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Cách tiếp cận xây dựng cấu trúc phát triển tổng thể dựa trên 3 lớp (CASCO) của Hà Lan 

Mục tiêu: phát triển “ít hối tiếc”; đồng bộ giữa các hệ
thống hạ tầng và tăng cường năng lực cạnh tranh:

- Tầng đế là hệ thống tự nhiên, sinh thái, môi

trường, bao gồm cả các hệ sinh thái nhân văn.

Đây chính là các điều kiện và nguồn tự tự nhiên

và văn hoá - xã hội của một vùng. Tầng đế này

được coi như hệ thống nền móng cho một toà

nhà. Tầm nhìn cho tầng đế này phải là những tính

toán dài hạn, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm.

- Tầng giữa là hệ thống các kết nối, từ hạ tầng

xanh đến các hạ tầng kỹ thuật, là hạ tầng xám.

Tầng này được hoạch định với tầm nhìn từ 50-100

năm và là bộ khung cơ bản cho các hoạt động

kinh tế xã hội. Cấu trúc của tầng này phải phù hợp

với tầng đế, và tạo phương hướng cho sự phát

triển cho tương lai.

- Tầng trên cùng là các hoạt động kinh tế, sinh

sống của con người. Đây là lĩnh vực chính nằm

trong nội dung hoạch định của quy hoạch với tầm

nhìn từ 10-50 năm, cũng chính là mục tiêu phát

triển mong muốn. Tuy nhiên, tầng này phải được

thiết kế phù hợp với hai tầng dưới thì mới phát

huy hết được tiềm năng và mới bền vững.

Hình: Phương pháp tiếp cận quy hoạch vùng của Hà Lan (Casco).

Sijmons, D. (1991) Het Casco-Concept: een Benaderingswijze
voor Landschapsplanning (Utrecht: IKC-NBLF).
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- Có các hành lang hạ tầng quốc

gia đi qua;

- Địa hình và sinh thái phong

phú;

- Có điều kiện thuận lợi để phát

triển công nghiệp liên quan đến

mỏ khí;

- Quỹ đất khá lớn còn có thể

chuyển đổi chức năng, phát

triển kinh tế hiệu quả cao hơn;

- Các lưu vực sông hầu như

nằm trọn vẹn trong địa bàn

tỉnh, thuận lợi quản lý nguồn

nước, hạn chế tác hại của

thiên tai ;

- Giá trị văn hóa, lịch sử đa

dạng, có giá trị đặc thù, đặc

trưng…;

- Nhiều năm liên tục có tốc độ

tăng trưởng kinh tế khá, tạo đà

phát triển;

- Dân cư khá tập trung ở vùng

đồng bằng cao, kết nối thuận

với các tiểu vùng khác lân cận.

- Quy mô dân số nhỏ,

tỷ lệ xuất cư khá cao;

- Tuy có tiềm năng phát

triển kinh tế dựa trên

các liên kết quốc tế

thông qua cảng biển,

hành lang Đông –

Tây, nhưng hành lang

Đông – Tây qua tỉnh

Quảng Trị cũng chưa

phải là hành lang kinh

tế quốc tế có tiềm lực

phát triển mạnh.

- Khá thường xuyên bị

ảnh hưởng của thiên

tai, bão lụt.

- Quy mô phát triển

kinh tế còn nhỏ;

- Tận dụng các

hành lang hạ tầng

kỹ thuật quốc gia,

đặc biệt là các

hành lang Bắc –

Nam và khả thi

cao, để phát triển.

- Chuyển đổi chức

năng của nhiều

quỹ đất sang hoạt

động kinh tế hiệu

quả hơn;

- Phát triển du lịch

gắn với các giá trị

văn hóa, sinh thái

đực sắc.

- Khai thác kinh tế

môi trường.

- Tạo cơ hội cho

người dân phát

triển về kinh tế -

văn hóa ngay trên

quê hương mình –

LY NÔNG BẤT LY

HƯƠNG;

- Phát triển bền

vững: bảo vệ thiên

nhiên – môi

trường, thúc đẩy

và hỗ trợ kinh tế

phát triển;

- Định hướng chiến

lược phát triển có

trọng tâm, tập

trung nguồn lực để

phát triển hiệu quả,

tránh dàn trải.

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CƠ HỘI THÁCH THỨC

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ HIỆN TRẠNG VÀ BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
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III. MỤC TIÊU – TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030:

❖ Nền kinh tế phát triển hài hòa giữa bốn mục tiêu:

kinh tế - môi trường – an ninh quốc phòng – hợp

tác khu vực, quốc tế.

❖ Cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ. Một trong

những trung tâm kinh tế tổng hợp (kinh tế công

nghiệp - dịch vụ, kinh tế biển, kinh tế năng lượng

sạch và năng lượng tái tạo) của khu vực Duyên hải

miền Trung. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị

trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm

trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá

của cả nước

❖ Ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của cuộc cách

mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các ngành,

lĩnh vực để nhanh chóng số hóa nền kinh tế cũng

như rút ngắn tiến trình CNH-HĐH của tỉnh, hướng

tới mục tiêu cao nhất và cuối cùng là cải thiện và

nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.

❖ Tập trung khai thác các lợi thế của tỉnh trên tuyến

Hành lang hạ tầng theo hướng Bắc – Nam và khai

thác hợp lý dải không gian ven biển.

