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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4313/Qð.UBND-CN Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2011 
 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng duyên hải tỉnh Nghệ An 
giai ñoạn 2011 - 2015 tầm nhìn ñến 2050, tỷ lệ 1/50.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1477/SXD.QLQH ngày 

07/10/2011 (kèm theo báo cáo phản biện ñồ án quy hoạch của một số chuyên gia ở 

trong và ngoài tỉnh, Thông báo kết quả làm việc xin ý kiến các cơ quan liên quan: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và ðầu tư, UBND 

thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu), 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải tỉnh Nghệ An giai 

ñoạn 2011 - 2015 tầm nhìn ñến 2050, tỷ lệ 1/50.000 với các nội dung chính như 

sau: 

1. Tên ñồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải tỉnh Nghệ 

An giai ñoạn 2011 - 2015 tầm nhìn ñến 2050, tỷ lệ 1/50.000. 

2. Chủ ñầu tư lập ñồ án quy hoạch: Ban hợp phần phát triển bền vững môi 

trường trong các khu ñô thị nghèo (SDU) - Bộ Xây dựng. 

3. Các ñịnh hướng quy hoạch phát triển vùng: 

3.1. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Vùng Duyên hải tỉnh Nghệ An từ vĩ 

ñộ 18,8 ñến 19,8 vĩ ñộ Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của khu vực lập quy hoạch 

khoảng 49.844 ha. Bao gồm: 29 xã, trị trấn Cầu Giát và thị trấn Hoàng Mai của 
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huyện Quỳnh Lưu; 17 xã và thị trấn Diễn Châu của huyện Diễn Châu; 16 xã và thị 

trấn Quán Hành thuộc huyện Nghi Lộc; 7 phường của thị xã Cửa Lò.  

Phạm vi ranh giới như sau: 

- Phía Bắc giáp:   Tỉnh Thanh Hóa; 

- Phía Nam giáp: Tỉnh Hà Tĩnh (tại Cửa Hội) 

- Phía ðông giáp:  Biển ðông; 

- Phía Tây giáp:  Ranh giới phía Tây các xã trên ñường QL1A thuộc các 

huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc. 

3.2. Các dự báo phát triển vùng 

3.2.1. Dự báo về dân số và lao ñộng 

- Hiện trạng dân số năm 2009 toàn vùng là 588.565 người với 312.000 lao 

ñộng; trong ñó dân số ñô thị là 104.731 người. 

- Dự báo dân số toàn vùng năm 2015 khoảng 638.000 người với 334.000 lao 

ñộng; trong ñó dân số ñô thị là 208.000 người. 

- Dự báo dân số toàn vùng năm 2025 khoảng 696.000 người với 380.000 lao 

ñộng; trong ñó dân số ñô thị là 346.000 người.  

- Tầm nhìn tới năm 2050: Quy mô dân số vùng Duyên hải Nghệ An 725.000- 

760.000 người. 

3.2.2. Dự báo nhu cầu sử dụng ñất ñai: 

 
T/T Hạng mục ð.vị 2009 2015 2025 
1. ðất ở Ha 2.971,39 3.410,00 3.840,00 

1.1. ðất ở ñô thị Ha 410,17 830,00 1.390,00 
1.2. ðất ở nông thôn Ha 2.561,22 2.580,00 2.450,00 
2. ðất công cộng Ha 3.376,00 3.545,00 3.600,00 
3. ðất dịch vụ Ha 4.493,00 4.942,00 5.190,00 
2. ðất SX nông nghiệp Ha 20.680,00 20.680,00 20.680,00 
3. ðất lâm nghiệp Ha 8.300,00 8.350,00 8.400,00 
4. ðất thủy sản Ha 2.539,00 2.550,00 2.550,00 
5. ðất làm muối Ha 871,00 1.000,00 1.000,00 
6. ðất công nghiệp Ha 1.264,00 1.564,00 1.856,00 

7. 
ðất giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật và ñất khác 

Ha 
5.349,61 3.803,00 2.728,00 

Diện tích ñất tự nhiên Ha 49.844,00 49.844,00 49.844,00 
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3.3. ðịnh hướng phát triển không gian vùng 

3.3.1. ðịnh hướng phát triển không gian vùng 

- Phát triển các ñô thị dọc QL1A và các thị tứ trong vùng trở thành các tổ 

hợp ñô thị, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ làm ñầu tàu phát triển và phục vụ 

toàn Vùng. 

