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I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 

Đại Lộc là một huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam, phía Tây giáp huyện 

Đông Giang và Tây Giang, phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng, phía Đông giáp 

thị xã Điện Bàn, phía Nam giáp huyện Duy Xuyên và huyện Nông Sơn. Huyện 

Đại Lộc hiện nay có tổng diện tích tự nhiên 579,06km2, dân số trung bình năm 

2018 là 153.255 người, bao gồm 17 xã và 01 thị trấn. 

Đại Lộc nằm trên hành lang phát triển Bắc Quảng Nam và là điểm kết nối 

Cụm Tây Bắc (bao gồm 3 huyện Nam Giang – Đông Giang – Tây Giang) với 

cụm động lực số 1 (Hội An - Điện Bàn - Đại Lộc). Với tiềm năng lợi thế về đất 

đai, khí hậu, tiềm năng khoáng sản, tài nguyên về văn hoá, lịch sử, du lịch, Đại 

Lộc là khu vực phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, vùng 

cung cấp nguyên liệu lâm sản, khoáng sản cho tỉnh Quảng Nam. 

Trong những năm qua, chính quyền huyện Đại Lộc đã chỉ đạo thực hiện  

quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, các quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn 

mới, quy hoạch sử dụng đất, cũng như các quy hoạch ngành, các dự án trên địa 

bàn huyện. Tuy nhiên, giữa các loại hình quy hoạch còn thiếu sự liên kết và cơ 

chế thống nhất về quản lý, do đó việc thực hiện quy hoạch vùng huyện là yêu 

cầu cấp thiết, làm cơ sở để thực hiện các quy hoạch sản xuất, đặc biệt kiểm soát 

được hạ tầng, môi trường, cảnh quan các làng du lịch cộng đồng và bảo vệ rừng 

trong quá trình phát triển, phát huy thế mạnh trong công tác quản lý trật tự đô 

thị.    

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21//2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật số 35/2018/QH/14  ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và 
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quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn đến năm 2020 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030; 

III. LOẠI HÌNH, GIAI ĐOẠN LẬP QUY HOẠCH 

- Loại hình lập quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện. 

- Giai đoạn lập quy hoạch: Ngắn hạn đến năm 2025, dài hạn đến 2030. 

IV. PHẠM VỊ, RANH GIỚI QUY HOẠCH 

- Quy mô lập quy hoạch vùng huyện Đại Lộc khoảng 579,06 km2; 

- Phạm vi: toàn bộ địa giới hành chính huyện Đại Lộc. Tứ cận: 

+ Phía Bắc giáp: thành phố Đà Nẵng; 

+ Phía Nam giáp: huyện Duy Xuyên và huyện Nông Sơn; 

+ Phía Đông giáp:thị xã Điện Bàn; 

+ Phía Tây giáp: huyện Nam Giang và huyện Đông Giang. 

* Dân số, lao động 

a) Dân số 

- Dân số trung bình của huyện Đại Lộc năm 2018: 153.255 người, 41.410 

hộ. 

- Mật độ dân số: 264,7 người/km2. 

- Dân số đô thị: 17.538 người. 

- Tỷ lệ đô thị hóa: 11,44%. 

b) Lao động 

- Nông lâm thủy sản, có 48.731 người, chiếm 53,06%. 

- Công nghiệp – xây dựng: 23.598 người, chiếm 25,69%. 

- Thương mại – dịch vụ: 19.510 người, chiếm 21,24%. 

* Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 51,95% trong đó có văn bằng, chứng 

chỉ từ 3 tháng trở lên chiếm 26,70%. 

V. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

a) Địa hình, địa mạo 

Đại Lộc là một vùng trung du, trong đó địa hình đồi núi chiếm 70% diện 

tích tự nhiên, bị chia cắt bởi sông Thu Bồn và sông Vu Gia. Về phía Đông địa 

hình bằng phẳng dần. Độ chênh địa hình tương đối lớn, nơi cao nhất 1.078m, 

nơi thấp nhất dưới 10 m (vùng Đông). Địa hình thấp dần theo hướng từ Bắc 
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xuống Nam, từ Tây - Tây Nam sang Đông - Đông Bắc. Độ dốc thay đổi, nhìn 

chung địa hình được chia thành ba dạng chính sau:  

- Địa hình đồi núi: Chiếm 70% diện tích tự nhiên, phân bố ở phía Bắc, 

phía Tây và Tây Nam. Độ cao trung bình 600-700m, có nhiều đỉnh núi cao như 

đỉnh Đông Lâm cao 1.078m thuộc xã Đại Quang; đỉnh Bàn Cờ cao 1.031m 

thuộc xã Đại Sơn; đỉnh An Bằng cao 1.062 m thuộc xã Đại Đồng; độ dốc > 200 

phía Bắc tạo thành hệ thống dòng chính chạy từ Tây sang Đông.  

- Địa hình đồi gò: Tập trung ở các xã Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Tân, 

Đại Hiệp. Địa hình dạng đồi bát úp độ dốc từ 10-15%, độ cao trung bình từ 50-

100m.  