❖ Chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó hiệu

quả với thiên tai và các tác động khó lường của

biến đổi khí hậu.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2050:

❖ Trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với

cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một

trong những động lực phát triển của khu vực

Duyên hải miền Trung.

❖ Trở thành một trong những trung tâm năng

lượng sạch và năng lượng tái tạo của khu vực

Duyên hải miền Trung và cả nước; sản phẩm

năng lượng sạch của tỉnh sẽ được thương mại

hóa cung ứng cho toàn quốc, cũng như cho

các quốc gia các thuộc tiểu vùng sông Mê

Công.



IV- CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN

6



7

4.1.1. Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội chính – kịch bản 1

Nguồn : Hồ sơ QHXD Vùng tỉnh đang trình duyệt và

các quy hoạch chủ trương có liên quan trên địa bàn

4.1. KỊCH BẢN 1 – CƠ BẢN TỔNG HỢP CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HIỆN HỮU

2. Ba vùng động lực phát triển chính được xác định gồm:

- Khu kinh tế biển Đông Nam, với trọng tâm dầu khí, hoá dầu, nhiệt

điện;

- Các khu kinh tế cửa khẩu, với trọng tâm là thương mại;

- Vùng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - du lịch trung tâm, với

trọng tâm là tp. Đông Hà, TX.Quảng Trị và chuỗi các đô thị huyện lỵ;

1. Phân vùng định hướng phát triển

- Vùng trung tâm (vùng đồng bằng cao) là vùng thương mại - dịch

vụ - công nghiệp - du lịch; tập trung đô thị - dân cư lớn của tỉnh; bao

gồm các đô thị Đông Hà, TX.Quảng Trị, chuỗi đô thị dọc hành lang
QL1 và đường cao tốc.

- Vùng kinh tế ven biển (vùng đồng bằng thấp và cồn cát ven

biển) và đảo Cồn Cỏ là vùng dịch vụ- du lịch- công nghiệp; có vai

trò về an ninh quốc phòng trên biển. Xác định là vùng trọng điểm

nhất sau này.

- Vùng kinh tế hỗn hợp (vùng núi thấp và gò đồi): chuyên canh

cây công nghiệp- lương thực, phát triển đô thị gắn với vùng nguyên

liệu sản xuất và khai thác thương mại - dịch vụ trên tuyến hành lang

kinh tế Đông –Tây và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

- Vùng kinh tế cửa khẩu (vùng núi cao phía Tây) phát triển kinh tế

cửa khẩu, đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa, công nghiệp, du lịch,

đô thị và dân cư trên tuyến biên giới.
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Hành lang kinh tế Bắc - Nam gồm:

- HLKT ven biển gắn với hạt nhân là khu kinh tế Đông Nam và tam

giác Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ, phát triển kinh tế biển tổng

hợp;

- HLKT Quốc Lộ 1A đi qua các đô thị vùng trung tâm, vùng ven biển

phía Đông và vùng kinh tế hỗn hợp phía Tây, phát triển thương mại

- dịch vụ - du lịch - công nghiệp;

- HLKT đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông và nhánh Tây) phát triển

dịch vụ, du lịch và công nghiệp.

Hành lang kinh tế (HLKT) Đông - Tây, chủ lực là HLKT đường 9,

phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp,

vận tải hàng hóa. Ngoài ra còn có HLKT quốc lộ 15D phát triển kinh tế

cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp.

Mục tiêu trong tương lai tăng cường giao thương với tỉnh Champasak

- Lào và kết nối vận tải, phát triển kinh tế với KKT Đông Nam.

Nguồn : Hồ sơ QHXD Vùng tỉnh đang trình duyệt và

các quy hoạch chủ trương có liên quan trên địa bàn

4.1.2. Các hành lang và trục kinh tế - Kịch bản 1  

Các trục kinh tế Đông-Tây: QL 571, ĐT 582 gắn kết từ phía biển vào

khu vực miền núi, trung du phía Tây, kết nối các đô thị, điểm du lịch,

cụm công nghiệp; Trục kinh tế ĐT579 là trục dịch vụ-chế biến nông

sản kết hợp du lịch tham quan vùng trồng cây công nghiệp, du lịch

sinh thái.

Trục kinh tế Lao Bảo - Lìa: gắn kết vùng nông nghiệp hàng hóa và

thương mại dịch vụ với hành lang kinh tế đường 9.



4.1.3. Nhận định đối với Kịch bản 1:
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➢ Về các định hướng phát triển tổng thể của Kịch bản 1:

- Việc tập trung đồng thời vào 3 vùng động lực dẫn đến nguy cơ đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Thực tế là cả 3 vùng động lực này

đều chưa phát triển được như kỳ vọng, trong đó, vùng trung tâm gắn với hành lang QL1 phát triển tốt hơn, các khu cụm công

nghiệp có tỷ lệ thành công cao hơn.

- Xu hướng chuyển đổi cơ cấu là tất yếu và đã từng bước được thực hiện. Quan trọng là trong mỗi lĩnh vực cần xác định được

chiến lược chủ đạo, bền vững.

