghiệp 

đạt 60%). Cụ thể: 

* Cấp nước đô thị: 

Tiếp tục mở rộng và nâng cấp nhà máy nước thị trấn Cầu Ngang - Mỹ Long. Dự 

kiến đến năm 2030, khu vực đô thị có khoảng 61.973 người, với chỉ tiêu 100 

lít/người/ngày đêm và tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 100% thì lượng nước sử dụng khoảng 

7.362 m3/ngày đêm.  

Từ các nhà máy cấp nước thị trấn Cầu Ngang và các trạm cấp nước, bố trí tuyến 

ống chính mới D200 dọc QL.53. Từ đây bố trí các tuyến chính khu vực D150 và D100 

đi tới các khu vực phát triển, cụm công nghiệp… 

Trên mạng lưới cấp nước bố trí các trụ cứu hỏa D100 có bán kính phục vụ 

150÷200m. Ống cấp nước dùng ống gang hoặc ống uPVC chôn sâu 1m so với cốt san 

nền. 

* Cấp nước nông thôn: 

Toàn huyện có 19 trạm cấp nước tập trung tại các xã với công suất cấp nước khoảng 

6.640 m3/ngày đêm. Thời gian tới, huyện ưu tiên mở rộng, nâng cấp các công trình cấp 

nước sạch tập trung trên địa bàn các xã đảm bảo cung cấp ổn định nguồn nước phục vụ 

sinh hoạt, sản xuất của người dân và các cụm công nghiệp trên địa bàn. 

Dự kiến đến năm 2030, khu vực nông thôn có khoảng 104.450 người, với chỉ tiêu 

80 lít/người/ngày đêm và tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 

2030 dự kiến khoảng 80%, thì lượng nước tiêu thụ khoảng 7.942 m3/ngày đêm. 

* Cấp nước các cụm công nghiệp 

Các cụm công nghiệp trên địa bàn gần các khu đô thị dự kiến sẽ được cung cấp 

nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung của các đô thị. Các cụm công nghiệp xa khu 
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đô thị sẽ được các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp đầu tư hệ thống cấp nước tập trung 

sử dụng nguồn nước ngầm hoặc nước mặt tại chỗ. Dự kiến đến năm 2030 lượng nước 

cho 03 cụm công nghiệp (với tỷ lệ đạt 60%) khoảng 2.880 m3/ngày đêm. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, XỬ LÝ CTR VÀ 

NGHIÃ TRANG 

1. Định hướng quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải 

 Nhu cầu thoát nước:  

+ Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt bằng chỉ tiêu cấp nước. Lượng nước thải 

được thu gom lớn hơn 80% lượng nước cấp. 

+ Chỉ tiêu thoát nước thải sản xuất, công cộng bằng 100% chỉ tiêu cấp nước 

sản xuất, công cộng. 
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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU NƯỚC THẢI - HUYỆN CẦU NGANG 

STT Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 2030 Dự kiến quy hoạch đến năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

thoát 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Chỉ tiêu  

nước 

thải sản 

xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sinh 

hoạt 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sản 

xuất 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

thoát 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Chỉ tiêu  

nước 

thải sản 

xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sinh 

hoạt 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sản 

xuất 
 

qsh qsx Q Q qsh qsx Q Q  

(lit/ng-

ngđ) 

(lit/ng-

ngđ) 
(m3/ngđ) (m3/ngđ) 

(lit/ng-

ngđ) 

(lit/ng-

ngđ) 
(m3/ngđ) (m3/ngđ)  

A DÂN CƯ ĐÔ THỊ                      

1 Thị trấn Cầu Ngang 21.440 100 20% qsh 1.698 340 24.638 120 20% qsh 2.342 470  

2 Xã Mỹ Hòa 16.080 100 20% qsh 1.274 260 18.478 120 20% qsh 1.756 360  

3 Xã Thuận Hòa 16.080 100 20% qsh 1.274 260 18.478 120 20% qsh 1.756 360  

4 Thị trấn Mỹ Long 8.373 100 20% qsh 663 140 12.180 120 20% qsh 1.158 240  

B DÂN CƯ NÔNG THÔN                      

1 Xã Mỹ Long Bắc 8.785 80 20% qsh 557 120 9.704 100 20% qsh 769 160  

2 Xã Mỹ Long Nam 7.473 80 20% qsh 473 100 8.255 100 20% qsh 654 140  

3 Xã Vinh Kim 15.141 80 20% qsh 959 200 16.725 100 20% qsh 1.325 270  

4 Xã Kim Hòa 8.682 80 20% qsh 550 110 9.688 100 20% qsh 767 160  

5 Xã Hiệp Hòa 9.168 80 20% qsh 581 120 10.128 100 20% qsh 802 170  

6 Xã Long Sơn 12.602 80 20% qsh 798 160 13.920 100 20% qsh 1.102 230  

7 Xã Nhị Trường 10.678 80 20% qsh 677 140 11.796 100 20% qsh 934 190  

8 Xã Trường Thọ 8.971 80 20% qsh 568 120 9.909 100 20% qsh 785 160  

9 Xã Hiệp Mỹ Đông 6.143 80 20% qsh 389 80 6.785 100 20% qsh 537 110  
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STT Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 2030 Dự kiến quy hoạch đến năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

thoát 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Chỉ tiêu  

nước 

thải sản 

xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sinh 

hoạt 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sản 

xuất 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

thoát 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Chỉ tiêu  

nước 

thải sản 

xuất 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sinh 

hoạt 

Tổng 

lưu 

lượng 

nước 

thải sản 

xuất 
 

qsh qsx Q Q qsh qsx Q Q  

(lit/ng-

ngđ) 

(lit/ng-

ngđ) 
(m3/ngđ) (m3/ngđ) 

(lit/ng-

ngđ) 

(lit/ng-

ngđ) 
(m3/ngđ) (m3/ngđ)  

10 Xã Hiệp Mỹ Tây 8.011 80 20% qsh 508 110 8.849 100 20% qsh 701 150  

11 Xã Thạnh Hòa Sơn 8.796 80 20% qsh 557 120 9.716 100 20% qsh 770 160  

C 
CÁC CỤM CÔNG 

NGHIỆP 
                     

1 
Cụm công nghiệp Mỹ 

Long Bắc 
40 ha 40m³/ha     1.600 40 ha 45m³/ha     1.800  

2 
Cụm công nghiệp Hiệp 

Mỹ Tây 
40 ha 40m³/ha     1.600 40 ha 45m³/ha     1.800  

3 
Cụm công nghiệp Long 

Sơn 
40 ha 40m³/ha     1.600 40 ha 45m³/ha     1.800  

TỔNG CỘNG 166.423     11.526 7.180 189.249     16.158 8.730  
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 Định hướng quy hoạch thoát nước thải: 

+ Thoát nước cho thị trấn Cầu Ngang và các khu đô thị mới: Xây dựng hệ thống 

thu gom xử lý nước thải riêng độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt 

từ các bể tự hoại của các hộ dân được thu gom bằng các tuyến cống thoát nước thải dẫn 

về trạm xử lý. Xử lý đạt chuẩn QCVN14:2008/BTNMT mới được xả ra nguồn tiếp nhận 

là sông, rạch tự nhiên. 

Xây dựng mới trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho thị trấn Cầu Ngang công suất 

2.000 m3/ngày đêm – 3.000 m3/ngày đêm. 

+ Thoát nước cho khu vực nông thôn, các xã:  

Giai đoạn đến 2030: Hệ thống thoát nước chung với nước mưa. Nước thải sinh 

hoạt được xử lý sơ bộ qua bể biogas hoặc bể tự hoại đúng tiêu chuẩn trước khi thoát ra 

ngoài môi trường hoặc đấu nối chung với tuyến cống thoát nước mưa sau đó xả ra sông, 

kênh, rạch gần nhất. 

Xây dựng dựng trạm xử lý nước thải tập trung cho đô thị Mỹ Long, công suất 

1.000m3/ngày.đêm. 

Giai đoạn 2040: Định hướng tới 2040 khu vực trung tâm các xã xây dựng trạm 

xử lý nước thải tập trung và hệ thống thu gom nước thải độc lập để đảm bảo chất lượng 

nước mặt và bảo vệ môi trường. Vị trí trạm xử lý đặt vị trí dễ dàng thu gom nước tập 

trung cho khu vực trung tâm xã và đảm bảo khoảng cách lý với khu dân cư. 

Nâng cấp trạm xử lý nước thải tập trung cho đô thị Mỹ Long, lên công suất 

2.000m3/ngày.đêm. 

Xây dựng mới trạm xử lý nước thải tại Mỹ Hòa và Thuận Hòa, công suất 

2.000m3/ngày.đêm. 

+ Cụm công nghiệp: Tại các Cụm công nghiệp: Mỹ Long Bắc, Hiệp Mỹ Tây 

và Long Sơn, nước thải sản xuất công nghiệp phải được thu gom xử lý bằng hệ thống 

thoát nước riêng, tiêu chuẩn xử lý và chất lượng phải đạt tiêu chuẩn nước thải công 

nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nước thải sản xuất chế biến nông, thủy hải sản quy mô nhỏ tại các khu vực 

trung tâm xã, vùng nông thôn cần được thu gom xử lý sơ bộ đạt chuẩn trước khi xả ra 

ngoài nguồn tiếp nhận. 

2. Xử lý chất thải rắn 

Chỉ tiêu chất thải rắn: 0,8 kg/người.ngày cho khu vực nông thôn; 1,0 kg cho khu 

vực đô thị, thị trấn. 

Lượng chất thải rắn của Huyện theo tính toán:  

+ Năm 2030: 200,0 tấn/ngày 

+ Năm 2040: 220,0 tấn/ngày. 
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BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU RÁC THẢI – HUYỆN CẦU NGANG 

STT Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 

2030 

Dự kiến quy hoạch đến năm 

2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

rácthải 

sinh 

hoạt 

Tổng rác 

sinh hoạt 
Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

rácthải 

sinh 

hoạt 

Tổng rác 

sinh hoạt 

 

rsh R rsh R  

(kg/ng-

ngđ) 
(tấn/ngđ) 

(kg/ng-

ngđ) 
(tấn/ngđ)  

A DÂN CƯ ĐÔ THỊ              

1 Thị trấn Cầu Ngang 21.440 1,0 23,6 24.638 1,0 27,1  

2 Xã Mỹ Hòa 16.080 1,0 17,7 18.478 1,0 20,3  

3 Xã Thuận Hòa 16.080 1,0 17,7 18.478 1,0 20,3  

4 Thị trấn Mỹ Long 8.373 1,0 9,2 12.180 1,0 13,4  

B DÂN CƯ NÔNG THÔN            

1 Xã Mỹ Long Bắc 8.785 0,8 7,7 9.704 0,8 8,5  

2 Xã Mỹ Long Nam 7.473 0,8 6,6 8.255 0,8 7,3  

3 Xã Vinh Kim 15.141 0,8 13,3 16.725 0,8 14,7  

4 Xã Kim Hòa 8.682 0,8 7,6 9.688 0,8 8,5  

5 Xã Hiệp Hòa 9.168 0,8 8,1 10.128 0,8 8,9  

6 Xã Long Sơn 12.602 0,8 11,1 13.920 0,8 12,2  

7 Xã Nhị Trường 10.678 0,8 9,4 11.796 0,8 10,4  

8 Xã Trường Thọ 8.971 0,8 7,9 9.909 0,8 8,7  

9 Xã Hiệp Mỹ Đông 6.143 0,8 5,4 6.785 0,8 6,0  

10 Xã Hiệp Mỹ Tây 8.011 0,8 7,0 8.849 0,8 7,8  

11 Xã Thạnh Hòa Sơn 8.796 0,8 7,7 9.716 0,8 8,6  

C 
CÁC CỤM CÔNG 

NGHIỆP 
           

1 
Cụm công nghiệp Mỹ 

Long Bắc 
40 ha 

0,3 

tấn/ha 
12,0 40 ha 

0,3 

tấn/ha 
12,0  

2 
Cụm công nghiệp Hiệp 

Mỹ Tây 
40 ha 

0,3 

tấn/ha 
12,0 40 ha 

0,3 

tấn/ha 
12,0  

3 
Cụm công nghiệp Long 

Sơn 
40 ha 

0,3 

tấn/ha 
12,0 40 ha 

0,3 

tấn/ha 
12,0  

  TỔNG CỘNG 166.423   200,0 189.249   220,0  

Tăng cường khả năng thu gom chất thải rắn từ các khu vực dân cư của xã và thị 

trấn, đặc biệt các khu vực trung tâm xã. Bố trí các điểm thu gom, tập trung chất thải rắn 

tại mỗi trung tâm xã và khu vực tập trung đông dân cư. Sau đó thu gom vận chuyển về 

nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải để xử lý.  

Tăng cường triển khai công tác vận động tuyên truyền người dân phân loại rác tại 

nguồn, để đảm bảo hiệu quả thu gom xử lý. 

3. Nghĩa trang 

Nghĩa trang được quy hoạch vị trí phân bố cho các xã và thị trấn theo hướng công 

viên nghĩa trang. 

Chỉ tiêu đất nghĩa trang 0,04 ha/1.000 dân. 
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Tổng số nghĩa trang trên địa bàn Huyện Cầu Ngang được quy hoạch là 13 nghĩa 

trang, gồm 05 nghĩa trang xây dựng mới và 08 nghĩa trang mở rộng với tổng diện tích 

là 13,40 ha. 

Nghĩa trang phục vục huyện: Nghĩa trang tại xã Mỹ Hòa (ấp Mỹ Cẩm B, diện tích 

0,77 ha) 

Nghĩa trang phục vụ liên xã: Nghĩa trang tại xã Kim Hòa (ấp Trà Cuôn, diện tích 

0,78 ha), nghĩa trang tại xã Mỹ Long Nam (ấp Tư, diện tích 0,92 ha), nghĩa trang tại xã 

Mỹ Long Bắc (ấp Bến Cát, diện tích 0,67 ha), nghĩa trang tại xã Thuận Hòa (ấp Trà 

Kim, diện tích 1,62 ha), nghĩa trang tại xã Thạnh Hòa Sơn (ấp Trường Bắn, diện tích 

1,15 ha).  