- Nối kết giao thông ven biển thuận lợi ñể phát triển kinh tế xã hội. 

- Tổ chức cư dân ñặc biệt là ven cửa sông, bờ biển theo kịch bản biến ñổi khí 

hậu; 

- Tổ chức các khu vực, các công trình phục vụ yêu cầu phòng chống giảm 

nhẹ thiệt hại thiên tai như: Vùng bảo vệ sinh thái; Vùng trồng cây phòng chống 

sóng biển, triều cường; Vùng xây dựng công trình chống xâm thực mặn. 

- Tổ chức không gian du lịch biển có chất lượng cao nhằm khai thác tiềm 

năng ñặc biệt của vùng ven biển. 

3.3.2. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñô thị và dân cư nông thôn 

a) Về phát triển ñô thị thời kỳ 2011 ñến 2025 và tầm nhìn ñến năm 2050 

- Thời kỳ 2011 - 2015, do tốc ñộ ñô thị hóa phát triển khá nhanh sẽ tác ñộng 

ñến quy hoạch phát triển ñơn vị hành chính cấp huyện, xã. Dự báo thời kỳ này, 

vùng Duyên hải Nghệ An sẽ phát triển từ 5 ñô thị (Hoàng Mai, Cầu Giát, Phủ Diễn, 

Quán Hành, Cửa Lò) lên 8 ñô thị (thêm 3 ñô thị: Yên Lý, Cầu Bùng huyện Diễn 

Châu, Nam Cấm huyện Nghi Lộc). Tỷ lệ ñô thị hóa là 32,6%. 

- Thời kỳ 2015 - 2025, dự báo vùng Duyên hải Nghệ An phát triển tiếp từ 8 

lên ñến 11 ñô thị (tăng 3 ñô thị: Chợ Sơn, Ngò, Mai Trang huyện Nghi Lộc). Nâng 

cấp thị xã Cửa Lò (thành phố du lịch) lên ñô thị loại II; nâng cấp thị xã Hoàng Mai 

lên ñô thị loại III; Nâng cấp thị xã Phủ Diễn, thị trấn Cầu Giát lên ñô thị loại IV và 

7 ñô thị khác lên loại V. Tỷ lệ ñô thị hóa là 49,7%. 

- Tầm nhìn ñến năm 2050, Vùng Duyên hải Nghệ An cơ bản sẽ trở thành vùng 

phát triển mạnh với cơ cấu Dịch vụ - Công Nghiệp - Nông nghiệp. Thị xã Cửa Lò sát 

nhập vào thành phố Vinh thành ñô thị loại I; Hoàng Mai là ñô thị loại II; Phủ Diễn, Cầu 

Giát, Quán Hành là ñô thị loại III và 6 ñô thị (Yên Lý, Cầu Bùng, Nam Cấm, Chợ Sơn, 

Mai Trang, Ngò) là ñô thị loại IV. Tỷ lệ ñô thị hóa của vùng thời kỳ này là 67,1%. 

b) Các ñiểm dân cư nông thôn 

- Dân cư nông thôn ổn ñịnh trên cơ sở ñất sản xuất và các làng xóm ñã có; bố trí 

trên các dải ñất cao ñược hình thành dọc bờ biển theo hướng Bắc Nam, giúp cho khu 
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dân cư tránh ñược ngập lụt; Vùng thấp giáp các dải ñất cao là vùng canh tác và lưu 

thông nước. 