- Thực tế du lịch chưa phát triển. Chưa có chiến lược đầu tư cơ bản cho tiềm năng du lịch, có mâu thuẫn lớn trong việc dành

những vùng BĐS du lịch đáng giá nhất (ven biển) cho mục đích phát triển công nghiệp vốn dĩ có thể bố trí lùi sâu hơn vào trong

đất liền mà vẫn trong bán kính thuận lợi tiếp cận ra cảng và nguồn khí (thực chất là cả tỉnh Quảng Trị có thể coi là vùng ven

biển).

- Tỷ lệ đô thị hoá thực tế tăng chậm. Việc mở rộng phạm vi đô thị Đông Hà khó khả thi – dễ dẫn đến nguy cơ có các khu đô thị bị

bỏ trống – không có người sử dụng, cũng như mục tiêu nâng loại đô thị Đông Hà và các đô thị Lao Bảo, Khe Sanh dẫn tới sức

ép về đầu tư hạ tầng cho đủ tiêu chuẩn.

- Dân số khó tăng nhanh như dự báo. Thực tế giai đoạn 2011 – 2020 dân số tăng chậm không tăng nhanh như dự báo trước đó.

➢ Về việc phân vùng trong Kịch bản 1:

- Vùng trung tậm không xác định được ranh giới vùng;

- Vùng ven biển là vùng đất trũng ven biển và cồn cát, nhiều rủi ro về bão lụt, nước biển dâng, không phù hợp phát triển quy mô

lớn. Mặt khác việc tập trung kinh tế quy mô lớn ở vùng sát biển không tận dụng tối ưu được hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung

(quốc gia) đã có.

- Vùng hỗn hợp quá rộng, thực ra chưa có chiến lược phát triển rõ ràng.

- Vùng kinh tế cửa khẩu biên giới phía Tây khó khả thi trong giai đoạn 10 năm tới.

➢ Về việc xác định các hành lang phát triển:

- Quá nhiều hành lang, trục phát triển đối với một tỉnh quy mô dân số cũng như kinh tế còn nhỏ, dẫn tới phân tán, dàn trải.

- Nhiều trục, hành lang, các khu trọng điểm như khu kinh tế biển Đông nam, Khu KTCK Lao Bảo, trọng điểm đô thị Đông Hà được đề

xuất để đón đầu những tiềm năng còn rất xa, chưa khả thi. Nếu đầu tư sớm sẽ không hiệu quả.



1. Tập trung phát triển vào một vùng kinh tế và đô thị động lực là dải đồng bằng cao:

xác định toàn vùng đồng bằng cao như một vùng đô thị - kinh tế. Trong đó, các đô thị

hiện hữu đóng vai trò trung tâm hơn, nhưng không nhất thiết mở rộng các đô thị này

quá nhiều. Ưu tiên đầu tư vào kết nối và nâng cấp hạ tầng, để tạo thêm động lực

phát triển và phát huy các tiềm năng của các đô thị và khu dân cư, con người sẵn có

và nâng cao chất lượng môi trường sống trong vùng này.

2. Tận dụng cấu trúc hạ tầng vùng và quốc gia để phát triển, không đầu tư thêm các

hạng mục hạ tầng lớn như sân bay, cảng biển.

3. Thu hút người giàu, người giỏi, phát triển nhân tài: Không tìm cách tăng dân số cơ

học, tập trung thu hút và phát triển nhóm nhỏ tinh hoa, có trí thức, có tiền, bằng

những không gian sống và điều kiện hấp dẫn.

4. Phát triển đa dạng, chú trọng quy mô nhỏ và vừa: Tích cực chào đón các doanh

nghiệp lớn, nhưng coi trọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của các doanh nghiệp

vừa và nhỏ. Với quy mô dân số và kinh tế như của tỉnh Quảng trị, chỉ cần nhiều

doanh nghiệp nhỏ, nhiều cải tiến nhỏ, đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và

năng lực tài chính, nhân lực là đã có thể tạo ra những bước tiến đáng kể.

5. Phục hồi, bảo tồn sinh thái vùng trũng và cồn cát ven biển, cũng như cùng núi cao,

kết hợp phát triển du lịch sinh thái bền vững.

6. Phát triển năng lượng sạch, chuyển đổi dự án nhiệt điện tại hải Lăng sang loại hình

phát triển khác.

7. Xác định khả năng liên kết với các tỉnh lân cận, để phát huy thế mạnh chung cho

vùng Trung Trung bộ. Xác định chỉ số hợp tác thay vì chỉ số cạnh tranh, để làm giá trị

quảng bá thu hút đầu tư (selling point).

4.2.1. Các định hướng phát triển kinh tế xã hội chính:
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4.2. KỊCH BẢN 2 – TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN Ở DẢI TRUNG TÂM, KHAI THÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG QUỐC GIA

THEO HƯỚNG BẮC – NAM, TẬN DỤNG HẠ TẦNG LIÊN VÙNG

Vùng Cồn cát ven biển

Vùng trũng ven biển

Vùng đồng bằng cao

Vùng trung du

Vùng núi



1. Vùng Cồn cát ven biển: Phát triển BĐS và dịch vụ

du lịch biển

2. Vùng trũng ven biển: dành chỗ cho nước, phát triển
du lịch sinh thái đầm trũng và nông nghiệp.

3. Vùng đồng bằng cao: Phát triển đô thị, dân cư, công

nghiệp, dịch vụ đa năng. Cấu trúc đô thị bọt biển,

đan xen với cảnh quan nông nghiệp, vườn cây.