Nghĩa trang phục vụ xã: Nghĩa trang tại xã Hiệp Hòa (ấp Tri Liêm, diện tích 1,00 

ha), nghĩa trang tại xã Long Sơn (ấp Ô Răng, diện tích 1,69 ha), nghĩa trang tại xã Nhị 

Trường (ấp Giồng Thành, diện tích 0,52 ha), Nghĩa trang tại xã Trường Thọ (ấp Sóc 

Cụt, diện tích 1,24 ha), nghĩa trang tại xã Hiệp Mỹ Đông (ấp Cái Già Bến, diện tích 0,51 

ha), Nghĩa trang tại xã Vinh Kim (ấp Vinh Cửu, diện tích 0,70 ha), nghĩa trang tại xã 

Hiệp Mỹ Tây (ấp Lồ Ô, diện tích 1,83 ha) 

BẢNG THỐNG KÊ NGHĨA TRANG – HUYỆN CẦU NGANG 

Stt Đơn vị 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Vị trí quy 

hoạch 
Quy mô phục vụ 

Loại 

NTND 

Cấp 

nghĩa 

trang 

 

1 NTND xã Mỹ Hòa 0,77 0,77 
Ấp 

Cẩm Mỹ B 
Toàn huyện 

NT 

huyện 
Cấp IV  

2 
NTND  

xã Kim Hòa 
0,38 0,78 Ấp Trà Cuôn 

Xã Kim Hòa và 

xã Phước Hảo 

(H.Châu Thành) 

NT 

liên xã 
Cấp IV  

3 
NTND 

xã Thuận Hòa 
0,60 1,62 Ấp Trà Kim 

Xã Thuận Hòa và 
TT. Cầu Ngang 

NT 
liên xã 

Cấp IV  

4 
NTND 

xã Mỹ Long Bắc 
0,41 0,67 Ấp Bến Cát 

Xã Mỹ Long Bắc 

và TT. Mỹ Long 

NT 

liên xã 
Cấp IV  

5 
NTND 

xã Mỹ Long Nam 
0,68 0,92 Ấp Tư 

Xã Mỹ Long Nam 

và TT. Mỹ Long 

NT 

liên xã 
Cấp IV  

6 
NTND 

xã Hiệp Hòa 
1,00 1,00 Ấp Tri Liêm Xã Hiệp Hòa NT xã Cấp IV  

7 
NTND 

xã Long Sơn 
1,69 1,69 Ấp Ô Răng Xã Long Sơn NT xã Cấp IV  

8 
NTND 

xã Nhị Trường 
0,52 0,52 

Ấp 

Giồng Thành 
Xã Nhị Trường NT xã Cấp IV  

9 
NTND 

xã Trường Thọ 
 - 1,24 Ấp Sóc Cụt Xã Trường Thọ NT xã Cấp IV  

10 
NTND 

xã Vinh Kim 
 - 0,70 

Ấp  

Vinh Cửu 
Xã Vinh Kim NT xã Cấp IV  

11 
NTND 

xã Hiệp Mỹ Đông 
0,13 0,51 

Ấp 

Cái Già Bến 

Xã Hiệp Mỹ 

Đông 
NT xã Cấp IV  

12 
NTND 

xã Hiệp Mỹ Tây 
0,68 1,83 Ấp Lồ Ô Xã Hiệp Mỹ Tây NT xã Cấp IV  
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Stt Đơn vị 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Vị trí quy 

hoạch 
Quy mô phục vụ 

Loại 

NTND 

Cấp 

nghĩa 

trang 

 

13 
NTND 

xã Thạnh Hòa Sơn 
0,57 1,15 

Ấp 

Trường Bắn 

Xã Thạnh Hòa 
Sơn và xã Ngọc 

Biên (H.Trà Cú) 

NT 

liên xã 
Cấp IV  

  TỔNG CỘNG 7,43 13,40         

V. ĐIṆH HƯỚNG CẤP ĐIỆN 

1. Nguồn cấp điện 

 Khu vực huyện Cầu Ngang được cấp điện từ tuyến 471, 473, 475, 477, 479 trạm 

110/22kV Cầu Ngang (1x40MVA); tuyến 472 trạm 110/22kV Trà Vinh (2x40MVA); 

tuyến 471, 476 trạm 110/22Kv Duyên Trà (2x40MVA). 

2. Nhu cầu dùng điện 

 Chỉ tiêu cấp điện 2030: 200 (w/người. ngày) 

 Chỉ tiêu cấp điện 2040: 330 (w/người. ngày) 
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ BÁO NHU CẦU DÙNG ĐIỆN – HUYỆN CẦU NGANG 

STT Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 2030 Dự kiến quy hoạch đến năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

cho 

CTCC  

Tổng 

nhu cầu 

dùng 

điện Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

cho 

CTCC 

Tổng nhu 

cầu dùng 

điện 

Psh Pctcc S Psh Pctcc S 

(W/người

.ngày) 

(w/người.

ngày) 
(KVA) 

(W/người.

ngày) 

(w/người

.ngày) 
(KVA) 

A DÂN CƯ ĐÔ THỊ                 

1 Thị trấn Cầu Ngang 21.440 330 30% ssh 10.830 24.638 330 30% ssh 12.440 

2 Xã Mỹ Hòa 16.080 330 30% ssh 8.120 18.478 330 30% ssh 9.330 

3 Xã Thuận Hòa 16.080 330 30% ssh 8.120 18.478 330 30% ssh 9.330 

4 Thị trấn Mỹ Long 8.373 330 30% ssh 4.230 12.180 330 30% ssh 6.150 

B DÂN CƯ NÔNG THÔN                 

1 Xã Mỹ Long Bắc 8.785 200 30% ssh 2.690 9.704 200 30% ssh 2.970 

2 Xã Mỹ Long Nam 7.473 200 30% ssh 2.290 8.255 200 30% ssh 2.530 

3 Xã Vinh Kim 15.141 200 30% ssh 4.640 16.725 200 30% ssh 5.120 

4 Xã Kim Hòa 8.682 200 30% ssh 2.660 9.688 200 30% ssh 2.970 

5 Xã Hiệp Hòa 9.168 200 30% ssh 2.810 10.128 200 30% ssh 3.100 

6 Xã Long Sơn 12.602 200 30% ssh 3.860 13.920 200 30% ssh 4.260 

7 Xã Nhị Trường 10.678 200 30% ssh 3.270 11.796 200 30% ssh 3.610 

8 Xã Trường Thọ 8.971 200 30% ssh 2.750 9.909 200 30% ssh 3.040 

9 Xã Hiệp Mỹ Đông 6.143 200 30% ssh 1.880 6.785 200 30% ssh 2.080 

10 Xã Hiệp Mỹ Tây 8.011 200 30% ssh 2.460 8.849 200 30% ssh 2.710 
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STT Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 2030 Dự kiến quy hoạch đến năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

cho 

CTCC  

Tổng 

nhu cầu 

dùng 

điện Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

cấp điện 

cho 

CTCC 

Tổng nhu 

cầu dùng 

điện 

Psh Pctcc S Psh Pctcc S 

(W/người

.ngày) 

(w/người.

ngày) 
(KVA) 

(W/người.

ngày) 

(w/người

.ngày) 
(KVA) 

11 Xã Thạnh Hòa Sơn 8.796 200 30% ssh 2.700 9.716 200 30% ssh 2.980 

C CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP                 

1 Cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc 40 ha 200 kw/ha   8.000 40 ha 200 kw/ha   8.000 

2 Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây 40 ha 200 kw/ha   8.000 40 ha 200 kw/ha   8.000 

3 Cụm công nghiệp Long Sơn 40 ha 200 kw/ha   8.000 40 ha 200 kw/ha   8.000 

  TỔNG CỘNG 166.423     87.310 189.249     96.620 
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3. Định hướng quy hoạch mạng lưới 

* Lưới điện 110kV: 

- Lắp thêm MBA T2 (40MVA) trạm 110/22kV Cầu Ngang, giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng mới trạm 220kV Cầu Ngang (250MVA), giai đoạn 2030-2040. 

- Nâng công suất trạm 110/22kV Cầu Ngang từ 2x40MVA lên 2x63MVA), giai 

đoạn 2030-2040. 

* Lưới điện trung hạ thế 22kV: 

 Tiếp tục cải tạo và nâng cấp lưới điện trung hạ thế 22kV hiện hữu theo lộ trình 

quy hoạch của ngành điện. Xây dựng mới các tuyến trung hạ thế mới 22kV phù hợp với 

hạ tầng giao thông xây dựng mới. 

* Lưới điện chiếu sáng đèn đường tiếp tục xây dựng; cải tạo, nâng cấp trong khu vực 

đô thị và các tuyến đường chính. Cần đầu tư xây dựng thêm các tuyến đường có hệ thống 

đèn chiếu sáng ở các xã, thị trấn. 

VI. ĐỊNH HƯỚNG HA ̣TẦNG VIỄN THÔNG 

 Phát triển hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ nâng cao chất lượng đời sống người 

dân 

 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng thông tin liên lạc đáp ứng nhu cầu dân cư và phát 

triển kinh tế của huyện Cầu Ngang. 

 Viễn thông băng thông rộng phủ 100% toàn bộ các ấp xóm trong địa bàn huyện. 

 Ngầm hóa 50% hạ tầng cáp viễn thông, ngầm hóa 100% ở các tuyến đường giao 

thông mới, trong khu đô thị mới. 

1. Dự báo nhu cầu 

* Dự báo nhu cầu đến 2030 (166.423 dân):  

 Thuê bao điện thoại băng thông rộng: khoảng 116.496 thuê bao (chỉ tiêu 70 thuê 

bao/100 dân) 

 Thuê bao internet (cố định + di động): 50% hộ gia đình có thuê bao internet tốc 

độ cao. 

* Dự báo nhu cầu đến 2040 (189.249 dân):  

 Thuê bao điện thoại băng thông rộng: khoảng 132.474 thuê bao (chỉ tiêu 70 thuê 

bao/100 dân). 

 Thuê bao internet (cố định +  di động): 50% hộ gia đình có thuê bao internet tốc 

độ cao. 
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Bảng tổng hợp dự báo nhu cầu TTLL – Huyện Cầu Ngang 

Stt Hạng mục 

Dự kiến quy hoạch đến năm 

2030 

Dự kiến quy hoạch đến 

năm 2040 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

TTLL 

Tổng 

nhu cầu 

TTLL 
Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

TTLL 

Tổng 

nhu 

cầu 

TTLL 

(70 thuê 

bao/100 

dân) 

(thuê 

bao) 

(70 

thuê 

bao/100 

dân) 

(thuê 

bao) 

A DÂN CƯ ĐÔ THỊ             

1 Thị trấn Cầu Ngang 21.440 70/100 15.008 24.638 70/100 17.247 

2 Xã Mỹ Hòa 16.080 70/100 11.256 18.478 70/100 12.935 

3 Xã Thuận Hòa 16.080 70/100 11.256 18.478 70/100 12.935 

4 Thị trấn Mỹ Long 8.373 70/100 5.861 12.180 70/100 8.526 

B DÂN CƯ NÔNG THÔN             

1 Xã Mỹ Long Bắc 8.785 70/100 6.150 9.704 70/100 6.793 

2 Xã Mỹ Long Nam 7.473 70/100 5.231 8.255 70/100 5.779 

3 Xã Vinh Kim 15.141 70/100 10.599 16.725 70/100 11.708 

4 Xã Kim Hòa 8.682 70/100 6.077 9.688 70/100 6.782 

5 Xã Hiệp Hòa 9.168 70/100 6.418 10.128 70/100 7.090 

6 Xã Long Sơn 12.602 70/100 8.821 13.920 70/100 9.744 

7 Xã Nhị Trường 10.678 70/100 7.475 11.796 70/100 8.257 

8 Xã Trường Thọ 8.971 70/100 6.280 9.909 70/100 6.936 

9 Xã Hiệp Mỹ Đông 6.143 70/100 4.300 6.785 70/100 4.750 

10 Xã Hiệp Mỹ Tây 8.011 70/100 5.608 8.849 70/100 6.194 

11 Xã Thạnh Hòa Sơn 8.796 70/100 6.157 9.716 70/100 6.801 

  TỔNG CỘNG 166.423   116.496 189.249   132.474 

2. Định hướng quy hoạch 

Với nhu cầu thuê bao như trên, định hướng hệ thống thông tin như sau: 

* Mạng điểm phục vụ: 

Các bưu cục cấp III xây mới được phân bố rải rác khắp huyện: Các Bưu cục cấp 

III và điểm Bưu điện - Văn hóa xã đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời các dịch vụ bưu 

chính, viễn thông phổ cập, các dịch vụ công cộng và các dịch vụ công ích khác cho cộng 

đồng tại địa phương 

* Hệ thống chuyển mạch:  

Để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao trước mắt không lắp mới tổng đài mà chỉ 

tiến hành nâng cấp dung lượng hệ thống tổng đài hiện có, đến năm 2040 tùy theo nhu 

cầu mà phát triển thêm các chuyển mac̣h đa dic̣h vu ̣ của maṇg NGN nhằm nâng cao 

năng lực chuyển mạch của mạng. Tiếp tục phát triển maṇg truyền dẫn quang theo mô 

hình maṇg NGN đa dic̣h vu;̣ Xây dựng tuyến cáp quang đến 100% các hộ dân thuê bao; 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử duṇg các dic̣h vu ̣của người dân; Nâng cấp dung lượng các 

tuyến truyền dẫn: tuyến truyền dẫn nội tỉnh 40Gbps, tuyến vòng Ring chính 120Gbps. 
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* Hệ thống truyền dẫn:  

 Mạng truyền dẫn hiêṇ taị đa ̃phát triển đến cấp xã, ấp chủ yếu sử dụng các điểm 

rẽ trên RING nội tỉnh và các tuyến quang nhánh. Các tuyến cáp quang đến xã sử dụng 

các công nghệ SDH và PDH với tốc độ truyền dẫn từ  60Mbps đến 200Mbps. Hiện trên 

địa bàn tỉnh mạng cáp quang đã được xây dựng đến hầu hết các xã, đảm bảo nhu cầu sử 

duṇg các dic̣h vu ̣băng rôṇg của người dân. 

* Mạng ngoại vi: 

 Cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi về cơ bản bao gồm hệ thống cống bể cáp; Hệ thống 

cột treo cáp; Hệ thống cáp đồng, cáp quang; Hệ thống tủ, hộp cáp. Xu hướng sử dụng 

chung cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi là xu hướng tất yếu để đảm bảo tiết kiệm nguồn vốn 

đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

* Mạng di động: 

  Thông tin di động phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng, khắc phục các 

điểm lõm sóng bằng cách tăng thêm các vị trí phát sóng, tăng máy thu phát tại các trạm 

đã lắp đặt để nâng cao chất lượng phục vụ mạng. 

* Công nghệ thông tin (CNTT): 

Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo (Next Generation Networks - NGN), Công nghệ 

WiMax, Công nghệ 4G/5G và Mobile Internet sẽ là công nghệ chủ yếu được khai thác 

trong những năm tiếp theo. 

VII. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOAC̣H THỦY LƠỊ  

Phát triển hệ thống thủy lợi hiện hữu, có kế hoạch nạo vét định kỳ lòng sông, kênh 

rạch đảm bảo cho tưới tiêu nội đồng. 

Quy hoạch các van ngăn triều, kè kênh rạch lớn bảo vệ bờ. 