- Vùng ven biển, tại các cửa sông trồng rừng phòng hộ nhằm chống sóng 

biển, gió bão, vừa phát triển kinh tế. Nâng cấp và kiên cố hóa ñê biển, chống nước 

biển dâng cho vùng dân cư bãi ngang, nối kết các ñê biển thành một hệ thống liên 

tục. ðề phòng nước dâng do gió và triều cường cần có các biện pháp dự báo sớm, 

tổ chức sơ tán dân cư. 

c) Giải pháp công trình xây dựng dân cư vùng ven biển 

Trên cơ sở theo kiểu nhà nông thôn vùng ven biển Bắc Trung bộ, cần có một 

số giải pháp phòng tránh khi có triều cường, ñó là:  

Trong gian nhà chính ñược xây dựng cao hơn và sử dụng nửa phần trần trên 

làm nơi trú ẩn và cất giữ lương thực, khi triều cường về; Công trình ñược thiết kế có 1 

hệ thống phao nổi tự ñộng mỗi khi nước dâng cao; Phao ñược làm 3 thùng phuy kết lại 

với nhau ñặt dưới nền nhà gần bếp, 1 nửa mái nhà ñược lợp bằng tôn lạnh, có cửa 

chớp ñể thoát hiểm bằng hệ thống phao khi nước lên; Nửa mái còn lại ñược ñổ BTCT 

ñể che mưa nắng, làm nơi phơi nông sản vào mùa nắng và nơi trú của người, gia súc 

khi có triều cường. 

Mỗi cụm dân cư khoảng 30- 40 nhà dân (150 - 200 nhân khẩu), nên xây một 

nhà cộng ñồng, một trệt một lầu, bê tông mái bằng, diện tích khoảng 300- 400m2; 

công trình phải ñược xây dựng trên nền ñất cao, trung tâm, bán kính phục vụ ñảm 

bảo và là nơi trú ẩn an toàn của người dân vùng ven biển khi có sự cố. 

3.3.3. Phát triển hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội 

a). Giáo dục, ñào tạo 

- Phấn ñấu ñưa giáo dục mầm non và phổ thông ñạt mức tiên tiến của cả 

nước; ñạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc THPT toàn vùng vào năm 2015. 

- ðảm bảo 100% số phòng học ñược kiên cố hoá, ñảm bảo 100% trường 

chuẩn quốc gia vào năm 2015. Xây dựng mới hệ thống trường học ở khu ñô thị 

mới, các khu công nghiệp, khu kinh tế,... 

- Xã hội hóa giáo dục, chú trọng ñào tạo nghề cho các ngành công nghiệp, 

dịch vụ, du lịch... 

b) Y tế 

- ðầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất mạng lưới y tế tuyến cơ sở, ñặc biệt là 

tuyến huyện và xã; ñảm bảo 100% các trạm y tế ñạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 

2015. 
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- Gắn kết hoạt ñộng y tế với hoạt ñộng cứu hộ, cứu trợ trên biển. 

- ðầu tư xây dựng mới ở Cửa Lò một bệnh viện ña khoa quy mô 300 gường 

với trang thiết bị hiện ñại, ñạt tiêu chuẩn quốc tế ñáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh 

chất lượng cao cho nhân dân, các thuỷ thủ, chuyên gia và khách du lịch người nước 

ngoài. 

c) Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao 

- ðảm bảo ñến năm 2015, 60% phường/xã có thiết chế văn hóa thông tin thể 

thao ñạt chuẩn quốc gia. 

- ðẩy mạnh các hoạt ñộng văn hóa theo hướng xây dựng ñời sống văn hóa, 

văn minh ñô thị vừa thể hiện ñược nét ñặc sắc của văn hóa truyền thống, vừa bắt 

kịp với sự văn minh tiến bộ nhân loại. ðến năm 2015, có 85% số gia ñình ñạt gia 

ñình văn hóa, 60 - 70% làng bản, khối phố văn hóa.  

3.3.4. Tổ chức không gian công nghiệp vùng 

- Công nghiệp trong Vùng Duyên hải Nghệ An ñược hình thành từ 2 cụm 

chính: Cụm công nghiệp Hoàng Mai và Cụm công nghiệp vùng Khu Kinh tế ðông 

Nam; Với tổng diện tích xây dựng công nghiệp trong vùng ñạt khoảng 1.856ha. 