4. Vùng trung du: Trước mắt giữ làm khu vực trang
trại, chăn nuôi kết hợp trồng trọt. Dành đất phát triển

khu công nghiệp lớn, khi tuyến cao tốc Bắc Nam,

đường sắt cao tốc Bắc - Nam hoàn thiện và nhu cầu

đầu tư quốc tế, quốc gia tăng mạnh. Quan trọng là
dành được những vùng đất lớn.

5. Vùng núi: bảo vệ đầu nguồn, khôi phục sinh thái,

tăng độ che phủ, phát triển lâm nghiệp bền vững và

du lịch văn hoá dân tộc. Những điểm cửa khẩu chỉ
là những điểm tập trung hơn, có vai trò an ninh quốc

phòng và văn hoá xã hội hơn là kinh tế.

4.2.2. Phân vùng phát triển – Kịch bản 2
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4.2.3. Cấu trúc không gian cho phát triển, xây dựng tập trung – Kịch bản 2

1. Vùng không gian du lịch cồn cát ven biển: có một

vùng lớn phía Bắc, địa hình khá cao, có thể phát

triển gần như toàn bộ. Hai vùng cồn cát còn lại thấp

hơn, có nguy cơ xói mòn, ngập úng, cần có hành

lang rừng phòng hộ ven biển.

2. Khu vực giữa đường QL1A và đường bộ cao tốc Bắc
Nam: tập trung phát triển kinh tế - đô thị, tạo thành

những tiểu vùng đô thị, được ngăn cách bởi các
hành lang xanh hướng Đông - Tây. Những không

gian trung tâm trọng yếu của các khu vực đô thị này

nằm gần trục QL 1A. Những khu đô thị này đều đa

năng, có thể cả công nghiệp, ở, thương mại dịch vụ,

xen với nông nghiệp đô thị, du lịch.

3. Có một số khu vực khá cao phía Đông đường QL1A

và dọc đường QL9, địa phận TP. Đông Hà, có thể có

tỷ lệ đất sản xuất, công nghiệp cao hơn.
Vùng sinh thái đồng bằng trũng;

Vùng phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp, đan xen nông nghiệp, du lịch

Vùng ưu tiên phát triển công nghiệp

Vùng tập trung phát triển du lịch

Vùng sinh thái đầu nguồn – Riêng khu vực giápphía Tây đường bộ cao tốc Bắc – Nam dự phòng phát
triển công nghiệp trong tương lai.



1. Tập trung phát triển kinh tế và đô thị trong dải đồng bằng cao: xác định toàn vùng

đồng bằng cao như một vùng đô thị - kinh tế. Trong đó, các đô thị hiện hữu đóng vai

trò trung tâm hơn, nhưng không nhất thiết mở rộng các đô thị này quá nhiều; Ưu tiên

đầu tư vào kết nối và nâng cấp hạ tầng, để tạo thêm động lực phát triển và phát huy

các tiềm năng của các đô thị và khu dân cư, con người sẵn có và nâng cao chất

lượng môi trường sống trong vùng này. Ưu tiên và khuyến khích phát triển công

nghiệp, dịch vụ có yêu cầu qũy đất lớn dọc theo đường bộ cao tốc và dọc các tuyến

Đông – Tây (tổng quy mô khoảng 7.500ha), nhưng cần đảm bảo không nằm trong

vùng lưu vực của các hồ.

2. Khu kinh tế Đông Nam: Duy trì quỹ đất công nghiệp quy mô khoảng 2.700 ha (trong đó

bao gồm cụm công nghiệp khí); Duy trì và mở rộng dải rừng phòng hộ ven biển; Phát

triển dải đô thị du lịch bao gồm các khu vực phát triển mới giáp phía Tây dải rừng

hòng hộ; Phục hồi môi trường vùng rừng sinh thái cồn cát, phát triển dịch vụ môi

trường, đạn xen các khu du lịch và dân cư phát triển mới;

3. Khu vực cửa khẩu Lao Bảo và Lalay: tính chất chính là phát triển du lịch sinh thái,

thương mại.

4. Xây dựng sân bay tại Gio Linh và cảng biển tại Mỹ Thủy.

5. Thu hút người giàu, người giỏi, phát triển nhân tài: chú trọng thu hút và phát triển nhóm

nhỏ tinh hoa, có trí thức, có tiền, bằng những không gian sống và điều kiện hấp dẫn.

6. Phát triển đa dạng, chú trọng quy mô nhỏ và vừa: Tích cực chào đón các doanh

nghiệp lớn, nhưng coi trọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của các doanh nghiệp

vừa và nhỏ. Với quy mô dân số và kinh tế như của tỉnh Quảng trị, nếu có nhiều doanh

nghiệp nhỏ, nhiều cải tiến nhỏ, đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và năng lực

tài chính, nhân lực là đã có thể tạo ra những bước tiến đáng kể.