Cải tạo và điều chỉnh các tuyến sông, kênh rạch theo định hướng phát triển giao 

thông thủy của tỉnh Trà Vinh và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 
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CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

I. MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở pháp lý 

 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi 

trường; 

 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường; 

 Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình 

nghị sự 21); 

 Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”; 

 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030”; 

 Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN:01/2021/BXD về quy hoạch xây dựng; 

QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06: 

2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 08-

MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt; QCVN 09-MT:2015/ BTNMT về chất 

lượng nước ngầm; QCVN 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước biển; QCVN 

26:2010/BTNMT về tiếng ồn; QCVN 27: 2010/BTNMT  về độ rung,…). 

2. Cơ sở kỹ thuật  

Các tài liệu được sử dụng khi thực hiện ĐMC cho khu quy hoạch bao gồm: 

 Bản đồ hiện trạng huyện Cầu Ngang; 

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ: 1/10.000; 

 Bản đồ quy hoạch cấp nước tỉ lệ: 1/10.000. 

 Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn tỉ lệ: 1/10.000; 

 Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa tỉ lệ: 1/10.000; 

 Số liệu khảo sát môi trường nước, không khí; 

 Các tài liệu liên quan khác. 
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3. Nội dung nghiên cứu ĐMC 

Xác định các vấn đề môi trường chính, bức xúc trong và ngoài đô thị bao gồm: lựa 

chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng tránh thiên tai và giảm thiểu úng ngập, 

lũ lụt; môi trường giao thông, xây dựng và mỹ quan; tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn; ô nhiễm sông hồ và nước ngầm; áp lực về quản lý chất thải rắn; nước thải, thoát 

nước; bảo vệ di sản, các hệ sinh thái... 

Đánh giá hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp (các khu dân 

cư, cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, khu xử lý chất thải...); các khu vực ô nhiễm; 

mức độ, hậu quả ô nhiễm môi trường. Đánh giá hệ sinh thái, môi trường làng nghề, môi 

trường các vùng ven đô thị. 

Dự báo tác động và diễn biến môi trường do hoạt động từ các khu dân cư, cơ sở 

sản xuất công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, bệnh viện, giao thông, xử lý chất 

thải trên cơ sở định hướng phát triển không gian, cấu trúc đô thị, lựa chọn đất xây dựng, 

mật độ dân số và phân vùng chức năng. 

Tổng hợp, đề xuất, xếp thứ tự ưu tiên các biêṇ pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải 

thiêṇ các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch; đề xuất các khu vực cách 

ly bảo vệ môi trường (các không gian xanh, hành lang bảo vệ sông hồ, các khu vực hạn 

chế phát triển...). 

4. Phương pháp thực hiện 

 Phương pháp thống kê: thu thập và xử lý số liệu địa chất, khí tượng thủy văn, 

kinh tế - xã hội cũng như các số liệu khác tại khu quy hoạch. 

 Phương pháp phân tích: khảo sát, quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm theo các Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường nhằm 

xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước, đất, sinh 

thái tại khu vực. 

 Phương pháp đánh giá nhanh xác định và đánh giá tải lượng ô nhiễm từ các hoạt 

động của khu quy hoạch cũng như đánh giá các tác động của chúng đến môi trường. 

 Phương pháp phân tích tổng hợp: từ các kết quả khảo sát, nghiên cứu đề ra 

phương án giảm thiểu phòng ngừa ô nhiễm. 

 Phương pháp so sánh: so sánh các kết quả đo đạc, phân tích, tính toán dự báo 

nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của dự án với các QCVN về môi trường và Tiêu 

chuẩn ngành (TCN) của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng; 

 Phương pháp bản đồ: thể hiện các vấn đề môi trường chính khi không thực hiện 

quy hoạch và khi thực hiện quy hoạch; 

 Phương pháp đánh giá tác động nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO): Được sử dụng trong tính toán tải lượng ô nhiễm do hoạt động xây 

dựng dự án. 

II. CÁC VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

1. Các vấn đề môi trường chính 

 Ô nhiễm nước mặt do nước thải sinh hoạt khu dân cư, các hoạt động sản xuất 

công nghiệp, nông nghiệp. 
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 Ô nhiễm bụi, mùi tại các trục giao thông lớn, tại các khu công cộng đông người. 

 Quản lý chất thải rắn sinh hoaṭ, chất thải trong sản xuất công nghiệp và các chất 

thải độc hại từ các khu y tế, bệnh viện và nhà máy công nghiệp. 

 Gia tăng ngập lụt do xây dựng, phát triển đô thị, tăng tỷ lệ bê tông hóa bề mặt tự 

nhiên, san lấp mặt bằng và đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu. 

2. Mục tiêu môi trường chính 

 Mục tiêu quy hoạch và các vấn đề môi trường chiến lược: 

+ ĐMC nhằm đạt được sự phát triển bền vững thông qua lồng ghép các vấn đề và 

mục tiêu môi trường trong quá trình lập quy hoạch, cụ thể: 

+ ĐMC được lập nhằm đánh giá được thực trạng môi trường khu vực, các vấn đề 

môi trường bức xúc cần giải quyết trong quy hoạch. 

+ Lồng ghép các mục tiêu môi trường vào trong quy hoạch, đảm bảo sự thống 

nhất giữa các mục tiêu môi trường và các mục tiêu quy hoạch. 

+ Đánh giá, xem xét các tác động tới môi trường của các phương án quy hoạch 

làm cơ sở lựa chọn phương án ưu tiên. 

+ Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường. 

+ Đề xuất chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

 Mục tiêu quy hoạch và các chiến lược quốc gia: 

+ Muc̣ tiêu quy hoạch vùng huyện Cầu Ngang định hướng phát triển cơ sở hạ 

tầng, các khu chức năng như khu trung tâm huyện, khu vực đô thị, khu vực trung tâm 

xã, khu sản xuất và khu nông nghiệp, bố trí hợp lý với các chỉ tiêu phù hợp đúng tiêu 

chuẩn, tạo môi trường sống thuận lợi cho người dân sinh sống. 

+ Mục tiêu về môi trường nước: Quy hoạch hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt đạt 

tỷ lệ trên 90% dân cư được cấp nước sạch. Lượng nước thải sinh hoạt phải có giải pháp 

thu gom xử lý phù hợp điều kiện khu vực, nước thải sản xuất công nghiệp được thu gom 

đưa về trạm xử lý riêng cho nước thải sản xuất.  

+ Mục tiêu về xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn được khuyến khích phân loại tại 

nguồn, được thu gom vận chuyển bằng các thùng kín đảm bảo vệ sinh môi trường trước 

khi chuyển tới bãi xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải. Tại 

bãi xử lý, chất thải rắn được phân loại và xử lý đúng quy trình đối với từng loại. Tỷ lệ 

thu gom đạt ≥80% lượng chất thải rắn sinh hoạt. 

+ Mục tiêu môi trường không khí: Quy hoạch tổ chức mạng lưới đường giao 

thông đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Kết hợp tổ chức dải cây xanh theo đường 

giao thông hạn chế lượng khói bụi, tiếng ồn gây ô nhiễm. Đề xuất các giải pháp hạn chế 

ô nhiễm môi trường không khí, đảm bảo môi trường không khí trong khu vực quy hoạch 

đạt yêu cầu theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

III. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÓ PHẠM VI TÁC ĐỘNG LỚN 

1. Nguồn gây tác động môi trường 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã mang lại những nguồn lợi to lớn cho sự tăng 

trưởng kinh tế của huyện. Nhưng sự phát triển này cũng đã, đang và sẽ có khả năng gây 

ra các tác động tiêu cực với môi trường và tài nguyên. Hệ sinh thái môi trường tự nhiên 
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ngày càng bị thu hẹp và bị xâm hại với nhiều mức độ khác nhau. Các tác động có thể là 

ngắn hạn hoặc lâu dài, sơ cấp hoặc thứ cấp và là các tác động tích lũy, do nhiều nguyên 

nhân gây ra và ảnh hưởng đến nhiều thành phần môi trường. Các tác động có thể xảy ra 

bao gồm:  

 Ô nhiễm môi trường do các loại chất thải, đặc biệt là chất thải rắn, nước thải, khí 

thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. 

 Suy thoái và ô nhiễm vùng nước ngầm, nước mặt do các tác động thứ cấp của 

chất thải, sự khai thác tài nguyên nước quá mức.  

 Sự suy giảm đa dạng sinh học do khai thác tài nguyên, họat động du lịch, cơ cấu 

sử dụng đất đai và nguồn lực tự nhiên bị thay đổi.  

 Suy giảm nguồn lợi thủy sản, giảm năng suất sinh thái do các tác động thứ cấp 

từ ô nhiễm môi trường sống của các loài sinh vật.  

 Suy thoái và suy giảm đất canh tác xảy ra phổ biến do các tác động thứ cấp của 

suy thoái rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.  

 Ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong 

nông nghiệp xuất hiện cục bộ ở vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp.  

 Tai nạn và ô nhiễm môi trường do giao thông vận tải, đặc biệt dọc các tuyến 

đường quốc lộ.  

 Tai biến và sự cố môi trường có thể xảy ra tại các vùng nhạy cảm (tuyến, trạm 

điện…). 

2. Đối tượng và quy mô tác động đến môi trường vùng 

a) Đối tượng tác động: 

 Các đối tượng tự nhiên:  

 Khí thải phát sinh trong hoạt động hàng ngày của lực lượng lao động dân cư và 

phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có thể gây các tác động xấu đối với môi 

trường không khí như NOx, SOx, CO.  

 Nước thải phát sinh trong họat động sinh hoạt sản xuất trong dân cư và họat động 

công nghiệp, nông nghiệp không được thu gom, xử lý sẽ gây tác động xấu tới nước 

ngầm, nước mặt trong huyện như sông Vinh Kim, sông Cầu Ngang,s ông Thâu Râu...  

 Chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sinh họat của lực lượng lao động, dân cư 

và phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội không được thu gom, xử lý sẽ gây tác động 

xấu với môi trường đất, nước và không khí trong khu vực các tỉnh thành trong vùng do 

các họat động xã thải hoặc do vận chuyển, mua bán chui chất thải rắn trên thị trường 

trao đổi chất thải khu vực. Trong đó nguy cơ tác động do rác thải sinh hoạt, rác thải công 

nghiệp không nguy hại và chất thải nguy hại là cao nhất.  

 Việc thu giảm diện tích rừng tự nhiên, ảnh hưởng môi trường sinh thái, tăng nguy 

cơ ngập lụt, chất lượng môi trường giảm thiểu. 

 Ồn rung gây ô nhiễm và suy thoái môi trường không khí, ô nhiễm nhiệt dư ảnh 

hưởng đến điều kiện vi khí hậu, úng ngập cục bộ, lún đất, gây ảnh hưởng tới môi trường 

đất, nước.  
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 Rủi ro và sự cố môi trường tác động ảnh hưởng có tính chất đột biến, đồng thời 

tới môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học, nhất là trong các loại sự cố có 

độ nguy hiểm cao: cháy, nổ, tràn dầu và hóa chất. 

 Xói mòn, sụt, lở đất, lún đất, chai sạn và suy thoái chất lượng đất, xâm nhập mặn, 

phèn có ảnh hưởng tới môi trừơng đất canh tác trong nông, ngư nghiệp.  

 Thiên tai hạn hán tác động ảnh hưởng có tính chất đột biến tới môi trường đất 

nước, không khí và đa dạng sinh học. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội:  

 Các loại khí thải, rác thải và nước thải phát sinh trong quá trình triển khai dự án 

không được thu gom có thể gây tác động xấu ở mức độ khác nhau đối với sức khỏe của 

lực lượng dân cư, lao động trong các ngành, lĩnh vực của dự án.  

 Các loại chất thải không được thu gom xử lý ảnh hưởng ở mức độ khác nhau tới 

cảnh quan, mỹ quan môi trường và các giá trị văn hóa tại các khu đô thị, nông thôn, các khu 

vực họat động kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng và di tích văn hóa, lịch sử. 

 Các hoạt động công nghiệp với các cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc, Hiệp Mỹ 

Tây, Long Sơn khi đi vào hoạt động,... sẽ làm gia tăng lượng khí thải độc hại vào môi 

trường, thải ra lượng lớn chất thải khó xử lý, đòi hỏi công nghệ cao trong xử lý. 

 Các tác động xấu như: ồn, rung, nhiệt dư, suy thoái môi trường không khí, tai nạn 

lao động và giao thông, sụt lở, lung đất, rủi ro và sự cố môi trường (phát triển đô thị, 

công nghiệp và giao thông, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng) thường có ảnh hưởng 

tiêu cực tới sức khỏe của người lao động và dân cư trên địa bàn. 

 Các tác động xấu như: xói mòn, trượt, sụt, xói lở bờ sông, do khai thác khoáng 

sản, suy thoái đất, nước, không khí, khoáng sản, rừng, đa dạng sinh học, thiên tai hạn 

hán (do tầng khai thác khoáng sản, sử dụng nguồn tài nguyên hoặc do cháy, chặt phá 

rừng) có ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người lao động và dân cư trong vùng, đặc biệt 

sụt, lún, lở đất có thể gây nên thiệt hại cho dân cư vùng bị tác động, ảnh hưởng đến phát 

triển bền vững các công trình, di tích văn hóa, lịch sử, đồng thời ảnh hưởng tới nguồn 

lực phát triển trong tương lai. 

b) Quy mô tác động:  

Quy mô phạm vi tác động của nguồn thải:  

 Phạm vi đô thị: đô thị Cầu Ngang và Mỹ Long chịu tác động nhiều do các hoạt 

động từ khu vực dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

 Phạm vi vùng phát triển nhiều KCN, CCN. 

+ Quy mô cường độ và tần suất tác động của nguồn thải.  

+ Quy mô cường độ và tần suất tùy thuộc vào tác động liên tục gián đoạn của 

nguồn thải, theo không gian thời gian triển khai dự án. 

IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường 

a) Sinh hoạt: 

 Huyện Cầu Ngang hiện chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải riêng.  
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 Huyện đã đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng bãi rác cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long 

Nam, Hiệp Mỹ Đông và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (giai đoạn 1), trong đó có 

hạng mục lò đốt rác sinh hoạt với công suất 500kg/giờ”, để thu gom và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. 

 Lượng chất thải làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm mạch nông. 

Các vi sinh vật gây bệnh có môi trường phát triển và phát tán. Các cặn bẩn kết hợp với 

lượng phù sa trên sông rạch gây mất mỹ quan và giảm thiểu khả năng sử dụng cho sinh 

hoạt và chăn nuôi. 

b) Sản xuất: 

 Phần lớn diện tích đất trong các xã là đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, sông rạch, 

kênh thủy lợi. Dân cư chỉ tập trung chủ yếu theo các tuyến đường giao thông và theo 

các phum sóc (chủ yếu là các hộ Khmer), một phần dân cư phân bố rải rác trên đất sản 

xuất nông nghiệp, nên môi trường ở đây ít bị tác động nhiều bởi con người. 