- Địa hình đồng bằng: Phân bố chủ yếu ở phía Đông và dọc theo hai bờ 

sông Vu Gia, địa hình phía Đông tương đối bằng phẳng, phía Tây nhỏ hẹp chạy 

dọc thung lũng sông, địa hình này luôn được phù sa bồi đắp nên đất đai màu mỡ, 

rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp.  

b) Khí hậu 

Chịu ảnh hưởng khí hậu của miền Trung Trung bộ, gió mùa Đông Bắc và 

Tây Nam. 

Huyện Đại Lộc có khí hậu mang nét đặc trưng chung của khí hậu Quảng 

Nam nói chung với đặc tính khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều và mưa theo 

mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa.  

VI. TÍNH CHẤT 

- Là vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội của hành lang Bắc Quảng 

Nam. 

- Là vùng phát triển về công nghiệp, dịch vụ thương mại của tỉnh. 

- Là một điểm du lịch phía Bắc Quảng Nam. 

VII. HIỆN TRẠNG  

1. Hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn 

a) Hệ thống các đô thị 

- Đến năm 2025 khoảng 1.650 ha; Bình quân khoảng 500m2/người, trong 

đó bình quân đất dân dụng khoảng 170 m2/người. 

- Đến năm 2030 khoảng 2819,6ha; Bình quân khoảng 532m2/người, trong 

đó bình quân đất dân dụng khoảng 180m2/người. 

* Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn: 

- Đến năm 2025 khoảng 2021 ha. Bình quân khoảng 120m2/người; 

- Đến năm 2030 khoảng 2825,4 ha. Bình quân khoảng 150m2/người. 

Thị trấn Ái Nghĩa là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của huyện. Trong 

những năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, 

tạo nên bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Kinh tế xã hội phát triển mạnh về mọi 

mặt sẽ kéo theo quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh, ảnh hưởng đến quá trình 

quản lý đô thị. 
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+ Hiện trạng về dân cư đô thị: Tập trung tại đô thị Ái Nghĩa, quy mô dân 

số: 17.538 người. 

+ Dự báo dân cư đô thị toàn vùng: Dự báo trong giai đoạn quy hoach đến 

2030, tổng quy mô dân số đô thị đạt 188.360 dân. Mạng lưới đô thị trên toàn 

Vùng được hình thành trên cơ sở phát triển điểm đô thị hiện tại và hình thành 

các điểm đô thị mới trong mối liên hệ phát triển chung ở phạm vi vùng Tỉnh, cụ 

thể bao gồm: 

- Đô thị Ái Nghĩa: phát triển thành đô thị loại IV, quy mô Dân số đạt 

29.000 người; mật độ dân số khu vực nội thị đạt > 2.300 người/km2 

- Đô thị Lâm Tây Phước Vĩnh, loại V. 

b) Hiện trạng nông thôn 

Hệ thống dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phân bố không đồng đều, 

tập trung mật độ cao tại các khu vực vùng Trung và Đông huyện Đại Lộc như 

Đại Hiệp, Ái Nghĩa, Đại Nghĩa, Đại Hòa  

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng 

nhưng còn nhiều hạn chế. Một số khu vực dân cư có xu hướng phát triển lên 

thành điểm dân cư đô thị như Đại Minh, Đại Đồng, Đại Tân, Đại Cường, Đại 

Thắng. 

Dự báo dân cư nông thôn: bao gồm các khu vực trung tâm xã, các điểm 

dân cư tập trung và các đô thị, bao gồm: đô thị Gia Cốc, đô thị Lâm Tây… xây 

dựng thêm các đô thị các trung tâm cụm xã Ngọc Thạch, Phú Thuận, Hà Tân.  

c) Hiện trạng sử dụng đất đai  

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu là 57905.7 ha. Trong đó: Đất nông 

nghiệp chiếm khoảng 80.87%; Đất phi nông nghiệp chiếm 16.23% (9396.5ha) 

Đất chưa sử dụng 2.9%% (1678.3ha) 

2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội 

a) Giáo dục 

- Hiện nay toàn huyện có 4 trường THPT, 17 trường THCS, 25 trường 

tiểu học và 19 trường mầm non. Và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 

giáo dục. 

b) Y tế 

Mạng lưới y tế toàn huyện gồm có:  

- Bệnh viện đa khoa Huyện Đại Lộc: 115 giường. Bệnh viện huyện đạt 

tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3 theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT 

ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. 

- 1 Trung tâm y tế huyện .   

- 18 trạm y tế xã, thị trấn.  

c) Hệ thống di tích lịch sử 

- Huyện Đại Lộc có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, có 

truyền thống cách mạng do vậy tài nguyên nhân văn của huyện khá phong phú, 

đa dạng với nhiều di tích văn hóa lịch sử  tiêu biểu . 
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d) Hệ thống công trình văn hóa 

- Hiện nay trên địa bàn huyện Đại Lộc có Trung tâm Văn hóa thể thao 

huyện, 1 đài truyền thanh huyện và 18 đài truyền thanh cấp xã - thị trấn, 1 thư 

viện huyện, 1 công viên huyện (công viên Ái Nghĩa), 1 trung tâm văn hóa 

huyện, 9 nhà văn hóa xã và các điểm sinh hoạt học tập cộng đồng xã. Tuy nhiên 

một số trung tâm học tập cộng đồng chưa có văn phòng riêng và thiếu trang thiết 

bị, nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động.  

e) Hệ thống công trình thể dục thể thao 

- Trong những năm qua các công trình thể dục thể thao đã được xây dựng, 

đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của nhân dân trong huyện. Tuy nhiên 

nhìn chung các công trình còn thiếu trang thiết bị, chưa đáp ứng được sự phát 

triển lâu dài.  