7. Phục hồi, bảo tồn sinh thái vùng núi cao, kết hợp phát triển du lịch sinh thái bền vững.

8. Phát triển năng lượng sạch. 13

4.3. KỊCH BẢN 3 – KỊCH BẢN CHỌN - KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC VÙNG ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

4.3.1. Tổ chức không gian và các định hướng phát triển kinh tế xã hội chính:



Các không gian phát triển đô thị (mới) hỗn hợp– có thể
bao gồm dịch vụ, công nghiệp sạch (màu tím hồng), đan
xen với cấu trúc sinh thái - từ phía Tây (màu xanh lá):

1- Chia thành nhiều tiểu vùng, ngăn cách bởi “cánh

tay” xanh

2- Giữa mỗi tiểu vùng có một hồ lớn, vừa là hồ trữ

nước nông nghiệp, sinh hoạt, vừa là hồ cảnh quan.

3- Đô thị tập trung từ QL 1 về phía Tây và một số khu
vực cao nằm phía Đông QL1;

5- Lùi về phía Tây, cấu trúc khu dân cư bám theo cấu

trúc địa hình, tạo thành chuỗi đô thị đặc thù vùng
chân núi;

6- Phía Tây của các hồ nước là vùng cảnh quan sinh

thái, trang trại, nhà vườn.

Cấu trúc không gian xây dựng chủ yếu theo hướng Đông –
Tây, hạn chế cắt ngang địa hình.

4.4. Cấu trúc không gian xây dựng đặc thù từng tiểu vùng

1- Dải đô thị - kinh tế động lực



MINH HỌA CẤU TRÚC KHÔNG GIAN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ĐIỂN HÌNH PHÍA TÂY ĐƯỜNG QL1
(Kể cả cấu trúc dân cư hay không gian xây dựng công nghiệp) – Cần tập trung xây dựng thành mạch xuôi theo địa hình

Hiện trạng tự phát Quy hoạch thông 

thường, bám theo 

giao thông - cắt ngang
địa hình

Mâu thuẫn cấu trúc với 

địa hình

Cấu trúc điển hình đề xuất –
tập trung xây dựng thành
mạch xuôi theo địa hình.



2- Tạo thành các đảo dân cư theo

nguyên tắc cân bằng đào đắp,

nhằm tôn cao địa hình khu vực

sinh sống của dân cư, dulịch, hoặc

là bao đê bảo vệ xung quanh.

3- Khoanh vùng hệ thống dân cư

hiện hữu và hạn chế phát triển mới

tại khu vực này.

4- Các khu vực trồng trọt nông

sản, chăn nuôi được khai thác phát

triển như vùng trữ lũ khi cần thiết.

5- Làm một số đê bao bảo vệ

những vùng đất lớn để phát triển,

phía đông Ql1A.

Cấu trúc phát triển không gian điển hình vùng trũng – nông nghiệp

1- Mở rộng, nạo vét các nhánh

sông và kết nối mạng tạo thành hệ

thống mạch nước liên hoàn, có thể

dùng cho du lịch.

Hình: Cấu trúc xây dựng
dạng “bọt biển”



Cấu trúc không gian xây dựng vùng phục hồi sinh thái cồn cát ven biển và phát triển đan xen du lịch, dân cư, nông nghiệp
công nghệ cao

1- Học hỏi từ cấu trúc địa hình sinh thái trong lịch sử - các cồn cát hướng Bắc Nam

với rừng nằm ở phía Tây cồn cát do hướng gió chính là gió Đông và Đông Bắc →

khoanh vùng, tạo quỹ đất và thúc đẩy diễn thế tự nhiên phục hồi lại hệ sinh thái rừng

cồn cát ven biển; Phát triền các cụm, khu du lịch, dân cư đan xen trong vùng rừng

sinh thái chạy dài theo hướng Bắc – Nam, trong đó, cấu trúc bố cục công trình

bámtheo các đường nội bộ theo hướng Đông - Tây

3- Bảo vệ cồn cát bằng đai chắn sóng

Minh họa: Diễn thế tự nhiên phục hồi sinh thái rừng (nên có

tác động hỗ trợ ban đầu để tạo thuận lợi cho diễn thế tự nhiên)

Muống biển Bời lời Tràm gió

Cấu trúc sinh thái cồn cát năm 1984
Cấu trúc xây dựng đan xen trong

vùng rừng sinh thái cồn cát



HồTrúc

Kinh

Cấu trúc phát triển không gian điển hình vùng ven hồ

Ảnh: Hồ Rào Quán

Nguồn: xanhx.vn
Ảnh: minh họa resort ven hồ

Nguồn: thietkeresort



Cấu trúc xây dựng điển hình vùng núi 

• Không đặt mục tiêu mở rộng và phát triển đô thị Lao Bảo, Khe Sanh đạt

quy mô đô thị loại III

- Phát triển mới theo cụm nhỏ lẻ trong những khoảng trống giữa vùng 

rừng.

Hình: Tầm nhìn từ điểm dùng dân, công trình tại khu vực đỉnh cao

• Lựa chọn vị trí đỉnh cao có tầm bao quát cảnh

quan, để tổ chức điểm ngắm cảnh công cộng.

• Tổ chức các quỹ đất dịch vụ du lịch gần các điểm

cao ngắm cảnh.

Hình: 

Minh hoạ

không

gian xây

dựng và

đường

ngắm

cảnh tiếp

cận đinh

cao

Hình: Minh hoạ không gian xây dựng đan xen trong cảnh quan vùng núi



V- ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC 

THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, HUYỆN
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▪ Bố trí các quỹ đất công nghiệp, sản xuất kinh doanh về

phía Bắc thành phố gần đường QL9 với quy mô khoảng

180ha để bổ sung động lực phát triển cho thành phố,

khai thác lợi thế về nguồn nhân lực và giao thông.