 Hàng năm diện tích trồng cây phân tán đều được thực hiện tốt, góp phần cải thiện 

môi trường, tăng độ che phủ khoảng 30% so với diện tích đất tự nhiên.  

 Hiện trên địa bàn các xã thuộc huyện Cầu Ngang không có các hoạt động sản 

xuất làm suy giảm môi trường. (các cơ sở sản xuất kinh doanh đã và đang xử lý tốt rác 

thải nên không ảnh hưởng đến môi trường). 

c) Bến bãi: 

 Bến hàng hóa tại chợ Cầu Ngang, bến phà Vàm Lầu, bến tàu Thị trấn Mỹ long,.. 

là nơi ghe thuyền hoạt động thường xuyên, kết nối giao thông giữa huyện Cầu Ngang 

với các huyện trong tỉnh.  

 Tải lượng ô nhiễm chủ yếu là âm thanh động cơ máy và các chất thải như dầu 

nhớt, ảnh hưởng đến chất lượng nước trên sông Hậu. 

d) Nghĩa trang: 

 Hiện có các xã như Hiệp Hòa, Long Sơn, Nhị Trường, Vinh Kim,… có nghĩa 

trang nhân dân riêng phục vụ cho việc mai táng của người dân trong xã, tuy nhiên các 

hộ dân vẫn còn đa phần giữ tập quán an táng  phân tán theo đất ở hoặc các khu nghĩa 

địa tập trung theo họ tộc. 

 Các khu nghĩa trang thường được đặt ở những nơi có địa hình cao. Ngoài ra, còn 

nhiều mộ độc lập nằm trong vườn các hộ dân. 

2. Đánh giá nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch cấp vùng 

 Thiếu cây xanh tập trung, cây xanh dọc các tuyến giao thông để tạo cảnh quan và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.  

 Hạ tầng thoát nước chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị, gây 

ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm. 

 Chất thải rắn chưa được thu gom triệt để, gây ảnh hưởng vệ sinh đô thị, ô nhiễm 

nguồn nước ngầm. 

 Lượng khí thải từ các cụm công nghiệp chưa được kiểm soát tốt. 

 Diện tích đất nông nghiệp khu vực chiềm phần lớn. Trong tương lai nếu không 

quy hoạch lại cơ cấu sử dụng đất thì tình trạng ô nhiễm nước thải và không khí do thuốc 
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bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu sẽ gây ô nhiễm môi trường rất lớn, gây mất cân bằng sinh 

thái và ảnh hưởng đến phát triển bền vững khu vực, từ đó đi ngược lại xu hướng phát 

triển đô thị Việt Nam. Ngược lại, nếu quy hoạch sử dụng đất đồng thời có các biện pháp 

bảo vệ môi trường phù hợp sẽ giảm thiểu và hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu vực, 

hướng đến phát triển bền vững. 

V. DỰ BÁO XU THẾ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG DO TÁC ĐỘNG CỦA 

VIỆC LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Các vấn đề môi trường 

a) Khu vực đô thị hóa:  

 Tới năm 2040, dự kiến dân số đạt 189.249 người, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 

38,98%. So với mức bình quân chung của cả nước là 25,8%, huyện Cầu Ngang là khu 

vực có mức đô thị hóa cao trong tương lai.  

 Tốc độ đô thị hóa cao, sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên, đến sự cân bằng sinh thái. 

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác để phát triển đô thị làm giảm diện tích 

cây xanh, mặt nước, làm giảm đa dạng sinh học.  

+ Các cụm công nghiệp mới có thể được xây dựng xen kẽ vào các khu dân cư 

đông đúc gây ô nhiễm môi trường sống khu vực xung quanh nếu chất thải không được 

thu gom và xử lý.  

+ Quá trình hình thành, xây dựng các đô thị mới, các trung tâm thương mại sẽ làm 

tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo sức ép lên vấn đề nhà ở, giao thông, dịch vụ 

thông tin, giáo dục, chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường.  

+ Việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp vào xây dựng đô thị, cụm công 

nghiệp gây ra nguy cơ giảm đất nông nghiệp ảnh hưởng tới an toàn lương thực. Ngoài 

ra, khai thác diện tích đất nông nghiệp gây mất việc làm cho nhiều hộ nông dân trong 

vùng và tăng tỷ lệ thất nghiệp.  

+ Việc phát triển đô thị tạo nên sức ép đối với nhu cầu về cấp nước sinh hoạt, 

dịch vụ và sản xuất dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên nước.  

+ Tốc độ phát triển hệ thống giao thông đô thị làm gia tăng ô nhiễm bụi, khí 

thải và tiếng ồn.  

 Tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị:  

+ Năm 2030 ước tính khoảng 6.000 m3/ngày. 

+ Năm 2040 ước tính khoảng 8.500 m3/ngày.  

 Tổng lượng chất thải rắn/rác sinh hoạt đô thị:  

+ Năm 2030 ước tính khoảng 68,2 tấn/ngày.  

+ Năm 2040 ước tính khoảng 81,2 tấn/ngày.  

b) Các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp: 

 Tổng diện tích đất phát triển các cụm công nghiệp tập trung là 120 ha.  

 Tổng lượng nước thải cụm công nghiệp: 5.400 m3/ngày 

 Tổng lượng chất thải rắn/rác cụm công nghiệp: 36,0 tấn/ngày 
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c) Khu vực nông thôn - làng nghề: 

Các làng nghề truyền thống tại huyện Cầu Ngang chủ yếu sản xuất các mặt hàng 

thủ công, mỹ nghệ và sản xuất các mặt hàng gia dụng. Bên cạnh việc phát triển tiểu thủ 

công nghiệp thì việc phát triển này cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

 Đối với vùng nông thôn – làng nghề, dân cư cũng không nhỏ, nhưng mật độ dân 

cư không cao, và thường phân tán trên diện rộng. 

 Ô nhiễm chủ yếu là rác thải sinh hoạt do chính các hộ dân tạo ra gây ảnh hưởng 

đến môi trường và gây mất cảnh quan do ý thức dân nông thôn không cao. 

 Thay đổi và ô nhiễm vùng đất, nước mặt và nước ngầm (khu vực nuôi tôm, thức 

ăn công nghiệp nuôi thủy sản).  

 Các khu vực ngọt hoá, vùng trồng lúa gây tác động môi trường đất và nước do 

phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm mục tiêu của quy hoạch và mục 

tiêu bảo vệ môi trường 

Khi khu dân cư, trung tâm xã, thị trấn và khu công nghiệp được xây dựng. Từ một 

khu vực có nền đất thấp trũng, giá trị canh tác nông nghiệp thấp thành một khu dân cư 

khang trang, giúp nâng cao chất lượng sống, nâng cao trình độ dân trí, cùng với các khu 

đô thị khác thúc đẩy nền kinh tế khu vực. 

Ở bước lập quy hoạch, tác động tới môi trường tự nhiên cần phải được đánh giá 

nhằm nhận định và dự báo những tác động có lợi, những tác động bất lợi đến môi trường 

kinh tế xã hội, môi trường sinh thái tự nhiên của khu vực, từ đó định hướng cho các giải 

pháp xử lý hợp lý để có thể thực hiện được mục đích xây dựng một khu dân cư kết hợp 

dịch vụ phát triển ổn định cùng với sự phát triển  bền vững của tiểu vùng. 

So sánh các mục tiêu môi trường với mục tiêu của quy hoạch, ta có thể đánh giá 

sự phù hợp như sau: 
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ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA MỤC TIÊU QUY HOẠCH VỚI MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG 

STT MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG TỰ 

NHIÊN 

MỤC TIÊU VỀ XÃ 

HỘI, VĂN HÓA 

B.vệ 

nguồn 

nước 

mặt 

B.vệ 

nguồn 

nước 

ngầm 

BVMT 

không 

khí 

BVMT 

đất 

B.vệ 

hệ 

sinh 

thái 

Bảo 

vệ 

cảnh 

quan 

Biến 

đổi 

khí 

hậu 

Tái 

định 

cư 

Lao 

động 

việc 

làm 

Sức 

khỏe 

cộng 

cộng 

Chất 

lượng 

cuộc 

sống 

1 

Quy hoạch tổ chức không gian 

hợp lý đảm bảo các chỉ tiêu quy 

hoạch về từng loại công trình 

chức năng như giao thông, đất ở, 

công trình công cộng và cây 

xanh, đất nông nghiệp sản xuất. 

                      

4 2 -2 3 1 3 -2 3 4 3 4 

                      

2 

Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng 

nước mặt theo QCVN 

08:2008/BTNMT. 

Nước thải sinh hoạt đạt tỷ lệ thu 

gom ≥80%.  Nước thải khu vực 

đô thị sau xử lý đạt tiêu chuẩn 

loại A: QCVN14-2008/BTNMT 

                      

3 4 2 3 1 3 2     3 3 

                      

3 

Quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn 

chất lượng không khí 

QCVN05:2009/BTNMT, tiếng 

ồn đạt yêu cầu  

QCVN26:2010/BTNMT 

                      

2   -2 1 1 3 3     3 3 

                      

4 
Sự đáp ứng về tiêu chuẩn cây 
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ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA MỤC TIÊU QUY HOẠCH VỚI MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG 

STT MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG TỰ 

NHIÊN 

MỤC TIÊU VỀ XÃ 

HỘI, VĂN HÓA 

B.vệ 

nguồn 

nước 

mặt 

B.vệ 

nguồn 

nước 

ngầm 

BVMT 

không 

khí 

BVMT 

đất 

B.vệ 

hệ 

sinh 

thái 

Bảo 

vệ 

cảnh 

quan 

Biến 

đổi 

khí 

hậu 

Tái 

định 

cư 

Lao 

động 

việc 

làm 

Sức 

khỏe 

cộng 

cộng 

Chất 

lượng 

cuộc 

sống 

xanh mặt nước, Tiện nghi môi 

trường cảnh quan. 
4 3 3 3 3 4 4     4 4 

                      

-3   Xung đột kiềm chế tuyệt đối   Hỗ trợ hoàn toàn 

-2   Xung đột kiềm chế đáng kể    Tác động không chắc chắn 

3   Tác động tích cực hoặc hỗ trợ   Tác động không quan trọng 

 Kết luận: So sánh mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường không có xung đột đáng kể, hầu hết các tác động là tác 

động tích cực và hỗ trợ cho mục tiêu bảo vệ môi trường. Trường hợp có xung đột kiềm chế, sẽ được đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu, bảo vệ môi trường cho khu quy hoạch. 



Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

194 

3. Các tác động môi trường chính khi thực hiện quy hoạch xây dựng 

Khi thực hiện quy hoạch xây dựng, môi trường trong khu vực sẽ chịu tác động bởi 

các hoaṭ đôṇg của khu dân cư như: 

+ Tác động tới môi trường nước do phát sinh nước thải sinh hoạt. 

+ Tác động tới môi trường đất và cảnh quan, làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

của khu vực. 

+ Tác động tới môi trường không khí do các phương tiện giao thông ra vào khu 

dự án. 

+ Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và không nguy hại cần 

phải có biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý. 

4. Phân tích tính toán dự báo, lượng hoá các tác động và diễn biến môi trường 

trên cơ sở các dữ liệu của các phương án quy hoạch xây dựng 

Dưạ trên phương án quy hoac̣h sử duṇg đất, quy hoac̣h hê ̣thống ha ̣tầng ky ̃thuâṭ, 

các khu dịch vụ thương mại, dự báo diễn biến môi trường như sau: 

a) Môi trường kinh tế và xã hội: 

Việc quy hoạch khu dân cư, dịch vụ thương mại sẽ có tác động tích cực đến mỹ 

quan đô thị, cải thiện hệ thống giao thông, cấp thoát nước và điện chiếu sáng đô thị… 

Cùng với phát triển hạ tầng kỹ thuật là sự hình thành các công trình hạ tầng xã hội như 

các công trình dic̣h vu ̣thương maị, công viên cây xanh, kênh rạch thoát nước và giao 

thông thủy… 

Về mặt môi trường, xu hướng sẽ được cải thiện rất đáng kể khi các dự án cơ sở hạ 

tầng được xây dựng. Tuy nhiên trong tương lai nguy cơ ô nhiễm môi trường đối với các 

loại chất thải tăng lên. 

b) Môi trường đất: 

Khi hình thành khu dân cư, phát triển dân cư tập trung, sẽ có môṭ số tác đôṇg tiêu 

cưc̣ đến môi trường đất của khu vực: 

+ Một phần không nhỏ nước thải, rác, khí thải, làm ô nhiễm khu dân cư, môi 

trường sinh thái… trong đó có môi trường đất.  

+ Trong thi công các công trình như giao thông, xây dựng nhà ở, các công trình 

công cộng… thì việc san ủi sẽ phải diễn ra và chiếm một diện tích khá rộng với khối 

lượng đất cần di chuyển rất lớn. Tất cả những công việc này có thể làm cho môi trường 

đất thay đổi. 

+ Nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt của con người 

nếu không qua xử lý có thể ngấm trực tiếp xuống đất cũng là một trong những nguyên 

nhân gây cho đất bị ô nhiễm. 

+ Tổng dân số quy hoac̣h khi khu dân cư khi hình thành là 12.000 người, điều 

này cũng làm cho môi trường đất bị thu hẹp và bị bê tông hóa. 

Ngoài tác động tiêu cực, nhiều tác tác động tích cực sẽ được mang lại như: 

+ Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất, sự 

phát triển của đời sống kinh tế người dân và giúp cho họ có nhiều cơ hội hơn trong việc 

cải thiện điều kiện nhà ở. 
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Như vậy, việc quy hoạch xây dựng các đô thị, trung tâm xã, khu tập trung dân cư 

và khu công nghiệp không những đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, tạo được không 

gian cảnh quan, kinh tế phát triển mà còn đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch trong 

khu vực. 

Tuy trong giai đoạn thi công sẽ có một số tác động xấu tới môi trường đất như: 

mất đất, thay đổi cơ cấu và chất lượng đất, xói mòn, đổ lở đất và ô nhiễm đất bởi các 

loại chất thải sinh hoạt và phế thải xây dựng… 

Tuy nhiên những tác động đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và đất trong khu vực 

này có giá trị kinh tế không lớn nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ mang lại hiệu 

quả cao hơn. 

c) Môi trường nước: 

Tác động lớn nhất đến môi trường nước trong quá trình phát triển khu dân cư, dịch 

vụ thương mại thuộc khu vực đô thị chính là làm gia tăng một khối lượng lớn nước sạch 

sinh hoạt được tiêu thụ hàng ngày và kéo theo tương ứng là lượng nước thải cần phải 

được xử lý phát thải từ các trung tâm, khách sạn và các dịch vụ du lịch của khu vực... 

d) Môi trường không khí - tiếng ồn: 

Ảnh hưởng của hệ thống giao thông đô thị: Việc phát triển giao thông đô thị không 

tránh khỏi những vấn đề ô nhiễm do gia tăng giao thông gây nên, nhất là trên các tuyến. 