+ Cụm công nghiệp Hoàng Mai: phát triển trên cơ sở KCN ðông Hồi; KCN 

xi măng Quỳnh Vinh; KCN chế biến hải sản và cảng biển ðông Hồi. ðây là cụm 

công nghiệp ñiển hình với cấu trúc gồm 2 khu vực là Công nghiệp ña ngành phía 

Bắc, Công nghiệp Cảng, chế biến hải sản phía Nam. 

+ Cụm công nghiệp vùng Khu Kinh tế ðông Nam: ñược hình thành trên cơ 

sở phát triển các khu công nghiệp thuộc KKT ðông Nam, gồm có Khu C – khu 

công nghiệp Thọ Lộc, Khu công nghiệp Nam Cấm. 

- Ngoài ra, mỗi huyện có 1 ñến 2 cụm công nghiệp nhỏ và một số làng nghề 

truyền thống gắn với từng xã. 

3.3.5. ðịnh hướng phát triển du lịch 

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tập trung phát triển 

mạnh du lịch lữ hành, tạo ra sự ñồng bộ trong cung cấp các dịch vụ du lịch xây dựng 

các tuyến, ñiểm, khu du lịch mang bản sắc riêng của Nghệ An; ðồng thời tôn tạo, giữ 

gìn các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống... Gắn kết du lịch ven biển Nghệ 

An với mạng lưới du lịch vùng Bắc miền Trung và du lịch cả nước... Tập trung phát 

triển mạnh các ñiểm du lịch sinh thái biển với những ñặc ñiểm nổi bật: 

- Thành phố du lịch Cửa Lò: Là trung tâm du lịch lớn của miền Bắc; 
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- Khu du lịch sinh thái biển Nghi Thiết - Cửa Hiền: Là trung tâm du lịch 

cung cấp các sản phẩm du lịch sinh thái cao cấp nhằm khai thác tối ña tài nguyên 

cảnh quan... 

3.4. ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng 

3.4.1. Giao thông 

a) ðường bộ: 

* Trục dọc Bắc - Nam:  

- Quốc lộ 1A ñoạn từ Khe Nước lạnh (Hoàng Mai) ñến cầu Bến Thủy (thành 

phố Vinh) có chiều dài 84km; ðược nâng cấp thành ñường với quy mô 4 làn xe cơ 

giới. 

- ðường ven biển ñoạn Nghi Sơn - Cửa Lò chiều dài 84km với quy mô 

ñường cấp III; Là tuyến ñường huyết mạch ven biển góp phần lớn trong giao lưu 

các vùng. 

* Trục ngang ðông- Tây: 

- Quốc lộ 46 ñi từ cảng Cửa Lò ñến cửa khẩu Thanh Thủy, dài 82km, với 

quy mô 4 làn xe cơ giới. 

- Quốc lộ 48B ñi từ Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu) ñến cuối xã Quỳnh 

Châu (huyện Quỳnh Lưu), dài 25km, với quy mô ñường cấp IV. 

* Hệ thống giao thông nội vùng: 

- Tỉnh lộ 535 ñi từ ñầu xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) ñến cuối giao với 

ñường ven sông Lam (Cửa Hội), dài 11,5km với quy mô ñường ñô thị, lộ giới rộng 

45m. 

- Tỉnh lộ 536 ñi từ Nam Cấm- Nghi Lộc ñến cuối tại thị xã Cửa Lò, dài 

7,5km với nền ñường 12m, mặt bê tông nhựa rộng 11m. 

- Tỉnh lộ 537B ñi từ Quỳnh Bá ñến Quỳnh Dị (Quỳnh Lưu), dài 27km quy 

hoạch với quy mô ñường cấp V có nền ñường rộng 9,5 m, mặt bê tông nhựa rộng 

7,0 m. 

- ðường ðông Hồi - QL1A ñi từ xã Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu) ñến ñiểm cuối 

thị xã Hoàng Mai (Quỳnh Lưu), dài 12km; ðây là trục không giai phát triển kinh tế 

xã hội quan trọng, nối 2 vùng kinh tế ðông - Tây Nghệ An quy mô 4 làn xe ñoạn 

qua ñô thị. 