▪ Tổ chức khu trung tâm đô thị mới gắn với mặt nước

sông Thạch Hãn và lồng ghép trong không gian cây

xanh mặt nước sinh thái – đô thị bọt biển; quy mô

khoảng 500ha, trong đó, tỷ lệ đất cây xanh, mặt nước

công cộng cấp đô thị khoảng 30%.

Ví dụ minh họa về tổ chức không gian đô thị sinh thái ven sông 

5.1- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP. ĐÔNG HÀ



▪ Ngoài ra, hạn chế, không tổ chức đường giao thông cơ

giới chia cắt các không gian mở công cộng (cây xanh,

mặt nước) với không gian xây dựng đô thị, nhưng vẫn

đảm bảo tối đa khả năng tiếp cận để phát huy vai trò là

trung tâm hội tụ các hoạt động giao lưu công cộng, gắn

kết cộng đồng.

Mặt cắt minh họa tổ chức không gian công viên, mặt nước 

công cộng không bị giao thông cơ giới chia cắt

5.1- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP ĐÔNG HÀ (tiếp theo)

▪ Điều chỉnh nắn tuyến tránh Quốc lộ 1 ở phía Tây thành

phố sang phía Đông, thuộc địa phận huyện Triệu

Phong.



Khu vực: Thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng

5.2. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Khu vực duy trì và bổ sung hành lang rừng phòng hộ ven

biển: rộng từ 80m- 200m

2. Khu vực bổ sung dải đô thị du lịch ven biển nằm phía Đông

dải dân cư hiện trạng ra đến giáp dải rừng phòng hộ ven biển.

Hình: Minh họa tổ chức không

gian khu dân cư và sinh thái

nông nghiệp- vùng trũng

3. Khu vực phục hồi hệ sinh thái cồn cát, dịch vụ môi trường

rừng, gắn với các khu dân cư và dịch vụ du lịch sinh thái phát

triển mới, nằm giữa Dải dân cư - dịch vụ ven biển và dải đất

ruộng nông nghiệp.

4. Khu dân cư và cảnh quan sinh thái nông nghiệp: là khu vực

vùng trũng nằm phái tây khu vực cồn cát.



Khu vực: Thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng (tiếp theo)

Minh họa tổ chức không gian quanh hồ

8. Nắn tuyến QL1 qua TP. Đông Hà về phía Đông, sang

huyện Triệu Phong. Không nên làm đường tránh QL1

chạy dài qua các huyện, tận dụng QL1 hiện hữu và

đường cao tốc Bắc Nam.

5. Mở rộng không gian xây dựng đô thị tại TX. Quảng Trị và

bổ sung các tuyến đường giao thông kết nối TX. Quảng Trị

với không gian ven biển.

6. Hai bên đường quốc lộ 1A: đẩy mạnh phát triển đô thị về

phía Tây QL1A, tạo thành những tiểu vùng đô thị. Những
khu đô thị này đều đa năng, có thể bao gồm khu ở, thương

mại dịch vụ, đan xen với nông nghiệp đô thị, du lịch, các

khu công nghiệp sạch.

7. Khu vực dân cư và du lịch gắn với cảnh quan sinh thái hồ

Ái Từ, hồ Triệu Thượng, hồ Đập Trấm : khu vực vừa là hồ

trữ nước nông nghiệp, sinh hoạt, vừa là hồ cảnh quan

5.2. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT



Khu vực: Thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng (tiếp theo)

9. Khu vực phát triển công nghiệp:

- Điều chỉnh giữ lại quỹ đất công nghiệp tại khu vực cảng

Mỹ Thủy (khoảng 2.700ha, trong đó bao gồm cụm công

nghiệp khí);

- Phát triển mới 1 khu công nghiệp ở phía Đông đường

QL1 thuộc địa phận huyện Hải Lăng (khoảng 1.280 ha)

- Dự trữ một số quỹ đất lớn 2 bên tuyến đường bộ cao

tốc Bắc Nam, đặc biệt là dọc tuyến ĐT 582B nối với

cảng Mỹ Thủy: Khuyến khích phát triển công nghiệp,

dịch vụ (khoảng 5500ha).

- Vị trí lựa chọn đất phát triển công nghiệp đảm bảo

không nằm trong lưu vực của các hồ.

5.2. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT



Định hướng phát triển Khu kinh tế Đông Nam

Phương án QH chung đã được phê duyệt Phương án đề xuất điều chỉnh



Cấu trúc không gian xây dựng vùng cồn cát ven biển

2- Dải đô thị du lịch ven biển hiện trạng và bổ

sung mới

3- Khu vực phục hồi hệ sinh thái cồn cát, dịch

vụ môi trường rừng chắn gió phía Đông, gắn

với các khu dân cư và dịch vụ du lịch sinh thái

phát triển mới, nằm giữa Dải dân cư- dịch vụ

ven biển và dải đất ruộng nông nghiệp.