Tuy nhiên các định hướng quy hoạch giao thông trong dư ̣án cũng có những tác động 

tích cực đối với môi trường, như việc thiết kế hệ thống giao thông hoàn thiện, phương 

tiện giao thông lưu thông thông suốt, không ùn tắc giảm lượng khói bụi phát sinh do 

giao thông.  

+ Ô nhiễm tiếng ồn: Dự tính ô nhiễm tiếng ồn do giao thông, tính toán theo số 

xe quy đổi là xe ô tô du lịch trên mỗi tuyến đường trong khu quy hoạch. 

Loại xe Tiếng ồn (dBA) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

6h00-19h00 

(dBA) 

19h00-06h00 

(dBA) 

Xe du lịch 77 55 - 70 45  -  55 

 Như vậy độ ồn lớn hơn độ ồn do phương tiện giao thông gây ra trong điều kiện 

không có vật che chắn vượt qua giá trị cho phép theo quy chuẩn. Vì vậy cần phải có biện 

pháp hạn chế tiếng ồn bằng dải cây xanh và sử dụng các vật liệu xây dựng có tác dụng 

cách âm. 

+ Ô nhiễm không khí: Môi trường không khí của khu quy hoạch bị ô nhiễm 

chủ yếu do các hoạt động giao thông gây ra. Lượng khói bụi thải ra môi trường, ước tính 

dựa trên số lượng xe lưu thông (xe quy đổi là xe du lịch) trên đường như sau: 

e) Quản lý chất thải rắn: 

Sau khi thực hiện quy hoạch thì các nguồn phát sinh chất thải rắn từ sinh hoạt của 

khu dân cư.  

Ngoài chất thải rắn sinh hoạt, cần phải kể đến lượng chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng tạo ra một khối lượng lớn 

chất thải rắn xây dựng. Tuy nguồn phát sinh chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ chấm dứt 

khi dự án kết thúc nhưng chúng cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường như làm 
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tăng nồng độ bụi trong không khí, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan trong đô thị 

nếu không được tổ chức thu gom triệt để. 

f) Quản lý thảm thực vật: 

Một trong những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường hiệu quả 

lại ít tốn kém chính là cây xanh. Cây xanh vừa có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ 

không khí và tạo cảm giác mát mẻ cho người dân,… vừa có tác dụng điều hòa điều kiện 

vi khí hậu trong khu vực. Ngoài ra cây xanh còn có khả năng cải thiện môi trường không 

khí, hạn chế khả năng phát tán bụi, tiếng ồn…  

Cây xanh vừa có ý nghĩa lớn trong vấn đề bảo vệ môi trường vừa làm đẹp cảnh 

quan. Với các nhận thức nêu trên về tác dụng của cây xanh, tận dụng các khu vực đất 

trống, hành lang giao thông trong khu quy hoac̣h để trồng cây xanh. 

VI. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Danh mục các công trình trong dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường: 

Stt Dự án Quy mô 

1 Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư > 5 ha 

2 Xây dựng công trình dịch vụ thương mại > 500 m2 sàn 

3 Xây dựng chợ đầu mối, chợ hạng 1, 2 Tất cả 

4 Xây bệnh viện Tất cả 
 

VII. CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NHẰM GIẢM THIỂU VÀ 

KHẮC PHỤC CÁC TÁC ĐỘNG VÀ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC 

NHẬN DIỆN 

1. Giảm chất thải rắn  

Chất thải rắn khuyến khích phân loại tại nguồn và được đựng trong các túi hoặc 

thùng theo đúng quy định. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn phải đạt tỷ lệ ≥90% 

lượng chất thải sinh hoạt phát sinh đối với khu vực đô thị và đạt tỷ lệ ≥70% lượng chất 

thải sinh hoạt phát sinh đối với khu vực nông thôn. 

Đối với chất thải rắn nguy hại: chủ yếu thu gom tại các khu vực đô thị, do ý thức 

phân loại rác tại nguồn chưa cao, cũng như khối lượng chất thải nguy hại tại các khu 

vực dân cư nông thôn không nhiều. Riêng các công trình công cộng, dịch vụ, thương 

mại và các đơn vị kinh doanh, sản xuất: bắt buộc tuân thủ các quy định về phân loại và 

thu gom chất thải rắn nguy hại, liên hệ với đơn vị chức năng để thực hiện hợp đồng thu 

gom, xử lý. 

Bố trí các thùng chứa rác ở các sân, hè trong khuôn viên các công trình công côṇg 

trong khu dân cư. Thùng rác sẽ được công nhân vê ̣sinh thu gom hằng ngày, giữ gìn 

không gian công côṇg sac̣h đep̣.  

Quản lý chặt chẽ các hóa chất như thuốc diệt cỏ, sơn… Thu gom bùn thải từ hệ 

thống cống rãnh trong khu dân cư, vận chuyển đến các bãi phơi cách xa các khu dân cư, 

thực hiện quá trình phơi bùn tự nhiên và tái sử dụng bùn khô phục vụ sản xuất nông 

nghiệp. 
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2. Ô nhiễm không khí  

Trồng các dải cây xanh, làm hồ chứa tạo cảnh quan để ngăn cản bụi và điều hoà 

môi trường không khí.  

Phân tuyến giao thông phù hợp, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo để các phương 

tiện cơ giới lưu thông theo đúng tuyến nhằm giảm tiếng ồn, giảm thời gian lưu trên 

đường và giảm lượng khí thải từ các phương tiện lưu thông.  

Định kỳ vệ sinh quét dọn thu gom chất thải rắn trên mặt đường và tưới nước giảm 

bụi vào buổi trưa trời nắng nóng.  

3. Tiếng ồn và chấn động  

Tiếng ồn phát sinh trong khu dân cư chủ yếu từ các hoaṭ đôṇg sinh hoaṭ hàng ngày 

của người dân. Nguồn phát sinh lớn nhất là từ các tuyến đường giao thông trong khu 

vưc̣. Do đó để giảm tác đôṇg của tiếng ồn, chấn đôṇg trong giao thông cần phát huy vai 

trò của dải cây xanh cách ly, trong các dải cây buị trên các giải phân cách của đường 

giao thông, trồng cây xanh bóng mát trên hai bên vỉa hè của các đường giao thông trong 

khu vưc̣. Kết hơp̣ với các vâṭ liêụ xây dưṇg công trình cách âm, chống tiếng ồn cho công 

trình trong khu quy hoac̣h. 

4. Nước thải  

Phân luồng từng loại nước thải riêng biệt để có hướng xử lý phù hợp. Tỷ lệ thu 

gom xử lý nước thải phải đạt tỷ lệ ≥90% lượng nước thải sinh hoạt phát sinh đối với khu 

vực đô thị và đạt tỷ lệ ≥70% lượng nước thải sinh hoạt phát sinh đối với khu vực nông 

thôn. 

Nước mưa trên các khu vực sân trống sẽ chảy vào các giếng thu nước mưa, từ đó 

cùng với nước mưa trên mái chúng được dẫn đến cống thoát nước mưa chung. 

Nước thải từ nhà vệ sinh trong khu vực nhà ở dân cư (hố tiêu, hố tiểu) có nồng độ 

các chất gây ô nhiễm, vi sinh vật gây bệnh cao, nước thải này sẽ được xử lý bằng bể tự 

hoại 3 ngăn. Nước thải tại các công trình công cộng phải được xử lý cục bộ tại công 

trình trước khi thải ra mạng thoát nước thải chung của Huyện về trạm xử lý tập trung. 

Nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

Định hướng đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải sinh hoạt của huyện chủ yếu 

tập trung vào các khu vực đô thị.  

Các khu vực nông thôn, với tính chất dân cư thưa thớt, định hướng xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi thải ra môi trường. 

VIII. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC VẤN ĐỀ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Các giải pháp bảo vệ môi trường  

a) Các giải pháp chung bảo vệ môi trường: 

 Bảo vệ môi trường nông thôn làng nghề: 

 Các làng nghề cần phải được quy hoạch môi trường, xây dựng và thực hiện các 

biện pháp quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn, vừa giảm thiểu ô nhiễm vừa mang 

lại hiệu quả kinh tế do tăng hiệu suất sản xuất, tiết kiệm chi phí nguyên liệu và năng 

lượng. 
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 Xây dựng và vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải rắn đảm 

bảo các chất khí thải ra môi trường đạt các tiêu chuẩn môi trường. Nhà nước cần có 

những hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật, thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng 

làm”.  

 Giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường và ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường, thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại 

khu vực nông thôn và làng nghề.  

 Bảo vệ môi trường đô thị: 

 Gắn kết quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó xác 

định rõ chức năng của các đô thị trong vùng, từ đó xây dựng các tiêu chí về môi trường 

trong các quy hoạch phát triển mỗi đô thị và cả vùng.  

 Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp vùng, hợp lý, tạo điều kiện 

hình thành và phát triển các đô thị tương hổ, nhằm giảm áp lực lên môi trường ở các 

thành phố lớn.  

 Quy hoạch xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường vành đai giao thông liên kết 

với các hướng tâm khác đảm bảo giảm tải giao thông qua đô thị.  

 Các đô thị và cụm công nghiệp cần phải xây dựng các trạm xử lý nước thải, tập 

trung theo lưu vực thoát nước.  

 Thực hiện quy hoạch và quản lý tổng hợp chất thải rắn theo hướng liên vùng, liên 

đô thị. Trên cơ sở đó xây dựng các đầu mối xử lý chất thải cho vùng và các đô thị.  

 Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: 

 Đối với các cụm công nghiệp tập trung, cần ưu đãi đầu tư đối với các ngành công 

nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở công nghiệp đầu tư và khu công 

nghiệp bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.  

 Di dời các cơ sở công nghiệp cũ, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra 

khỏi khu dân cư và xây dựng trạm xử lý nước thải, thu gom rác thải và xử lý đạt yêu cầu 

môi trường.  

 Đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung, các trạm quản lý và xử lý 

chất thải rắn, chất thải nguy hại cho các cụm công nghiệp, xây dựng các trung tâm trao 

đổi chất thải giữa các cụm công nghiệp, tiến tới hình thành các cụm công nghiệp sinh 

thái.  

b) Các giải pháp công nghệ - kỹ thuật: 

 Các giải pháp phát triển kỹ thuật cho các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế 

xã hội: 

 Đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động tổng hợp 

trong nền kinh tế. 

 Nâng tỉ lệ sử dụng công nghệ tiên tiến trong các ngành công nghiệp.  

 Đẩy mạnh phát triển mạng lưới các cơ sở trung tâm về tư vấn và chuyển giao 

công nghệ.  

 Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác quản lý nhà nước về tiêu 

chuẩn - đo lường - chất lượng. 
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 Giải pháp phát triển về kỹ thuật công nghệ về bảo vệ môi trường: 

 Kỹ thuật phòng ngừa ô nhiễm tại nguồn:  

+ Ứng dụng các thành tựu kỹ thuật và công nghệ về sản xuất sạch. 

+ Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật xây dựng các mô hình thân thiện môi trường  

+ Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật sinh thái công nghiệp.  

+ Năng cao năng lực quan trắc phân tích môi trường.  

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ môi trường.  

 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm cuối đường ống:  

+ Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về 

xử lý ô nhiễm. 

+ Triển khai ứng dụng kỹ thuật và công nghệ môi trường tiên tiến trong xử lý 

chất thải. 

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

thông thường và nguy hại; hệ thống tiêu thoát nước, xử lý nước thải tại các đô thị và 

cụm công nghiệp.  

+ Giải quyết tốt vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường.  

+ Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và 

các khu vực sinh thái (trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển,…)  

c) Các giải pháp quản lý, quy hoạch môi trường: 

 Các giải pháp quản lý: 

 Bổ sung hoàn thiện cơ chế:  

+ Về thể chế và bộ máy bảo vệ môi trường. 

+ Về quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên.  

+ Về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

 Bổ sung, hoàn thiện chính sách:  

+ Về định hướng phát triển bền vững của vùng.  

+ Về nhiệm vụ kế hoạch hóa trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên - môi trường.  

+ Về hoàn thiện hệ thống quán lý nhà nước về bảo vệ môi trường.  

+ Về đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

+ Về phát triển khoa học công nghệ cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

+ Về xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

 Quy hoạch bảo vệ môi trường: 

 Lập quy hoạch bảo vệ môi trường vùng quy hoạch tới năm 2040, định hướng 

phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng vệ sinh môi trường. 

 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (nước thải dân dụng đô thị và nước sản xuất 

công nghiệp, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp). 
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 Quản lý và xử lý chất thải rắn (rác dân dụng đô thị, phế thải và rác từ hoạt động 

xây dựng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp). 

 Các nghĩa trang trong vùng quy hoạch.  

 Khai thác sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai & nguồn lực tự nhiên:  

 Khai thác sử dụng đất và nguồn lực từ đất cũng như từ thiên nhiên hợp lý có hiệu 

quả là cơ sở tạo lập môi trường phát triển bền vững.  

 Khai thác sử dụng đất đai: khai thác, sử dụng đất phải thực hiện đúng mục đích, 

quy mô và tuân thủ tiêu chí, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã quy định trong các quy họach 

chuyên ngành (xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, nông, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy hải sản…) phù hợp với quy họach tổng thể, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ trên 

địa bàn tỉnh.  

 Khai thác các nguồn lực tự nhiên: khai thác các nguồn lực tự nhiên thông qua 

đầu tư, phát triển phải thực hiên đồng bộ, tập trung đúng theo quy hoạch phát triển 

chuyên ngành, tuân thủ quy trình kỹ thuật, công nghệ và các giải pháp bảo vệ môi trường. 

 Khai thác sử dụng nguồn nước:  

 Nguồn nước mặt rất phong phú nhờ dòng sông Cổ Chiên chảy giáp ranh và hệ 

thống kênh rạch chằng chịt. Tuy nhiên nguồn nước này chủ yếu cung cấp cho sản xuất 

nông nghiệp. Nước đậm phù sa và bị ô nhiễm do toàn bộ nước thải từ sinh hoạt đến sản 

xuất, từ chưa xử đến đã qua xử lý đều đổ về. Ở những khu vực sông gần biển, nước bị 

nhiễm mặn. Vấn đề sử dụng nguồn nước mặt là cần thiết nhưng chất lượng nước ở đây 

cần một sự đầu tư lớn về công nghệ và thời gian. 

 Nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện Cầu Ngang được đánh giá dồi dào về trữ 

lượng. Tuy vậy, nếu tính đến năm 2040, khả năng không đủ cung cấp nước sạch cho 

nhu cầu toàn huyện.  