- Hiện nay toàn huyện có 1 sân vận động huyện tại trung tâm thị trấn Ái 

Nghĩa, hệ thống 18/18 sân vận động tại các xã. 

3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

3.1. Hệ thống giao thông 

 Đường bộ 

Hiện nay, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện gồm các 

tuyến: Quốc lộ 14B; 02 tuyến tỉnh lộ ĐT609, ĐT609B, 15 tuyến đường huyện 

(ĐH); 31 tuyến đường xã (ĐX). Ngoài ra còn có đường trong khu trung tâm 

huyện - trung tâm các xã đường thôn, xóm, dân sinh. Toàn huyện có 3 bến xe: 

bến xe Ái Nghĩa, bến xe Đại Chánh và bến xe Hà Tân (xã Đại Lãnh).  

 Đường sông: Giao thông đường thủy trên địa bàn huyện khá thuận lợi 

thông qua tuyến sông Vu Gia - Thu Bồn, tuy nhiên việc vận chuyển hành khách 

còn thưa thớt, gồm các tuyến sau: 

  3.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 

a) Hiện trạng nền: 

* Khu đô thị, cụm công nghiệp: 

+ Thị trấn Ái Nghĩa: Cao độ từ 7,50m-9,00m. 

+ Cụm công nghiệp: Cao độ nền xây dựng các cụm công nghiệp ≥15m  

* Các khu dân cư nông thôn 

+ Khu vực dân cư nông thôn các xã thuộc khu vực có địa hình đồi núi và 

gò đồi phía bắc, phía Tây và Tây Nam như Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Hưng, Đại 

Sơn, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Hồng, Đại Tân, Đại Hiệp hàng năm không bị 

ngập lụt. 

+ Khu dân cư các xã thuộc khu vực đồng bằng Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại 

Cường, Đại An, Đại Hòa thường bị ngập lụt vào mùa mưa, mức độ ngập từ 1 

đến 2m. 

* Khu vực đất sản xuất nông nghiệp: 

+ Đồng ruộng là khu vực thường xuyên bị ngập vào mùa mưa lũ tạo nên 

lượng phù sa bồi đắp đất đai màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 
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b) Hiện trạng thoát nước mưa 

* Mạng lưới sông ngòi: trên địa bàn huyện có dòng sông Vu Gia, sông 

Thu Bồn, sông Kôn, sông Quảng Huế và các khe suối nhỏ thuận lợi cho việc 

thoát nước mưa tự nhiên. 

* Hiện trạng hệ thống cống thoát nước mưa khu vực thị xã và các khu dân 

cư nông thôn: 

- Tại khu vực thị trấn Ái Nghĩa: đang dần hoàn thiện hệ thống thoát nước 

mưa hoàn chỉnh, hệ thống mương là các muơng hộp đậy nắp đan và cống ngầm 

bê tông cốt thép. Tại khu đô thị mới hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh và vận 

hành tốt. 

- Tại các cụm công nghiệp, hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng 

hoàn chỉnh và đang vận hành tốt. 

- Khu vực làng xóm, đồng ruộng: nước mưa chủ yếu tự chảy theo địa hình 

tự nhiên từ chỗ cao xuống chỗ thấp theo các lạch nhỏ, kênh tiêu đổ ra đồng 

ruộng rồi ra sông. 

3.3. Hiện trạng cấp nước 

a) Cấp nước đô thị: 

- Hiện tại thị trấn Ái Nghĩa đã có nhà máy nước, nguồn lấy từ sông Vu 

Gia công suất 5.000 m3/ng.đêm cấp cho khu vực thị trấn. Mạng lưới đường ống 

hầu như đã được xây dựng và lắp đặt trên các tuyến đường chính, có đường kính 

từ D50mm – D500mm. Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa HDPE, độ sâu 

chôn ống tối thiểu 50cm so với mặt đất nền. 

b) Cấp nước công nghiệp: 

- Các cụm công nghiệp dọc theo QL14B hiện nay trên địa bàn huyện hầu 

như chưa có nhà máy nước cung cấp, các nhà máy này sử dụng nguồn nước khai 

thác tại chỗ.  

c) Cấp nước nông thôn: 

Trong những năm qua, bằng các nguồn vốn như: Vốn chương trình mục 

tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn chương trình 135 và các 

nguồn vốn hợp pháp khác, huyện và các địa phương đã đầu tư một số công trình 

nước sạch phục phụ sinh hoạt cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ người sử 

dụng nước sạch còn thấp, các công trình đầu tư qua nhiều năm đã xuống cấp cần 

phải duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp mới đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của 

nhân dân. 