Minh họa: Diễn thế tự nhiên phục hồi sinh thái rừng (nên có tác động hỗ trợ

ban đầu để tạo thuận lợi cho diễn thế tự nhiên)

Muống biển Bời lời Tràm gió

1- Khu vực rừng phòng hộ ven biển có

chức năng chắn gió, cát bay, xói mòn

trên vùng cát, tạo tiền đề cần thiết cho

sự phát triển sản xuất và xây dựng. Đề

xuất thay thế những rừng phòng hộ phi

lao thuần loài thành rừng đa loài bằng

cách trồng xen cây bản địa (cây bụi và

cây gỗ) và cây đai rừng trồng.

Minh họa: Dịch vụ du lịch

sinh thái phát triển mới

12

3



1. Khu vực hành lang rừng phòng hộ ven biển: rộng

từ 80m- 200m

2. Dải đô thị du lịch ven biển hiện trạng và bổ sung

mới

3. Khu vực phục hồi hệ sinh thái cồn cát, dịch vụ môi

trường rừng, gắn với các khu dân cư và dịch vụ du

lịch sinh thái phát triển mới, nằm giữa Dải dân cư-

dịch vụ ven biển và dải đất ruộng nông nghiệp.

4. Khu dân cư và cảnh quan sinh thái

nông nghiệp: là khu vực vùng trũng nằm phía

tây khu vực cồn cát.

Hình: Minh họa tổ chức không gian khu dân cư và sinh thái

nông nghiệp- vùng trũng

5.3- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN GIO LINH

Hình: Minh họa tổ chức không

gian Khu vực du lịch, dân cư

gắn với rừng sinh thái cồn cát



Hình: Minh họa tổ chức không gian quanh hồ

7. Tổ chức nút giao cắt giữa đường

cao tốc Bắc Nam với đường tỉnh lộ 575B

8. Không nên làm đường tránh QL1,

tận dụng QL1 hiện hữu và đường cao

tốc Bắc Nam

5. Mở rộng thị trấn Gio Linh, bổ sung các khu Công
nghiệp quy mô khoảng: 270ha

- Dọc hành lang QL1 có thể đan xen công nghiệp

nhỏ và sạch

- Vị trí lựa chọn đất phát triển công nghiệp đảm

bảo không nằm trong lưu vực của các hồ

6. Khu vực dân cư và du lịch gắn với cảnh quan

sinh thái hồ Kinh Môn, Hà Thượng, hồ Trúc Kinh :

khu vực vừa là hồ trữ nước nông nghiệp, sinh hoạt,

vừa là hồ cảnh quan

5.3- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN GIO LINH (tiếp theo)



5.4- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĨNH LINH

1. Khu vực hành lang rừng phòng hộ ven biển : 60m- 300m; Bổ sung quỹ đất dân

cư và du lịch ven biển giáp rừng phòng hộ, thành lập thị trấn Cửa Tùng với chức năng

chính là du lịch.

2. Duy trì và ưu tiên vùng đất đỏ ba zan để trồng cây công nghiệp và cây ăn trái.

3. Dành quỹ đất để mở rộng thị trấn Hồ Xá

4. Điều chỉnh quy hoạch với thị trấn Bến Quan cho phù hợp với tổ chức nút giao cắt

với đường bộ cao tốc Bắc Nam

7. Khu vực khuyến khích phát triển dân cư và du lịch khai thác không gian sinh thái

hồ La Ngà và hồ Bảo Đài.

8. Tổ chức nút giao cắt giữa đường cao tốc Bắc Nam với đường tỉnh lộ 571 và 573B

9. Không nên làm đường tránh QL1, tận dụng QL1 hiện hữu và đường cao tốc Bắc

Nam

5. Xác định các quỹ đất thuận lợi để khuyến

khích phát triển công nghiệp, sản xuất kinh

doanh: ở phía Đông đường bộ cao tốc Bắc Nam,

Chạy dọc theo các tuyến đường tỉnh 571 và

573B. Quy mô khoảng : 1800ha. Vị trí lựa chọn

đất phát triển công nghiệp đảm bảo không nằm

trong lưu vực của các hồ.

- Dọc hành lang QL1 có thể đan xen công

nghiệp nhỏ và sạch.

6. Khu vực đô thị sinh thái nông nghiệp: nằm

phía tây QL1.



5.5. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CAM LỘ

− Bổ sung khu 

công nghiệp  

dọc trục QL9 

phía đông 

đường cao 

tốc Bắc –

Nam, Khuyết 

khích các  

khu công 

nghiệp sạch 

quy mô nhỏ;

− Khu du lịch

sinh thái ven

hồ Trúc Kinh

với ưu thế 

cảnh quan, 

địa hình bản 

sắc;

− Phát triển 

khu dân cư 

hiện hữu ven 

QL9. 

Hình: Minh họa khu công nghiệpHình: Minh họa khu du lịch ven hồ Trúc Kinh

HồTrúc

Kinh



5.5. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CAM LỘ (tiếp theo)

− Điều chỉnh quy hoạch
chung thị trấn Cam Lộ 

nhằm phát huy tối đa 

không gian sống cho 
người dân;

− Nâng cấp xã Cam Nghĩa 
thành thị trấn Cam Nghĩa ;

− Thiết kế nút giao thông 

giao đường cao tốc và
quốc lộ 9.



Phương án sử dụng đất huyện Hướng Hóa

Đề xuất khu vực du lịch cửa khẩu

▪ Phát triển thương mại – dịch vụ, công nghiệp, đô thị và du lịch tại khu vực cửa khẩu

Lao Bảo.