 Vì thế, trong định hướng cấp nước đến năm 2040 nếu địa phương nào có kinh 

phí đầu tư cho cấp thoát nước thì linh động sử dụng nguồn nước mặt. Nguồn nước nước 

ngầm có trữ lượng lớn ở độ sâu trên 100 m nên tập trung các bãi giếng khoan một cách 

có khoa học và có sự quản lý, tránh hiện tượng khai thác bừa bãi gây hậu quả khan hiếm 

nguồn nước. 

 Quy hoạch bảo vệ môi trường nước: 

 Bảo vệ nguồn nước mặt 

+ Trong sản xuất công nghiệp ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… cần tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra 

thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, đảm bảo các nguồn thải được xử lý 

phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quy định trước lúc thải ra môi trường. Kiên quyết 

xử lý các doanh nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các hành vi 

phạm Luật Bảo vệ Môi trường. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải tại các đô thị, các cụm công nghiệp.  

+ Thực hiện tốt chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, 

chương trình vệ sinh và an toàn thực phẩm... Tăng cường thực hiện công tác quan trắc 

giám sát chất lượng nước mặt, đánh giá diễn biến chất lượng và trạng thái các thành 

phần môi trường, dự báo diễn biến phục vụ thiết thực cho sản xuất canh tác và bảo vệ 

môi trường cũng như khả năng ứng cứu sự cố môi trường một cách kịp thời và có hiệu 
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quả cao. 

+ Cần có biện pháp khoanh vùng cấp nước, phân chia vùng sử dụng nước mặn 

để phát triển diêm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và vùng sử dụng nước ngọt để sản 

xuất và sinh hoạt. Từ đó, xây dựng hệ thống đê bao ngăn mặn. 

+ Ở khu vực nông thôn hiện nay vẫn còn thói quen xả các chất thải và nước 

thải thẳng ra các ao hồ, kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Hiện nay, tại một số 

địa phương đã phát động phong trào bảo vệ nguồn nước bằng biện pháp chế tài. Theo đó, 

mỗi hộ gia đình tự xây một giếng tự thấm để thu gom toàn bộ nước thải và cặn thải hữu 

cơ. Hộ nào không thực hiện mà còn xả bẩn ra môi trường nước sẽ bị xử phạt hành chánh. 

Đây là mô hình mà các huyện, xã nông thôn cần tích cực làm theo và nhân rộng. 

 Bảo vệ nguồn nước ngầm. 

+ Phải có ngăn chặn ngay tình trạng khai thác quá mức làm sụt giảm tầng nước 

ngầm, lún mặt đất và tình trạng gây ô nhiễm tại các giếng nước ngầm; nâng cao năng 

lực của cơ quan quản lý địa phương để quản lý tài nguyên nước ngầm hiệu quả; nâng 

cao ý thức người dân trong sử dụng, bảo vệ tầng nước ngầm. Hiện nay, việc khai thác 

nước ngầm ở huyện Cầu ngang gần như không thể kiểm soát được, hiện tầng nước ngầm 

đã tụt giảm từ 12 - 15 m. Trong khi đó, việc khai thác, sử dụng nước ngầm tại đây chưa 

khoa học, còn rất lãng phí. Do đó nguy cơ nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước do khoan 

rất cao. Ngoài ra, người dân ở nhiều vùng ven biển, nhiễm phèn, khô hạn còn dùng nước 

ngầm sản xuất hoa màu, nuôi trồng thủy sản.  

 Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn: 

 Việc thu gom và xử lý chất thải rắn cần thực hiện theo định hướng chung của đồ 

án quy hoạch quản lý chất thải rắn toàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 (Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 14/01/2013): 

+ Áp dụng công nghệ xử lý tái chế, tái xử dụng, chôn lấp hợp vệ sinh, chế biến 

(làm phân bón hoặc tái sử dụng), đốt (thu năng lượng). Trong khu xử lý chất thải rắn 

cần quy họach các ô chôn lấp chất thải rắn độc hại, có khu vực riêng theo Quy chế quản 

lý chất thải nguy hại, công nghệ cần có tính ổn định bền vững phù hợp từng địa phương 

và có tính đặc thù cho khu vực ngập lũ.  

+ Mỗi xã: xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn có tính chất chức năng 

liên ấp, cự ly vận chuyển < 10 km, quy mô 0,5-2 ha tại các xã để thu gom và xử lý rác 

cho khu vực dân cư xã, thị trấn.  

 Loại hình công nghệ ưu tiên kêu gọi đầu tư có tính giảm thiểu ảnh hưởng tới môi 

trường: tái sử dụng, tái chế, sản xuất khí sinh học kết hợp chế biến phân compost… theo 

mô hình “Bãi chôn lấp hợp vệ sinh”. 

 Định hướng bảo vệ môi trường khi có biến đổi khí hậu và nước biển dâng:  

 Có kế hoạch xây dựng, khôi phục và bảo vệ rừng phòng hộ vành đai khu vực ven 

sông Cổ Chiên. Khoanh vùng những khu vực trọng điểm sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề khi 

có biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  

 Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược các dự án phát 

triển kinh tế - xã hội và đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường khả thi để hạn chế sự phát 

thải các chất thải ra môi trường xung quanh.  
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 Phải có các giải pháp kiểm soát hiệu quả tình hình bảo vệ môi trường của các 

doanh nghiệp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên gây biến đổi 

khí hậu.  

 Công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ và gìn giữ môi trường 

trong cộng đồng:  

Tuyên truyền chủ trương chính sách có tính chiến lược, mỗi người dân cần phải có 

nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tự nguyện tham gia bảo vệ gìn 

giữ môi trường.  

2. Chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường vùng 

a) Lựa chọn các thông số giám sát và tần suất quan trắc chất lượng môi trường: 

 Quá trình phát triển đô thị luôn gây ra ô nhiễm môi trường. Sự ô nhiễm ở các đô 

thị đều có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và sinh hoạt 

đô thị. Vì vậy để giảm thiểu các tác động này đến mức tối đa cần theo dõi thường xuyên 

diễn biến chất lượng môi trường đồng thời xây dựng và áp dụng kịp thời các phương án, 

các biện pháp đối phó với các sự cố môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường. 

 Việc quan trắc và giám sát chất lượng môi trường sẽ được các cơ quan chức năng 

tiến hành đo đạc, quan trắc, phân tích mẫu thường xuyên tại một số địa điểm nhất định 

nhằm đánh giá chất lượng môi trường, cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường, góp phần vào công tác quản lý môi trường chung của tỉnh và toàn quốc.  

 Đối tượng được tiến hành quan trắc là các thành phần môi trường trong huyện 

Cầu Ngang có tính chất biến đổi theo thời gian và không gian như: môi trường không 

khí, môi trường nước, nguồn phát thải di động (hoạt động giao thông) và chất thải rắn.  

 Môi trường nước: 

 Thời gian quan trắc: vào những ngày không mưa và thường lấy mẫu 2lần/ngày 

(8h - 10h và 16h - 18h).  

 Các thông số nước mặt:  

+  Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, NO3
-, NO2

-

, PO4
3-, Coliform.  

+ Thiết bị và phương pháp phân tích: theo QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia Việt Nam) tương ứng.  

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08/2015/BTNMT.  

 Các thông số nước ngầm:  

+ Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, NH4
+, Nitrat, Nitri, Fe, Mn, Coli.  

+ Thiết bị và phương pháp phân tích: theo QCVN tương ứng.  

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09/2015/BTNMT.  

 Tần suất quan trắc: 4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.  

 Môi trường không khí: 

 Thời gian quan trắc: vào những ngày không mưa và thường được tiến hành liên 

tục từ 6h - 18h (2h tiến hành lấy mẫu một lần). 

 Các thông số được lựa chọn:  
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+ Bụi: tổng bụi, bụi lơ lửng. 

+ Khí độc hại: CO, CO2, SO2, NO2, CxHy…  

+ Tiếng ồn: LAeq, Lmax…  

+ Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió.  

 Thiết bị và phương pháp phân tích: theo QCVN tương ứng.  

 Tiêu chuẩn so sánh: QCVN Việt Nam của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

 Tần suất quan trắc: 4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.  

 Môi trường tiếng ồn giao thông: 

 Thời gian quan trắc: liên tục từ 6h - 21h, cứ 1h ghi kết quả 1 lần.  

 Các thông số quan trắc: cường độ xe, cường độ ồn max và min. 

b) Lựa chọn vị trí quan trắc: (gắn kết với mạng lưới quan trắc quốc gia). 

 Thị trấn Cầu Ngang.  

 Thị trấn Mỹ Long.  

 Cụm công nghiệp: Mỹ Long Bắc, Hiệp Mỹ Tây, Long Sơn. 

 Khu vực bãi rác Mỹ Long Bắc. 

3. Tổng hợp, sắp xếp các biện pháp bảo vệ môi trường  

Huyện Cầu Ngang chủ yếu chịu tác động ô nhiễm từ cụm công nghiệp, khu vực bãi 

rác, kế đến là các hoạt động chung làm ảnh hưởng đến cảnh quan sinh thái. Do đó cần 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo thứ tự như sau: 

 Quy hoạch, kiểm soát tốc độ đô thị hóa. 

 Kiểm soát các hoạt động xả thải tại các cụm công nghiệp. 

 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện. 

 Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái. 

 Quản lý hành lang kênh rạch theo quy định, cải tạo hệ thống đê kè chống sạt lở. 

4. Giám sát chung của dự án: thường xuyên được thực hiện bởi các cơ quan có 

chức năng, tập hợp và báo cáo đến Sở tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh 

 Giám sát nước thải sinh hoạt  

 Giám sát môi trường không khí 

 Giám sát chất thải rắn 

 Giám sát chất lượng nước mặt 
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CHƯƠNG VII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DƯ ̣ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

GIẢI PHÁP THƯC̣ HIỆN QUY HOAC̣H VÙNG 

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DƯ ̣ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  

Các dự án ưu tiên đầu tư được đưa ra dựa trên các quy hoạch: Quy hoạch vùng tỉnh 

Trà Vinh đến năm 2030; Định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Cầu Ngang. 

Các dự án ưu tiên được đề xuất bao gồm:  

 Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật. 

 Nhóm dự án đầu mối hạ tầng kinh tế. 

Các dự án hạ tầng là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm cần tập trung nguồn lực đầu 

tư, được xác định rõ trong Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Ðảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2021.  

Trên địa bàn huyện Cầu Ngang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện 

phát triển các đô thị theo hướng bền vững, phù hợp với phát triển chung của tỉnh. Đồng 

thời tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật, góp phần thực hiện thành công 

định hướng phát triển đô thị trong những năm tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng 

bộ. 

1. Đối với các công trình hạ tầng cấp liên vùng 

Các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh được ưu tiên đầu tư trên địa bàn huyện Cầu 

Ngang được xác định theo các đồ án quy hoạch liên quan như: quy hoạch vùng tỉnh Trà 

Vinh, các quy hoạch ngành… 

Danh mục ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh chủ yếu gồm các 

công trình về giao thông như các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh, giao thông thủy trên sông, 

các tuyến đường dây cấp điện 110kV….trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông 

để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đồng thời 

làm khung xương để tiếp tục phát triển các cơ sở hạ tầng khác theo sau như cấp điện, 

cấp nước, thông tin liên lạc… 

Các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh được đầu tư từ chủ yếu từ vốn ngân sách 

trung ương và ngân sách tỉnh, từ kêu gọi đầu tư và nguồn vốn ODA. 

2. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khung 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khung gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật chính 

như các tuyến đường giao thông chính và các nhóm dự án hạ tầng khung khác như: bến 

bãi, trạm cấp nước, thoát nước, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải… 

Thứ tự ưu tiên đầu tư: 

+ Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khung kết nối các khu vực 

phát triển đảm bảo việc giao thông thuận tiện giữa các khu vực; 

+ Ưu tiên phát triển khu vực có công trình hiện hữu đến các khu vực xây mới; 

+ Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung sắp xếp thứ tự 

theo các hạng mục và theo từng khu vực phát triển; 
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3. Đối với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế: 

Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (các công trình đầu mối giao thông, cấp thoát 

nước, xử lý CTR, nghĩa trang, cấp điện, thông tin liên lạc…); 

Công trình đầu mối hạ tầng kinh tế (khu quản lý, khu thương mại,…); 

Thứ tự ưu tiên đầu tư: 

+ Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, các công 

trình quản lý,…; 

+ Ưu tiên phát triển khu vực hiện hữu đến các khu vực xây dựng mới. 

II. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

1. Các dự án ưu tiên đầu tư 

Dự kiến tập trung nguồn lực vào các dự án phát triển đô thị đồng bộ. Đồng thời, 

đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cụm dân cư nông thôn, thúc đẩy phát triển toàn diện các xã. 

Các dự án ưu tiên đầu tư được hoạch định như sau: 

 Công viên cây xanh: 

 Xây dựng công viên cây xanh thị trấn Cầu Ngang. 

 Xây dựng Quảng trường thị trấn Cầu Ngang. 

 Xây dựng, nâng cấp khu du lịch sinh thái xã Mỹ Long Bắc (kết hợp với đất rừng 

phòng hộ) khoảng 65 ha; khu du lịch sinh thái Hàng Dương (kết hợp với đất rừng phòng 

hộ) khoảng 20,68 ha; khu du lịch sinh thái thị trấn Mỹ Long (kết hợp với đất rừng phòng 

hộ) khoảng 20 ha. 

 Văn hóa, thương mại - dịch vụ: 

 Xây dựng khu hành chính tập trung mới của Huyện và thị trấn Cầu Ngang. 

 Xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ tại thị trấn Cầu Ngang. 

 Xây dựng trung tâm Thanh thiếu niên tại xã Mỹ Hòa. 

 Xây dựng nhà văn hóa các xã. 

 Y tế: 

 Nâng cấp, mở rộng bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang. 

 Xây dựng Trạm y tế thị trấn Cầu Ngang. 

 Nâng cấp và mở rộng trạm y tế ở các xã theo kế hoạch. 

 Giáo dục: 

 Nâng cấp, mở rộng trường THPT Dương Quang Đông, TT. Cầu Ngang. 

 Nâng cấp, mở rộng trường THPT Nhị Trường, xã Nhị Trường. 

 Nâng cấp, mở rộng trường THPT Cầu Ngang A, xã Mỹ Long Bắc. 

 Nâng cấp, mở rộng trường THPT Cầu Ngang B, xã Hiệp Mỹ Tây. 

 Nâng cấp, mở rộng các trường Mầm non, Tiểu Học và THCS trên địa bàn huyện. 

 Công nghiệp: 
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 Xây dựng cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc quy mô 40 ha. 

 Xây dựng cụm công nghiệp Long Sơn quy mô 40 ha. 

 Xây dựng cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây quy mô 40 ha. 