3.4. Hiện trạng hạ tầng cấp điện, điện chiếu sáng 

a) Nguồn điện:  

Nguồn điện sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong toàn 

huyện được lấy từ lưới điện quốc gia 110kV qua trạm biến áp trung gian 

110/35/22(15)kV Đại Lộc 50MVA đặt tại khu 5 thị trấn Ái Nghĩa. 

b) Trạm biến áp: 

Địa bàn toàn huyện có tổng cộng khoảng 103 trạm biến áp có công suất từ 
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50kva đến 400kVA tùy thuộc từng khu vực tổng dung lượng khoảng 50MW. 

Các trạm được đặt ngoài trời treo trên cột.  

c) Đường dây điện chiếu sáng: 

Hiện tại khu trung tâm đô thị Ái Nghĩa đoạn qua khu dân cư đã có hệ 

thống chiếu sáng đường phố, các tuyến đường còn lại như các đường liên thôn, 

liên xã chưa có hệ thống chiếu sáng. Trong giai đoạn đến cần phải xây dựng hệ 

thống chiếu sáng . 

3.5. Hiện trạng thuỷ lợi 

Toàn huyện hiện có 11 hồ chứa.  

3.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang  

a) Thoát nước bẩn 

- Hiện nay trên địa bàn huyện mới chỉ có 1 một nhà máy xử lý nước thải 

sinh hoạt đối với khi vực thị trấn Ái nghĩa; các địa phương ở khu vực nông thôn 

chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước mưa và nước sinh hoạt thoát tự nhiên 

theo địa hình ra môi trường hoặc tự thấm vào đất trong khu vực vườn nhà.  

b) Quản lý CTR 

- Chất thải rắn phát sinh trong khu vực hiện do công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Quảng Nam - Chi nhánh huyện Đại Lộc thu gom và xử lý. 

- Biện pháp xử lý chất thải rắn chủ yếu bằng chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi 

rác Đại Hiệp diện tích khoảng 11,2 ha. 

c) Nghĩa trang 

Hiện tại từng xã đang tiến hành rà soát lập quy hoạch mỗi xã 01 nghĩa 

trang nhân dân. 

3.7. Hiện trạng thông tin liên lạc 

- Hiện trên địa bàn toàn huyện gồm 17 xã bưu điện văn hóa xã và 1 trung 

điện bưu chính huyện có 1 tổng đài bưu điện đặt tại thị trấn Ái Nghĩa. Các trạm 

BTS được bố trí ngay tại khu trung tâm thị trấn và trung tâm xã.  

VIII. ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 

- Đại Lộc là huyện đồng bằng trung du của tỉnh Quảng Nam, điều kiện vị 

trí có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của cụm động 

lực số 2 (Đà Nẵng...) của tỉnh Quảng Nam nói riêng và hành lang kinh tế Tây 

Bắc Quảng Nam nói chung. Là cầu nối giao thương giữa vùng Đông và vùng 

Tây của Hành lang Nam Quảng Nam thông qua Quốc lộ 14B. 

+ Tuyến Quốc lộ 14B: Tuyến kết nối huyện Đại Lộc với cảng Tiên Sa và 

cửa khẩu Bờ Y; 

+ Đường ĐT609: Kết nối huyện với thị xã Điện Bàn với QL 1A, đường cao 

tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; 

+ Đường ĐT609B: Kết nối vùng huyện Đại Lộc với QL14B và các huyện 

Duy Xuyên, Nông Sơn. 

- Lợi thế về sản xuất nông nghiệp: Với diện tích đất nông nghiệp lớn, 
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chiếm hơn 3/4 tổng diện tích tự nhiên, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo 

của huyện. 

- Diện tích rừng lớn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi 

trường sinh thái, nguồn nước, ngăn ngừa lũ lụt, đầu tư sản xuất lâm nghiệp và 

người dân được hưởng lợi chính đáng từ rừng. 

- Lợi thế về nguồn nước và tiềm năng thủy lợi: các sông suối, hồ chứa 

nước ở Đại Lộc là nguồn cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, xây dựng công 

trình thủy lợi và phục vụ du lịch sinh thái. 

- Lợi thế về du lịch: Khu du lịch hồ Khe Tân, du lịch Suối Mơ Đại Lộc, 

Khe Lim, Bằng Am được dự báo sẽ phát triển trong 5-10 năm đến vì trong bối 

cảnh tốc độ đô thị hóa, mức sống công nghiệp ở các đô thị ngày càng cao thì nhu 

cầu về du lịch sinh thái, về nghỉ dưỡng sẽ rất cao. 

- Lợi thế về vị trí là cửa ngõ kết nối giao lưu, thông thương giữa Tây 

Nguyên và Đà Nẵng, có điều kiện phát triển thương mại - dịch vụ, vận tải, cơ 

khí, sửa chữa ô tô.  

1. Mục tiêu phát triển vùng 

* Về kinh tế  

- Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định với chất lượng và hiệu quả ngày 

càng cao theo hướng: Tăng cường cải thiện sinh kế, thay đổi tập quán sản xuất 

lạc hậu; Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động trên cơ sở nâng cao 

hiệu quả sản xuất nông nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp, dịch vụ một 

cách hợp lý; Tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển với các địa phương lân cận.  