- ðường chợ Sơn - Ven sông Lam ñi từ QL1A (tại vị trí ngã ba Chợ Sơn) ñến 

ñiểm cuối giao với ñường ven sông Lam, dài 6km; Quy hoạch quy mô mặt cắt 

65m; 
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- ðường từ QL1A vào khu du lịch Bãi Lữ dài 4km với quy mô nền ñường 

rộng 18m, mặt ñường rộng 15m. 

- Quy hoạch các ñường xã: Hệ thống giao thông ñến tận trung tâm xã, mở 

rộng quy mô ñường cấp V có nền ñường rộng 9,5m, mặt 7,0 m. 

b) ðường sắt: 

- ðường sắt Bắc - Nam qua ñịa phận Nghệ An có ñiểm ñầu là xã Quỳnh Thiện 

(huyện Quỳnh Lưu), ñiểm cuối là xã Nam Cường (huyện Nam ðàn). Việc hoàn thiện 

hệ thống báo hiệu, gác chắn ñường ngang bảo ñảm an toàn giao thông là cấp thiết. 

- Quy hoạch tuyến ñường sắt cao tốc: ðiểm ñầu Quỳnh Lưu giáp Thanh Hóa, 

ñiểm cuối xã Nam Cường giáp với Hà Tĩnh. 

- Quy hoạch tuyến ñường sắt từ ga Hoàng Mai xuống ðông Hồi dài 12km 

phục vụ việc xuất nhập vật liệu và hàng hóa khác của khu vực Tây Bắc Nghệ An. 

- Quy hoạch tuyến từ ga Mỹ Lý (hoặc từ Nam Cấm) xuống Cửa Lò dài 

12km. 

c) Giao thông ñường thủy: 

- ðường biển: Các tuyến ñường biển ra hải phận quốc tế và các tuyến cự ly 

ngắn ñược hoàn thiện mở rộng, nâng cấp các hệ thống thông tin cứu hộ phục vụ 

công tác vận tải và du lịch. Hệ thống cảng bao gồm: Cửa Lò, Cửa Hội, ðông Hồi, 

Cửa Cờn, Cửa Thơi, Cửa Quèn, Cửa Vạn,... 

- ðường sông: Trong khu vực nghiên cứu có các tuyến như sông Lam, kênh 

Nhà Lê, sông Hoàng Mai, sông Cấm. Dự kiến sẽ hoàn chỉnh cơ sở bến bãi và nạo 

vét luồng lạch ñể hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cho các tuyến này. 

d) ðường hàng không: Nâng cấp sân bay Vinh theo quy hoạch hàng không 

ñạt cấp 4C, mở thêm các tuyến ñường bay nội ñịa và quốc tế. 

3.4.2. Chuẩn bị kỹ thuật 

- Từng bước kiểm soát lũ; Xây dựng, cải tạo hệ thống hồ ñầu nguồn có chức 

năng tổng hợp: Cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác, 

tưới tiêu cho nông nghiệp vào mùa khô, cắt lũ cho hạ lưu vào mùa khô. 

+ Cải tạo hệ thống các hồ chứa cắt lũ trên các lưu vực sông; 

+ Xây dựng các tuyến ñê ngăn mặn kết hợp cho lũ tràn cho các sông. 

+ Khơi thông các dòng sông trong vùng ñảm bảo thoát lũ. 

- Xác ñịnh và cảnh báo các vùng ñã xảy ra và có nguy cơ cao về các tai biến 

thiên nhiên. ðề xuất các giải pháp phòng tránh các tai biến. 
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- ðịnh hướng san nền: Các vùng ñất dân cư ở, ñược khống chế cao ñộ xây 

dựng an toàn là: Vùng từ Nghi Lộc ñến Cửa Lò cao ñộ (+2,5m ÷ +3,5m); Vùng từ 

Cửa Lò ñến Diễn Trung (Diễn Châu) cao ñộ (+3m ÷ +4m); Vùng từ Diễn Trung 

(Diễn Châu) ñến Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu) cao ñộ (+2m ÷ +3m); Vùng từ 

Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu) ñến Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu) cao ñộ (+3m ÷ +4m). 