 Giao thông: 

 Cấp độ ưu tiên I:  Bao gồm các trục đường chính hiện hữu, chủ yếu mang tính 

kết nối các trung tâm thị trấn, trung tâm xã với nhau và các tuyến đường giao thông 

chính thị trấn. 

 Cấp độ ưu tiên II:  Bao gồm các trục đường khu vực hiện hữu dọc các khu dân 

cư tập trung của các xã và các tuyến đường mở mới. 

 San nền và thoát nước mưa: 

 San nền khu vực đất công trình theo tiến độ xây dựng kiến trúc cảnh quan, đảm 

bảo cote công trình cao hơn cote khống chế của khu vực. 

 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dọc theo các tuyến Đường huyện, trục Quốc 

lộ 53, Tỉnh lộ 915B và Tỉnh lộ 912 dự kiến, trong giai đoạn đầu có thể sử dụng mương 

hở, nhằm giảm chi phí đầu tư, thay thế bằng cống tròn ở giai đoạn hoàn thiện. 

 Cấp nước: 

 Nâng cấp các trạm cấp nước hiện hữu đảm bảo đủ nhu cầu cấp nước sinh hoạt và 

sản xuất giai đoạn đến năm 2030. 

 Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước trên các trục đường chính, chú ý các 

điểm đầu nối để phát triển mạng lưới cấp nước trong giai đoạn tiếp theo. 

 Thoát nước thải: 

 Xây dựng trạm xử lý nước thải, công suất 2.000÷4.000m³/ngày đêm ở thị trấn 

Cầu Ngang. 

 Xây dựng trạm xử lý nước thải, công suất 1.000 ÷2.000m³/ ngày đêm ở các cụm 

công nghiệp.  

 Xây dựng các nghĩa trang nhân dân: 

 Xây dựng và mở rộng một số nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Cầu Ngang 

theo quy hoạch tổng thể nghĩa trang nhân dân vùng tỉnh Trà Vinh. 

2. Dự báo nhu cầu vốn 

Suất vốn đầu tư dựa trên Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ 

Xây dựng về việc Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và Giá xây dựng tổng 

hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020. 

DANH MỤC ĐẦU TƯ ƯU TIÊN 

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

XD 
Thành Tiền 

( triệu 

đồng/đơn 

vị) 

triệu đồng 

A PHẦN HẠ TẦNG XÃ HỘI       3.105.389,14 

I KHU ĐÔ THỊ       131.382,29 
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1 
Khu hành chính mới  

huyện Cầu Ngang 
ha 6,11 9.092,20 55.553,34 

2 Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang ha 0,34 9.092,20 3.091,35 

3 
Công viên cây xanh   

thị trấn Cầu Ngang 
ha 7,58 9.092,20 68.918,88 

4 
Quảng trường huyện Cầu Ngang,  

thị trấn Cầu Ngang 
ha 0,42 9.092,20 3.818,72 

II 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - DU 

LỊCH 
      1.195.533,38 

1 
Trung tâm thương mại - dịch vụ   

TT. Cầu Ngang) 
ha 0,65 9.092,20 5.909,93 

2 Chợ huyện Cầu Ngang ha 1,44 9.092,20 13.092,77 

3 
Xây dựng mới chợ xã Mỹ Hòa  

(ấp Cẩm Hương) 
ha 0,30 9.092,20 2.727,66 

4 Mở rộng chợ xã Vinh Kim ha 0,21 9.092,20 1.909,36 

5 Mở rộng chợ  xã Trường Thọ ha 0,45 9.092,20 4.091,49 

6 Mở rộng chợ xã Kim hòa ha 0,54 9.092,20 4.909,79 

7 Chợ xã Mỹ Long Bắc ha 0,40 9.092,20 3.636,88 

8 Chợ xã Hiệp Mỹ Tây ha 0,50 9.092,20 4.546,10 

9 Chợ xã Thạnh Hòa Sơn ha 0,60 9.092,20 5.455,32 

10 Chợ ấp Phiêu - xã Hiệp Hòa ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

11 
Làng nghề tập trung và trưng bày  

sản phẩm xã Kim Hòa 
ha 0,21 9.092,20 1.909,36 

12 Làng nghề chế biến hải TT.Mỹ Long ha 2,30 9.092,20 20.912,06 

13 
Khu thương mại - dịch vụ  

xã Thuận Hòa 
ha 0,83 9.092,20 7.546,53 

14 
Khu du lịch sinh thái xã Mỹ Long 

Nam (kết hợp với đất rừng phòng hộ) 
ha 20,68 9.092,20 188.026,70 

15 
Khu du lịch sinh thái xã thị trấn Mỹ 

Long (kết hợp với đất rừng phòng hộ) 
ha 20,00 9.092,20 181.844,00 

16 
Khu du lịch sinh thái xã Mỹ Long Bắc 

(kết hợp với đất rừng phòng hộ) 
ha 65,00 9.092,20 590.993,00 

17 
Du lịch làng nghề cụm xã Mỹ Long 

Bắc, Mỹ Long Nam, TT. Mỹ Long 
ha 7,68 9.092,20 69.828,10 

18 
Khu nhà ở dân cư gắn liền với Cụm 

công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây 
ha 9,50 9.092,20 86.375,90 

II VĂN HÓA - TDTT       195.755,07 

1 
Xây dựng trung tâm sinh hoạt  

Thanh thiếu niến huyện Cầu Ngang 
ha 1,70 9.092,20 15.456,74 

2 Thư viện huyện Cầu Ngang ha 0,10 9.092,20 909,22 

3 Nhà văn hóa xã Vinh Kim ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

4 Khu văn hóa Bàu Dài xã Nhị Trường ha 4,80 9.092,20 43.642,56 

5 Nhà văn hóa xã Thuận Hòa ha 0,23 9.092,20 2.091,21 

6 Nhà văn hóa xã  Hiệp Hòa ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

7 Bia tưởng niệm, xã Hiệp Mỹ Tây ha 0,02 9.092,20 181,84 

8 Xây dựng mới sân vận động  ha 1,03 9.092,20 9.364,97 
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TT. Mỹ Long 

9 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Kim Hòa 
ha 1,40 9.092,20 12.729,08 

10 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Thuận Hòa 
ha 0,88 9.092,20 8.001,14 

11 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Hiệp Hòa 
ha 1,00 9.092,20 9.092,20 

12 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Hiệp Mỹ Tây 
ha 1,20 9.092,20 10.910,64 

13 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Hiệp Mỹ Đông 
ha 1,20 9.092,20 10.910,64 

14 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Nhị Trường 
ha 1,97 9.092,20 17.911,63 

15 
Xây dựng mới sân vận động 

 xã Trường Thọ 
ha 1,20 9.092,20 10.910,64 

16 
Xây dựng mới sân vận động  

xã Long Sơn 
ha 1,10 9.092,20 10.001,42 

17 Mở rộng sân vận động xã Vinh Kim ha 1,10 9.092,20 10.001,42 

18 
Mở rộng sân vận động  

xã Thạnh Hòa Sơn 
ha 1,00 9.092,20 9.092,20 

19 
Mở rộng sân vận động  

xã Mỹ Long Bắc 
ha 1,20 9.092,20 10.910,64 

III Y TẾ       33.732,06 

1 
Nâng cấp, mở rộng bệnh viện  

Đa khoa khu vực Cầu Ngang 
ha 2,75 9.092,20 25.003,55 

2 Trạm y tế thị trấn Cầu Ngang ha 0,02 9.092,20 181,84 

3 Mở rộng trạm y tế xã Hiệp Hòa ha 0,60 9.092,20 5.455,32 

4 Mở rộng trạm y tế xã Hiệp Mỹ Đông ha 0,16 9.092,20 1.454,75 

5 
Xây dựng mới trạm y tế  

xã Mỹ Long Bắc 
ha 0,18 9.092,20 1.636,60 

III GIÁO DỤC       98.195,76 

1 
Nâng cấp, mở rộng trường THPT 

Dương Quang Đông, TT. Cầu Ngang 
ha 1,25 9.092,20 11.365,25 

2 
Nâng cấp, mở rộng trường THPT Nhị 

Trường, xã Nhị Trường 
ha 1,50 9.092,20 13.638,30 

3 
Nâng cấp, mở rộng trường THPT Cầu 

Ngang B, xã Hiệp Mỹ Tây 
ha 1,18 9.092,20 10.728,80 

4 
Nâng cấp, mở rộng trường THCS  

Hiệp Mỹ Đông 
ha 0,39 9.092,20 3.545,96 

5 
Nâng cấp, mở rộng trường THCS  

Hiệp Hòa 
ha 0,64 9.092,20 5.819,01 

6 
Xây dựng mới trường THCS  

Hiệp Mỹ Tây 
ha 0,70 9.092,20 6.364,54 

7 
Mở rộng trường THCS  

Thạnh Hòa Sơn 
ha 0,49 9.092,20 4.455,18 

8 
Mở rộng trường Tiểu học Vinh Kim A 

(điểm Vinh Kim C) 
ha 0,12 9.092,20 1.091,06 

9 
Mở rộng trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, 

xã Vinh Kim  
ha 0,37 9.092,20 3.364,11 
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10 
Mở rộng trường Mẫu giáo  

xã Hiệp Hòa 
ha 0,32 9.092,20 2.909,50 

11 
Mở rộng trường Tiểu học Hiệp Hòa A 

(ấp Sóc Chuối) 
ha 0,27 9.092,20 2.454,89 

12 
Mở rộng trường Tiểu học Hiệp Hòa B 

(ấp Tri Liêm) 
ha 0,60 9.092,20 5.455,32 

13 
Mở rộng trường Tiểu học  

Thạnh Hòa Sơn A 
ha 0,57 9.092,20 5.182,55 

14 
Xây dựng mới trường Mẫu giáo  

Thuận Hòa 
ha 0,10 9.092,20 909,22 

15 
Xây dựng mới trường Mẫu giáo  

Long Sơn 
ha 0,45 9.092,20 4.091,49 

16 
Xây dựng mới trường Mẫu giáo  

Nhị Trường 
ha 0,30 9.092,20 2.727,66 

17 
Xây dựng mới trường Mẫu giáo  

Thạnh Hòa Sơn (điểm Lạc Sơn) 
ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

18 
Xây dựng mới trường Mẫu giáo  

Mỹ Long Nam (điểm ấp Nhứt B) 
ha 0,05 9.092,20 454,61 

19 
Xây dựng mới trường Tiểu học  

Kim Hòa B 
ha 0,44 9.092,20 4.000,57 

20 
Xây dựng mới trường Tiểu học 

Trường Thọ B (điểm Căn Nom) 
ha 0,50 9.092,20 4.546,10 

21 
Xây dựng mới trường Tiểu học  

Thạnh Hòa Sơn B 
ha 0,36 9.092,20 3.273,19 

IV CÔNG NGHIỆP       1.450.790,58 

1 
Xây dựng cụm công nghiệp  

Mỹ Long Bắc  
ha 40 9.953,00 398.120,00 

2 
Xây dựng cụm công nghiệp  

Hiệp Mỹ Tây 
ha 40 9.953,00 398.120,00 

3 Xây dựng cụm công nghiệp Long Sơn ha 40 9.953,00 398.120,00 

4 
Xây dựng Khu dịch vụ hậu cần công 

nghiệp - TTCN tại TT. Cầu Ngang) 
ha 20 9.953,00 178.200,00 

5 
 Khu liên hợp sản xuất, chế biến, thực 

nghiệm trồng trọt, xã Mỹ Long Bắc 
ha 7,86 9.953,00 78.230,58 

B PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT       3.042.495,84 

I GIAO THÔNG       2.864.793,69 

1 Nâng cấp Quốc lộ 53 km 24,50 26.672,30 653.471,35 

2 Xây mới Đường tỉnh 912 km 15,71 18.235,70 286.482,85 

3 Xây mới Đường tỉnh 915B km 23,07 18.235,70 420.697,60 

4 Nâng cấp Đường huyện 5 km 2,08 12.622,20 26.254,18 

5 Nâng cấp Đường huyện 17 km 17,21 12.622,20 217.228,06 

6 Nâng cấp Đường huyện 18 km 14,90 12.622,20 188.070,78 

7 Nâng cấp Đường huyện 20 km 8,10 12.622,20 102.239,82 

8 Nâng cấp Đường huyện 21 km 10,90 18.235,70 198.769,13 

9 Nâng cấp Đường huyện 22 km 5,90 12.622,20 74.470,98 

10 Nâng cấp Đường huyện 23 km 8,74 12.622,20 110.318,03 

11 Nâng cấp Đường huyện 35 km 11,74 12.622,20 148.184,63 
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12 Nâng cấp các tuyến đường liên xã km 48,63 6.441,90 313.269,60 

13 
Xây mới đường liên xã Trường Thọ - 

Mỹ Chánh 
km 2,83 6.441,90 18.230,58 

14 Xây dựng Bến Xe Cầu Ngang  ha 2,00 9.092,20 18.184,40 

15 Xây dựng Bến Xe TT. Mỹ Long ha 1,02 9.092,20 9.274,04 

16 
Xây dựng bến thuyền hàng hoá chợ 

Cầu Ngang 
ha 0,36 9.092,20 3.273,19 

17 
Dự án Kè chống sạt lở Sông Cổ Chiên 

giai đoạn 3 địa bàn Bến Tre, Trà Vinh 
km 8,40 9.092,20 76.374,48 

II CẤP NƯỚC       8.546,67 

1 
Mở rộng và nâng cấp nhà máy nước 

TT.Cầu Ngang - TT.mỹ Long 
ha 0,24 9.092,20 2.182,13 

2 Mở rộng trạm cấp nước xã Vinh Kim ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

3 Trạm cấp nước xã Hiệp Mỹ Đông ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

4 Trạm cấp nước xã Long Sơn ha 0,20 9.092,20 1.818,44 

5 Trạm cấp nước xã Hiệp Hòa ha 0,10 9.092,20 909,22 

III THOÁT NƯỚC       47.320,00 

1 
Xây dựng nhà mày xử lý nước thải  

đô thị Cầu Ngang 
m3/ngđ 3.000 4,55 13.650,00 

2 
Xây dựng nhà mày xử lý nước thải  

đô thị Mỹ Long 
m3/ngđ 2.000 4,55 9.100,00 

3 
Xây dựng nhà mày xử lý nước thải 

CCN Mỹ Long Bắc 
m3/ngđ 1.800 4,55 8.190,00 

4 
Xây dựng nhà mày xử lý nước thải 

CCN Hiệp Mỹ Tây 
m3/ngđ 1.800 4,55 8.190,00 

5 
Xây dựng nhà mày xử lý nước thải 

CCN Long Sơn 
m3/ngđ 1.800 4,55 8.190,00 

IV NGHĨA TRANG       121.835,48 

1 NTND xã Mỹ Hòa ha 0,77 9.092,20 7.000,99 

2 NTND xã Kim Hòa ha 0,78 9.092,20 7.091,92 

3 NTND xã Thuận Hòa ha 1,62 9.092,20 14.729,36 

4 NTND xã Mỹ Long Bắc ha 0,67 9.092,20 6.091,77 

5 NTND xã Mỹ Long Nam ha 0,92 9.092,20 8.364,82 

6 NTND xã Hiệp Hòa ha 1,00 9.092,20 9.092,20 

7 NTND xã Long Sơn ha 1,69 9.092,20 15.365,82 

8 NTND xã Nhị Trường ha 0,52 9.092,20 4.727,94 

9 NTND xã Trường Thọ ha 1,24 9.092,20 11.274,33 

10 NTND xã Vinh Kim ha 0,70 9.092,20 6.364,54 

11 NTND xã Hiệp Mỹ Đông ha 0,51 9.092,20 4.637,02 

12 NTND xã Hiệp Mỹ Tây ha 1,83 9.092,20 16.638,73 

13 NTND xã Thạnh Hòa Sơn ha 1,15 9.092,20 10.456,03 

  
CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG 

(A+B) 
      6.147.884,97 
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3. Nguồn lực thực hiện 

- Vốn ngân sách Tỉnh Trà Vinh. 