* Về xã hội 

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trình độ dân 

trí, chất lượng nguồn nhân lực đạt được tầm cao mới so với hiện tại. Các tiện ích 

cơ bản và tiện nghi sinh hoạt được cải thiện rõ rệt. Thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. 

Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

* Về du lịch 

Phát triển tiềm năng du lịch gắn kết với du lịch phía Bắc Tam Kỳ và du 

lịch Hội An, Mỹ Sơn, Đà Nẵng. 

* Về môi trường 

- Cải thiện và bảo vệ tốt cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái; 

khai thác hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên đa dạng phong phú trong vùng. 

- Hạn chế và xử lý tốt chất thải trong sinh hoạt và sản xuất. Bảo vệ và phát 

triển bền vững đất đai, nguồn nước và đa dạng sinh học.  

* Về nguồn lực: Kêu gọi, khai thác có hiệu quả quỹ đất để đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển thị trấn; các khu trung 

tâm xã và các điểm dân cư nông thôn. 

  2. Các dự báo phát triển vùng 

* Kinh tế 
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- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp – xây dựng và thương mại – 

dịch vụ chiếm trên 89%, nông nghiệp còn dưới 11%;  

- Định hướng cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Tăng dần tỷ trọng công 

nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của nông - lâm 

nghiệp. 

* Dân số, lao động 

- Dân số 

+ Đến năm 2020: Dân số đạt khoảng 168.408 người; trong đó dân số đô 

thị khoảng 55.596 người, nông thôn khoảng 112.812 người. 

+ Đến năm 2025: Dân số đạt khoảng 172.697 người; trong đó dân số đô 

thị khoảng 66.802 người, nông thôn khoảng 105.895 người. 

+ Đến năm 2030: Dân số đạt khoảng 188.360 người; trong đó dân số đô 

thị khoảng 85.895 người, nông thôn khoảng 102.467 người. 

- Lao động 

Lao động phi nông nghiệp chiếm trên 70,53% trong cơ cấu lao động 

* Tỷ lệ đô thị hóa 

- Năm 2020: 32,07%. 

- Năm 2025: 37,68%. 

- Năm 2030: 44,49%. 

IX. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

1. Phân vùng phát triển 

Đại Lộc được chia thành 3 tiểu vùng để phát triển. Trong đó cụ thể hóa về 

quy mô, vị trí, các chỉ tiêu cụ thể của từng khu chức năng trong từng tiểu vùng: 

- Tiểu vùng 1: Bao gồm các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại 

Đồng, Ái Nghĩa, Đại An, Đại Hòa. 

- Tiểu vùng 2: Bao gồm các xã Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại 

Thắng, Đại Cường.  

- Tiểu vùng 3: Bao gồm các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Hồng, 

Đại Chánh, Đại Thạnh. 

2 Hệ thống mạng lưới điểm đô thị 

Mạng lưới đô thị trên toàn vùng được hình thành trên cơ sở phát triển 

điểm đô thị hiện tại và hình thành các điểm đô thị mới trong mối liên hệ phát 

triển chung ở phạm vi vùng Tỉnh, cụ thể bao gồm: 

a) Đô thị Ái Nghĩa:  

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế -xã 

hội của huyện Đại Lộc.  

b) Đô thị Lâm Tây (Vĩnh Phước): 

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hôij của khu vực phía Tây vùng huyện. Đô thị loại V, quy mô dân số năm 2020 

đạt 4.000 người, năm  2030 đạt 10.000 người;  
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c) Đô thị Đại Hiệp gồm: (thôn Tích Phú, Phú Hải, Đông Phú, Phú Trung) 

- Tính chất: Trung tâm kinh tế công nghiệp dịch vụ vùng. Đô thị loại V, 

quy mô dân số đô thị năm 2025 đạt 6.628 người, năm 2030 đạt 10.543 người;  

d) Đô thị Gia Cốc (Đại Minh) gồm: ( thôn Ấp Trung, Ấp Nam, Tây Gia, 

Đông Gia). 

- Tính chất: Phát triền du lịch nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề 

truyền thống. Đô thị loại V, quy mô dân số đô thị năm 2025 đạt 6.350 người, 

năm 2030 đạt 9.087 người;  

e) Đô thị Quảng Quế ( Đại An – Đại Hòa): 

- Tính chất: Trung tâm phát triển thương mại dịch vụ - nông nghiệp – tiểu 

thủ công nghiệp. Đô thị loại V, quy mô dân số đô thị năm 2025 đạt 1.820 người, 

năm 2030 đạt 3.063 người;  

g) Đô thị Hà Tân ( Đại Lãnh) gồm: (thôn Hà Tân, Đại An, Hà Dục Tây, 

Hà Dục Đông) 

- Tính chất: Phát triền du lịch nông nghiệp và lâm nghiệp. Đô thị loại V, 

quy mô dân số đô thị năm 2025 đạt 6.212 người, năm  2030 đạt 8.127 người;  

h) Đô thị Phú Thuận ( Đại Thắng): 

- Tính chất: Phát triền thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Đô thị loại V, 

quy mô dân số đô thị năm 2025 đạt 5.670 người, năm  2030 đạt 7.418 người;  

X. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Chuẩn bị kỹ thuật 

a) San nền  

- Tôn trọng các dự án đã và đang triển khai, tuy nhiên có điều chỉnh để 

phù hợp thực tế. 