▪ Lựa chọn một số quỹ đất trên triền đồi, núi phía Nam sông Xê Pôn đón tầm nhìn từ

đường QL9 để phát triển một số khu du lịch và dân cư, kết nối với QL9 bằng cầu

cảnh quan qua sông Xê Pôn

Ảnh: Minh họa du lịch sinh thái (nguồn: Indochina)

▪ Duy trì quỹ đất bazan ưu tiên phát triển cây công

nghiệp ở phía Bắc và phía Nam khu vực cửa khẩu.

5.6. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HƯỚNG HÓA



• Phát triển một số điểm du lịch và dân cư ở phía Tây hồ thủy điện Rào Quán

Phương án sử dụng đất huyện Hướng Hóa

Đề xuất du lịch khu vực hồ Rào Quán

Ảnh: Hồ

Rào

Quán

Nguồn: 

xanhx.vn

Ảnh: minh 

họa resort 

ven hồ

Nguồn: 

thietkeresort

5.6. ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HƯỚNG HÓA (tiếp theo)

• Lựa chọn vị trí đỉnh cao có tầm bao quát cảnh quan, nằm gần hồ Rào Quán

để tổ chức điểm ngắm cảnh công cộng.

• Tổ chức các quỹ đất dịch vụ du lịch gần các điểm cao ngắm cảnh.

Hình: Minh 

họa hướng

nhìn của

đỉnh cao

(khu vực

hồ Rào

Quán)

• Tại các vị trí có địa hình thuận lợi và có tầm nhìn tốt. Các điểm dừng chân sẽ là các

không gian công cộng, nơi khách tham quan có thể tiếp cận một cách thuận lợi. 

Hình: Minh 

họa kết nối 

các điểm 

dừng chân 

với đỉnh cao



5.7. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐAKRÔNG

1. Phát triển mở rộng đất xây dựng đô thị tại TTr. Krông 

Lang.

2. Phát triển một số khu du lịch và dân cư trên triền núi, 

đồi bên kia sông BA LÒNG, (đoạn đi song song với 

QL9), kết nối với QL9 bằng cầu cảnh quan. 



5.7. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐAKRÔNG (tiếp theo)

• Lựa chọn đỉnh núi cao 900 m, tại xã A Bung, có tầm nhìn

đặc biệt bao quát được xung quanh và thu hút được tầm

nhìn từ xa để tổ chức điểm ngắm cảnh công cộng, thu hút du

lịch; Khoanh vùng bảo vệ cảnh quan quanh khu vực đỉnh

cao; Phát triển khu du lịch và dân cư khai thác vị trí gần đỉnh

núi ngắm cảnh công cộng; Tổ chức đường dã ngoại kết nối

lên đỉnh ngắm cảnh; Tổ chức các điểm dừng chân công

cộng dọc đường lên đỉnh cao, tại các vị trí có địa hình thuận

lợi và có tầm nhìn tốt. Các tuyến kết nối với khu vực đỉnh

cao có thể bao gồm: các tuyến đi bộ, các tuyến leo núi mạo

hiểm,…

3. Phát triển dịch vụ du lịch - chiếm lĩnh đỉnh cao

5. PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU LA LAY

− Phát triển khu kinh tế cửa khẩu tại 3 xã A Ngo, A Bung và Tà Rụt 

;

− Bổ sung các quỹ đất phát triển mới  ven trục đường QL15D ra thị 

cửa khẩu La Lay, khuyết khích phát triển các khu nghỉ dưỡng, 

dịch vụ lưu trú như resort trên núi...

− Nâng cấp xã Tà Rụt; thành thị trấn – đô thị loại V.

Hình: minh họa các điểm dùng dân, công trình tại khu vực đỉnh

cao

Hình: Minh họa các công trình, resort ven sườn núi

4. Khuyến khích phát triển các điểm/khu du lịch sinh thái núi, quy mô nhỏ, đan xen trong không gian sinh thái rừng núi.



Phương án đề xuất điều chỉnhPhương án QHSDĐ đến năm 2030

CHÚ THÍCH:
THEO QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐẢO 

CỒN CỎ ĐẾN NĂM 2030

5.8- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ



▪ Xây dựng mạng lưới giao thông tận dụng

mạng lưới đường đã có, thuận theo địa hình

tự nhiên.

▪ Các không gian xây dựng trên đảo không

quá tập trung mà đan xen với hệ thống sinh

thái tự nhiên đã có, là rừng phòng hộ.

▪ Bổ sung các quỹ đất phát triển các khu chức

năng đô thị du lịch về phía Tây Nam của đảo,

quy mô khoảng 28ha, đan xen với cảnh quan

sinh thái rừng tự nhiên.

▪ Tổ chức công viên chuyên đề, dựa trên giá trị

và cảnh quan sinh thái rừng, tại khu vực phía

Đông và phía Bắc của đảo, quy mô khoảng

37ha.

▪ Bổ sung mới và nâng cao chất lượng dải

công viên công cộng quanh đảo.

▪ Tổ chức hồ bơi nhân tạo trên biển trong khu

vực Bồn Tranh.

➢ Tổng đất xây dựng đô thị khoảng 75ha

(không bao gồm các khu công viên chuyên

đề)

5.8- ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ (tiếp theo)