- Vốn từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư kêu gọi theo hình thức đối tác công tư. 

- Nguồn vốn từ việc cho thuê đất nhà máy sản xuất, thuê kho, cảng giai đoạn đầu 

để đầu tư các giai đoạn tiếp theo. 

- Ủy Ban Nhân Dân huyện Cầu Ngang sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục công 

trình và hạ tầng kỹ thuật theo kinh phí khái toán trong bước quy hoạch chi tiết. 

- Bên cạnh đó, để đảm bảo đủ nguồn tài chính thực hiện đầu tư dự án, một số các 

hạng mục sẽ do các đơn vị chuyên kinh doanh và cung cấp dịch vụ thực hiện như: cấp 

nước, cấp điện, thông tin liên lạc. 

III. CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu 

quả điều hành, năng lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tạo môi trường đầu tư, môi 

trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư từ bên ngoài và 

huy động các nguồn lực đầu tư đặc biệt là công nghiệp tại địa phương. Phát triển dịch 

vụ tư vấn pháp lý để nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp. 

- Tiếp tục rà soát các quy định, chính sách về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi các 

nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng 

liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh.  

- Tiếp tục cụ thể hóa các chính sách về các ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các 

lĩnh vực: phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, môi trường,…). 

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có biện 

pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình 

trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý 

công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà nước của địa 

phương.  

- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo các đơn vị, các ngành với 

các nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

chính sách và pháp luật hiện hành. Đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp 

tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại địa 

phương, tạo hiệu ứng lan toả và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. 

2. Giải pháp huy động nguồn vốn 

a) Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách: 

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện): Ngoài 

các nguồn vốn đầu tư cho các dự án của tỉnh trên địa bàn, huyện Cầu Ngang có thể áp 

dụng cơ chế về hỗ trợ ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các cơ chế. 

- Tranh thủ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ tỉnh xây dựng các công trình hạ tầng 
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kinh tế, hạ tầng kỹ thuật như: cấp nước sinh hoạt, mở rộng mạng lưới giao thông, điện 

lưới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác... Quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn 

vốn trên. 

- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện cần thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu 

quả và tăng tỉ lệ tích lũy. Ngành tài chính, ngân hàng tích cực tìm mọi biện pháp nhằm 

tạo nguồn thu và khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu (đặc biệt là thuế) đối với 

việc quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương.  

- Đồng thời thực hiện thu - chi ngân sách hợp lý, thực hành tiết kiệm để tăng tích 

luỹ, tạo thêm nguồn đầu tư chủ động của tỉnh.  

b) Đối với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước: 

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, cần xây dựng các dự án khả thi phù hợp với 

tiềm năng phát triển địa phương để tạo điều kiện thu hút nguồn vốn ngân hàng. Đặc biệt 

đối với các dự án đầu tư cho sản xuất trên địa bàn; xây dựng những dự án sản xuất kinh 

doanh có quy mô lớn để khai thác thế mạnh vốn có của địa phương. Tranh thủ khai thác 

các nguồn vốn điều chuyển từ Trung ương, từ các dự án, từ Ngân hàng Phát triển, ... với 

nguồn vốn trung dài hạn và mức lãi suất hợp lý để đầu tư vào các dự án phát triển tại 

tỉnh. 

- Bên cạnh đó để huy động được các nguồn vốn trung dài hạn từ ngân hàng cho 

đầu tư phát triển tại tỉnh, đòi hỏi cần xây dựng đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng 

lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật 

chất, hạ tầng và các điều kiện khác... để thu hút các dự án đầu tư trong tỉnh. 

- Tạo cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức khi các tổ chức vay vốn để 

đầu tư vào các dự án quan trọng có khả năng thu hồi vốn (đầu tư khu công nghiệp, các 

dịch vụ môi trường, vệ sinh công cộng, thoát nước...) trong phạm vi và khả năng của 

ngân sách tỉnh, huyện và theo quy định của pháp luật. 

- Vốn từ quỹ đất: Giá (quyền sử dụng) đất và các bất động sản là một nguồn thu 

tiềm năng cần khai thác để tạo vốn xây dựng đô thị.  

c) Đối với vốn của doanh nghiệp Nhà nước và của dân: 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các thành phần kinh tế trên 

địa bàn huyện hoặc nguồn đầu tư bên ngoài đầu tư phát triển sản xuất, thực hành tiết 

kiệm.  

- Huy động vốn tự có trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đầu 

tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng 

làm", huy động mọi nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao 

thông, thủy lợi, điện, nước, xây dựng các công trình công cộng,...  

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút các nguồn lực phát triển 

kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chính sách xã hội hóa, chính sách phát 

triển khoa học công nghệ… phát huy tối đa các nguồn lực, đặc biệt là ưu tiên nội lực với 

tinh thần “tự lực cánh sinh”.  

- Có chính sách ưu tiên về thuế để khuyến khích tối đa những doanh nghiệp, cá 

nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích các cơ 

sở sản xuất, tư nhân huy động vốn tự có, vốn góp cổ phần để mở rộng quy mô sản xuất 

kinh doanh. 
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d) Đối với các nguồn vốn bên ngoài (từ Trung ương, tỉnh và nước ngoài): 

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các doanh 

nghiệp. Tiếp tục củng cố và xây dựng cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 

để đáp ứng được nhu cầu thực tế.  

- Tiếp tục rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với đalh mục kêu 

gọi đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư. 

- Tham gia tích cực các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. 

- Huy động và khai thác tốt nhất các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và nước 

ngoài, nhất là nguồn vốn ODA, FDI. Tranh thủ sự đầu tư giúp đỡ của các tổ chức trong 

và ngoài nước đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm, ưu tiên cho các công trình 

giao thông, thủy lợi các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng.  

- Thực hiện lồng ghép hợp lý giữa các chương trình, dự án, tránh trùng lặp, gây 

lãng phí. Quy hoạch phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ, lập các dự án khả thi, tạo 

sự hấp dẫn để thu hút đầu tư bằng các nguồn hỗ trợ trung ương, từ tỉnh, tỉnh ngoài và 

đầu tư nước ngoài cùng liên doanh, liên kết phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế,  hạ tầng của khu vực. 

- Có chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất hoặc một số những lệ phí đối với 

những dự án đầu tư bên ngoài trong những năm đầu hoạt động hoặc đối với những dự 

án đầu tư vào các vùng khó khăn. Mạnh dạn mở cửa đón các nhà đầu tư nước ngoài đầu 

tư trực tiếp vào các dự án phát triển công nghiệp. 

3. Giải pháp về nguồn nhân lực 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án nhằm đào tạo lao động ở các 

trình độ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.  

- Điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế; nâng cao trình độ lao động, đặc biệt là đối với người nông dân bị thu hồi đất sản xuất 

để giao cho dự án.  

- Tạo các cơ chế chính sách xã hội để các doanh nghiệp tạo điều kiện về chỗ ở 

cho công nhân. 

- Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của đô thị theo hướng cơ bản 

đáp ứng tốt nhu cầu về lao động trong các ngành nghề, bảo đảm hợp lý giữa đào tạo và 

cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài khu vực.  

- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nhất 

là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong hàng ngũ 

cán bộ công chức quản lý nhà nước và quản lý kỹ thuật.  

- Điều chỉnh cơ cấu đào tạo, cân đối giữa đào tạo và sử dụng ở các trình độ và 

các ngành nghề khác nhau, đảm bảo nhân lực cho phát triển công nghiệp, tăng nhanh tỷ 

lệ đào tạo và đào tạo nghề. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ 

công nhân, xây dựng đội ngũ thợ bậc cao, công nhân lành nghề để đảm bảo chất lượng 

sản phẩm đặc biệt đối với các dự án phát triển sản xuất.  

- Kết hợp đào tạo mới, đào tạo lại, tranh thủ các nguồn tài trợ, học bổng, khuyến 

khích du học tự túc để tăng nhanh lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, chuyên gia 

khoa học công nghệ, nhà kinh doanh, quản lý giỏi, đội ngũ công chức có năng lực. 
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- Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo tại chỗ, cán bộ nữ, cán bộ là người 

dân tộc thiểu số để vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của 

Đảng và nhà nước. Tăng cường đầu tư hoàn thiện trường dạy nghề tỉnh, đầu tư các 

trường dạy nghề của huyện để tăng nhanh số lượng và chất lượng lao động được đào tạo 

nghề, nhất là các nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông lâm sản 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến 

năm 2040 được phê duyệt, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Ngang cần thực hiện 

các công tác sau: 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình và thủ tục hành chính về quản 

lý quy hoạch kiến trúc theo hướng giảm thời gian thực hiện, đơn giản, công khai, dễ 

thực hiện. Rà soát, cập nhật và công bố các thủ tục hành chính về thẩm định quy hoạch 

xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng. 

- Lập và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho các đô thị làm công 

cụ quản lý nhà nước trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng theo 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đồng thời định hướng, yêu cầu quản lý kiến trúc 

công trình đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. 

- Nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch xây dựng từ bước lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch đến triển khai thực thi quy hoạch xây dựng: 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển 

khai lập, thẩm định quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch. 

- Kịp thời công bố, công khai quy hoạch, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa, xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch và hướng dẫn các địa phương ban hành 

chương trình. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời 

phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. 

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng 

dân cư, sự phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, đảm bảo tính khả 

thi của quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu khách quan 

của xã hội, của thị trường. 

Tập trung quản lý quy hoạch, kiến trúc đi vào chiều sâu, hướng tới Chiến lược 

Quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012: 

- Rà soát điều chỉnh các hồ sơ quy hoạch đã đến kỳ phải điều chỉnh quy hoạch. 

- Tập trung triển khai lập quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung của các đô 

thị: Cầu Ngang, Mỹ Long; lập quy hoạch các khu vực trọng điểm đáp ứng nhu cầu phát 

triển của địa phương trong đó cần xem xét đến các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh như tỷ 

lệ đất cây xanh; cải tạo hệ thống sông ngòi..., dự báo và quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội, 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch chi tiết cho các khu vực có ý nghĩa 

lịch sử, khu vực cảnh quan đô thị, khu vực cải tạo chỉnh trang đô thị làm cơ sở quản lý 

tốt kiến trúc đô thị và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Hoàn chỉnh và trình ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, các 

quy định quản lý kiến trúc quy hoạch tại các khu vực điểm dân cư nông thôn. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1393/QĐ-TTg&match=True&area=2&lan=1
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- Quản lý chặt chẽ kiến trúc công trình về cả hình thức kiến trúc, quy mô công 

trình, vật liệu công trình và mối liên hệ với cảnh quan khu vực thông qua hồ sơ dự án, 

thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp giấy phép xây dựng công trình. Đối 

với các công trình lớn, trọng điểm cần phải thi tuyển để chọn phương án kiến trúc thích 

hợp. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý quy 

hoạch xây dựng, quản lý đô thị: 

-  Thủ trưởng các phòng, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát về các dự án, công trình mà cơ quan, đơn vị mình tổ 

chức thẩm định, cấp phép và chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành được giao phụ trách 

theo quy định. 

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về vi phạm quy hoạch xây dựng, quản 

lý đô thị trên địa bàn xã; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng, quản lý 

đô thị, xử lý cán bộ, công chức dưới quyền được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra 

vi phạm. Đối với công trình vi phạm, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức lực lượng cấm 

phương tiện vận chuyển vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm. 
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CHƯƠNG VIII. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI ̣

I. KẾT LUẬN  

Việc lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, đảm bảo phù hợp với 

định hướng quy hoạch vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện tự nhiên của khu vực lập quy hoạch, tạo 

điều kiện thuận lợi, hấp dẫn thu hút đầu tư trong tương lai, với các chức năng ngành 

nghề theo định hướng; khai thác các tiềm năng thế mạnh công nghiệp và nông nghiêp 

địa phương.  

Đáp ứng nhu cầu định hướng phát triển không gian và hạ tầng cơ sở cho toàn huyện 

theo định hướng trở thành Huyện nông thôn mới năm 2022 và góp phần định hướng Thị 

trấn Cầu Ngang đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030.   

Đồ án tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm hiện hành về Quy hoạch 

xây dựng, đảm bảo các dự án đang triển khai trong khu vực; đảm bảo kết nối hoàn chỉnh 

với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tận dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật đã 

triển khai, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, khu công nghiệp và các khu lân cận.  

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang định hướng và xác định rõ các 

chỉ tiêu quy hoạch và trình tự ưu tiên đầu tư xây dựng, làm cơ sở để triển khai các bước 

quy hoạch chung cho các khu đô thị và quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện.   

II. KIẾN NGHI ̣

Việc thực hiện đồ án cần có sự hợp tác, phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban 

ngành liên quan để đảm bảo quá trình triển khai thực hiện nhanh chóng và phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, huyện Cầu Ngang cần kết 

hợp phát triển với các khu vực khác như thành phố Trà Vinh, huyêṇ Duyên Hải, huyện 

Trà Cú, huyện Châu Thành nhằm triển khai các tuyến giao thông động lực thúc đẩy phát 

triển kinh tế toàn vùng. 

Các đơn vị hành chính xã cần tuân theo các định hướng quy hoạch vùng huyện đã 

đề ra, tạo sự nhất quán trong tổ chức phát triển không gian trung tâm xã và điểm dân cư 

nông thôn; bảo tồn các khu vực đất dự trữ và đất rừng phòng hộ. 

Kính trình UBND tỉnh Trà Vinh cùng các Sở Ban ngành có liên quan xem xét thẩm 

định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang đến năm 2040 để Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Ngang có thể thực hiện các bước đầu tư xây dựng tiếp theo, 

đảm bảo theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh./. 
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