- Đối với khu vực đô thị và khu vực trung tâm xã cần phải có quy hoạch 

chiều cao trên toàn khu vực để đảm bảo hướng dốc địa hình cho việc thoát nước, 

hạn chế tối thiểu ngập lụt, không ngập úng cục bộ. 

- Nguồn đất đắp: Nguồn đất đắp có thể khai thác từ nạo vét sông suối, từ 

nguồn đất san gạt, khai thác từ những khu vực đồi phía Tây.  

b) Thoát nước mưa 

- Hướng thoát nước chung toàn huyện là thoát ra sông Vu Gia-sông Yên 

và sông Thu Bồn, đối với từng khu vực thuận theo địa hình tự nhiên để tổ chức 

hướng thoát nước phù hợp. Cụ thể, hướng thoát nước phải tổ chức hướng về khe 

suối, ao hồ, kênh tiêu dẫn ra sông suối tự nhiên trong khu vực. 

2. Quy hoạch giao thông 

* Đường bộ 

a) Đường Quốc lộ: 

- Quốc lộ 14B: Là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, gắn kết cửa 

khẩu Bờ Y, Đắc Ốc với cảng Tiên Sa, tuyến QL 1A, tuyến cao tốc Đà Nẵng 

Dung Quất, tuyến Nam Hải Vân - Túy Loan, Sân bay Đà Nẵng, ga Đà Nẵng. Và 
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cũng theo tuyến đường này có thể kết nối với các cửa khẩu quan trọng phía Tây 

với nước bạn Lào như cửa khẩu Đắc Ốc của Quảng Nam, cửa khẩu Bờ Y - Ngọc 

Hồi của KonTum. 

b) Các tuyến đường tỉnh: 

Đường ĐT609: Nâng cấp đoạn tuyến từ QL1 cũ đến thị trấn Ái Nghĩa 

(huyện Đại Lộc) đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe; đoạn từ Ái Nghĩa 

đến Hà Tân đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng (nền đường rộng 9m, mặt 

đường 7m), đoạn từ Hà Tân đến An Điềm đạt tiêu chuẩn đường cấp IV (nền 

đường rộng 9m, mặt đường 7m); đoạn kéo dài từ An Điềm - KaDăng - ASờ (nối 

vào đường Hồ Chí Minh) đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi 

Đường ĐT609B: Điểm đầu tuyến giao với đường QL14B tại lý trình 

Km37+732 (ngã ba Đại Hiệp), điểm cuối tuyến giao với đường QL14H (trước 

đây là ĐT610) tại Ngã tư Kiểm Lâm, chiều dài tuyến qua địa bàn huyện 11,872 

km. 

* Các tuyến đề xuất Quy hoạch: 

- Mở mới tuyến đường tỉnh nối QL14B trên cơ sở tuyến ĐH18 qua Gia 

Cốc Đại Minh đi Phú Thuận Đại Thắng và kết nối QL14H tại Duy Xuyên. 

- Mở mới tuyến nối ĐT609 với QL14G và các xã Đông Giang về hướng 

Bắc (Theo định hướng quy hoạch GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2030). 

c) Các tuyến đường huyện: 

Các tuyến đường ĐH được bố trí, quy hoạch hợp lý trên địa bàn huyện, 

thông suốt từ trung tâm huyện đến các trung tâm xã và khớp nối với các tuyến 

giao thông liên xã, liên thôn tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá và đi lại 

của nhân dân. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH từ nay đến 2030, khối lượng đầu tư 

xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện tương đối lớn. 

d) Đường nội thị: 

Không  kể tuyến trục chính ĐT609, ĐT609B đoạn qua nội thị và đường 

ĐH1 thành đường nội thị, còn lại là các tuyến đường khu vực phục vụ cho dân 

định cư. Trong thời gian đến, các dự án trọng điểm như Khu đô thị Nam tuyến 

đường ĐT609, khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa và các khu chức năng sẽ 

được triển khai xây dựng nên cần đầu tư mới 13,0 km và nâng cấp 3,5 km các 

tuyến đường khu vực khác đạt tiêu chuẩn đường đô thị.  

e) Đường xã và các loại đường giao thông nông thôn: 

Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các công trình bê tông hoá giao thông 

nông theo chương trình giao thông nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của nhân dân 

theo chủ trương “Nhà Nước và nhân dân cùng làm”.  

g) Các công trình phục vụ giao thông: 

Ngoài các cầu hiện có trên địa bàn huyện như:  Cầu Ngọc, cầu Đại Hiệp, 

cầu Chánh Cửu, cầu  Hòa Đông, cầu Ái Nghĩa, cầu Giao Thủy, cầu Quảng Huế, 
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cầu Hà Nha, cầu Hà Tân, sẽ định hướng quy hoạch thêm các cầu sau: 

+ Cầu Phú Thuận ( Đại Thắng) qua sông Thu Bồn kết nối QL14H tại Duy 

Xuyên; 

+ Cấu Bến Dầu ( Đại  Thạnh) qua sông Thu Bồn kết nối QL14H tại Duy 

Xuyên; 

+ Cầu Ái Nghĩa mới phía Tây Thị trấn Ái Nghĩa bắt qua sông Vu Gia; 

+ Cầu Ông Đốc kết nối các cụm công nghiệp dọc QL14B và đi đô thị 

Quảng Huế, đô thị Gia Cốc Đại Minh và kết nối với QL14H tại Duy Xuyên; 

+ Cầu mới Hà Tân bắt qua sông Vu Gia kết nối Đô thị Hà Tân với QL14B 

tại xã Đại Hồng; 

+ Cầu Tân Đợi kết nối các thôn của xã Đại Sơn. 

h) Quy hoạch hệ thống bến xe: 

+ Tại khu vực Gò Mùn (Khu 6, thị trấn Ái Nghĩa) Bến xe kết hợp chợ đầu 

mối phục vụ các tuyến từ Hội An lên, các xã vùng B qua thị trấn, với quy mô 

2,9ha.  

+ Bến xe Hà Tân tại xã Đại Lãnh đây là bến xe trung tâm cụm xã, với 

quy mô diện tích khoảng 0,7 ha.  

+ Bến xe Đại Chánh đây là bến xe trung tâm cụm xã phục vụ cho các xã 

vùng B của huyện, với quy mô diện tích khoảng 0,7 ha. 

* Đường sông 

Trong địa bàn huyện Đại Lộc có 2 con sông chính là sông Vu Gia và sông 

Thu Bồn chảy qua, hiện nay do mực nước thượng nguồn không nhiều nên bị cạn 

vào mùa khô, cần có giải pháp bảo vệ rừng đầu nguồn. 

3. Quy hoạch thủy lợi 

Công tác thuỷ lợi của huyện có nhiệm vụ cấp nước tưới cho nông nghiệp, 

cung cấp nước cho các cụm công nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho khu dân 

cư. Ngoài ra các tuyến kênh tiêu còn có nhiệm vụ chống lũ, tiêu úng cho diện 

tích đất nông nghiệp, thoát nước cho cả vùng. 

4. Quy hoạch cấp nước 

a) Đối với khu vực Đô thị Ái Nghĩa:  

- Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước thị trấn Ái Nghĩa công suất 5.000 

m3/ng.đ. Giai đoạn sau cần nâng cấp lên 10.000 m3/ng.đ để đảm bảo cấp nước 

cho Đô thị Ái Nghĩa và các vùng lân cận. (theo quyết định số 2364/QĐ-UBND 

ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước 

năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).  

b) Đối với khu vực tiểu vùng I, II, III: 

- Đầu tư xây dựng nhà máy nước Phú Thuận (xã Đại Thắng) công suất 

7.000 m3/ng.đ cung cấp nước cho Đô thị Phú Thuận và Gia Cốc. Đồng thời, 

cung cấp nước cho các khu dân cư dọc trục ĐH3 – ĐH4 và ĐH6 – ĐH7, Đại 

Minh, Đại Cường, Đại Thắng. 
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- Đầu tư xây dựng nhà máy nước Hà Tân (xã Đại Lãnh) công suất 2.000 

m3/ng.đ để cung cấp nước cho khu Đô thị Hà Tân. 

- Đầu tư xây dựng nhà máy nước Động Hà Sống (khu vực Hà Nha xã Đại 

Đồng) với công suất 50.000 m3/ng.đ để cung cấp nước cho các Cụm công 

nghiệp dọc Quốc Lộ 14B, Đô thị Lâm Tây, Vĩnh Phước (xã Đại Đồng) và các 

khu dân cư dọc trục ĐT 609, Quốc Lộ 14B (xã Đại Hồng).  

- Tiếp tục nâng cấp, đầu tư trạm xử lý cấp nước theo quy hoạch nông thôn 

mới ở các xã để cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

- Riêng đối với các hộ dân và công trình công cộng nằm khá xa khu vực 

nhà máy nước và các trạm xử lý tại địa phương cần áp dụng chương trình nước 

sạch nông thôn dùng nước ngầm bằng hình thức tự khai thác (giếng khoan, 

giếng đào) nhưng phải hướng dẫn người dân lọc, lắng để đảm bảo tiêu chuẩn 

nước sạch. 

5. Quy hoạch cấp điện 

* Nguồn điện: Nguồn điện trong khu vực được cấp điện từ nguồn lưới 

Quốc gia, từ trạm biến áp trung gian 110/35/22(15)kV Đại Lộc đặt tại khu 5 thị 

trấn Ái Nghĩa hiện đang đảm bảo đủ phụ tải cung cấp cho toàn Huyện đến GĐ 

đầu 2025. Vì vậy trước mắt giai đoạn đầu vẫn lấy từ trạm nguồn này và đề xuất 

nâng cấp trạm 110kV Đại Lộc lên 2x25MVA, trong tương lai để đáp ứng đủ 

công suất tính toán dài hạn, ngành điện cần xây dựng thêm 1 trạm biến áp 

110kV công suất 2x50MVA.  

6. Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

a) Quy hoạch thoát nước thải 

* Đối với nước thải sinh hoạt các khu đô thị: 

+ Khu vực đô thị cũ (thị trấn Ái Nghĩa): hiện nay tại khu vực này đã có hệ 

thống thoát nước chung, giải pháp là xây dựng cống bao và giếng tách để tách 

riêng nuớc thải sau đó dẫn đến trạm xử lý nước thải để làm sạch trước khi đổ ra 

môi trường tự nhiên.  

* Đối với nước thải sinh hoạt các khu dân cư nông thôn: 

- Đối với khu vực dân cư nông thôn phân bố tập trung: xây dựng hệ thống 

thoát nước chung, nước thải được xử lý bằng bể tự hoại sau đó cho tự thấm hoặc 

đổ vào hệ thống thoát nước chung ra môi trường tự nhiên. 

- Đối với khu vực dân cư nông thôn phân bố nhỏ lẻ, phân tán: nước thải 

được xử lý bằng bể tự hoại sau đó cho tự thấm trong khu vực vườn nhà. 

* Đối với nước thải sản xuất trong cụm công nghiệp: 

Toàn bộ nước thải công nghiệp sẽ được xử lý cục bộ tại mỗi nhà máy 

trước khi đổ vào hệ thống thoát nước thải của khu vực. 

* Đối với nước thải chăn nuôi:  

Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ được 

xử lý bằng bể bioga, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sang và tưới cây.  

 Yêu cầu làm sạch nước thải 
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+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lí đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt) sẽ được lưu chứa ở hồ, tiếp tục 

được làm sạch tự nhiên, và có thể tái sử dụng hoặc đổ vào nguồn tiếp nhận 

(sông, suối). 

b) Định hướng thu gom và xử lý CTR 

- Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt: Tuyên truyền vận động người dân thực 

hiện phân loại chất thải rắn ngay trong mỗi hộ gia đình, rác thải được phân thành 

2 loại vô cơ và hữu cơ; chất thải rắn hữu cơ được ủ tạo thành phân vi sinh phục 

vụ nông nghiệp. CTR vô cơ được tổ chức thu gom bằng các thùng rác công cộng  

có nắp đậy để bảo đảm vệ sinh môi trường.  

- Chất thải rắn công nghiệp: Các nhà máy xí nghiệp công nghiệp và các cơ 

sở sản xuất ký hợp đồng thu gom và xử lý CTR công nghiệp, chất thải nguy hại 

với các đơn vị chuyên trách, chuyển CTR về khu xử lý của tỉnh.  

- Chất thải rắn nguy hại y tế: phải được xử lý bằng lò đốt đạt yêu cầu môi 

trường. 

Dự kiến thu gom 100% đối với khu vực nội thị và 80% đối với khu vực 

ngoại thị. 

c) Quy hoạch nghĩa trang tập trung 

Việc quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân trong Vùng phải phù hợp 

với các yếu tố địa hình, điều kiện đất đai và một yếu tố quan trọng là phong tục 

tập quán và văn hóa tâm linh của các dân tộc trong vùng. 

- Đóng cửa các khu mộ nằm rải rác trong khu dân cư và khu vực sản xuất. 

Tổ chức quy hoạch chỉnh trang các khu nghĩa trang tại khu vực núi phía tây 

huyện và xây dựng quy chế quản lý để tổ chức thực hiện. 

- Vận động nhân dân đưa các mồ mả rải rác trong dân cư và khu sản xuất 

vào nghĩa trang quy hoạch. 

Dự kiến mỗi xã xây dựng một nghĩa trang nhân dân tập trung. 

7. Quy hoạch thông tin liên lạc 

Khu vực quy hoạch được phân thành 04 phân vùng chính. Để đảm bảo 

khả năng cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc cho toàn khu quy hoạch, thiết kế 04 

tổng đài bưu điện kết hợp với các trạm tổng đài điều khiển (HOST) và các trạm 

BTS để đáp ứng khả năng phục vụ các dịch vụ bưu chính và viễn thông. Các 

tổng đài bưu điện sẽ được đặt tại trung tâm của các phân vùng, trong đó tập 

trung phát triển tại khu vực trung tâm đô thị,  

XI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc đã đánh giá toàn diện các 

điều kiện tự nhiên và hiện trạng, các nguồn lực phát triển, xác định các tiềm 

năng, động lực phát triển của vùng, xác định các không gian phát triển để làm cơ 

sở xác định định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, 

đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và cơ chế quản lý phát triển vùng. 

Đồ án là cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ 
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tầng kỹ thuật khung; lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, nông thôn, các khu 

chức năng đặc thù, nhằm tạo nên sự phát triển đồng bộ và bền vững cho toàn 

vùng.  

Trên đây là các nội dung chính của Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030, UBND huyện kính trình HĐND huyện 

xem xét thông qua để UBND huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh (bc); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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