3.4.3. Thoát nước mưa 

- Hướng thoát nước: Trừ các phần diện tích ñồi núi cao, diện tích phần ñồng 

bằng có ñộ dốc theo hướng Bắc Tây Bắc - Nam ðông Nam. Các lưu vực thành 

phần thu nước hướng vào các sông lạch như sông Hoàng Mai, sông Mai Giang, 

sông Thái, sông Bùng và sông Cấm rồi ñổ ra biển. 
- Sông Mai Giang thuộc huyện Quỳnh Lưu thoát nước cho vùng ðông Bắc 

huyện Quỳnh Lưu. 
- Sông Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu thoát nước cho vùng phía Tây 

Bắc huyện Quỳnh Lưu. 
- Sông Thái thuộc huyện Quỳnh Lưu thoát nước cho vùng phía Tây Nam - 

ðông Nam của huyện Quỳnh Lưu. 
- Sông Hàu thuộc huyện Quỳnh Lưu thoát nước cho lưu vực phía ðông 

huyện Quỳnh Lưu. 
- Sông Bùng thuộc huyện Diễn Châu thoát nước cho lưu vực phía Bắc huyện 

Diễn Châu. 
- Sông Cấm thuộc huyện Nghi Lộc thoát nước huyện Nghi Lộc. 
- Kênh nhà Lê dài 128km là hệ thống thủy lợi và tiêu úng cho Vùng. 

3.4.4. Cấp nước 

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước mặt là chủ yếu từ sông Lam, sông Hoàng 

Mai, sông Thái, sông Bùng và các hồ ñập trong vùng ñể cấp nước cho các vùng nông 

thôn, các ñiểm dân cư tập trung ñể cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất CN và TTCN. 

Gồm có: Nhà máy nước Hoàng Mai công suất 40.000m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước 

thị trấn Cầu Giát công suất 10.000m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước Quỳnh Thanh công 

suất 2.000 m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước thị trấn Diễn Châu công suất 10.000 

m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước Yên Lý công suất 4.000 m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước 

Bắc KKT ðông Nam công suất 17.000 m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước Nam KKT 

ðông Nam công suất 26.000 m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước Nam Giang công suất 

20.000 m3/ngày-ñêm; Nhà máy nước Vinh (cấp cho TX Cửa Lò) công suất 150.000 

m3/ngày-ñêm và một số nhà máy cấp nước khác. Ngoài ra, ñể cấp nước cho một số 
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xã còn xây dựng các trạm cấp nước sạch lấy nước từ các kênh, mương tưới dẫn nước 

và nguồn nước ngầm mạch nông. 

- Tổng công suất dùng nước của Vùng: 135.500 (m3/ngày-ñêm); (lấy tròn 

140.000 m3/ngày-ñêm). 

- Sử dụng nguồn nước biển ñể sản xuất muối, nuôi, trồng thủy, hải sản. 

3.4.5. Cấp ñiện 

- Nguồn ñiện: Sử dụng các trạm cấp ñiện hiện có trong Vùng, nâng cấp công suất 

theo từng giai ñoạn. Gồm có: Nhà máy nhiệt ñiện công suất P= 2*1.200MW, tại ðông 

Hồi, xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu; Trạm trung gian 220/110/35/22KV- 

2*250MVA+1*125MVA ñặt tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Trạm trung gian Hoàng 

Mai 110/35/22KV-2*125MVA+1*25MVA; Trạm trung gian 110/22KV-2*63MVA 

của Nhà máy cán thép Kôbê; Trạm trung gian 110/22KV cho Khu công nghiệp Hoàng 

Mai 2*40MVA; Trạm trung gian 110/22KV- 2*40MVA Nam Cấm; Trạm trung gian 

ðông Hồi 2*40MVA; trạm TG 110/35/22KV- (40+ 25)MVA Cửa Lò. 

- Tổng công suất cực ñại của toàn vùng là: Pmax = 641.485KW. 

3.4.6. Thoát nước và vệ sinh môi trường 

a) Thoát nước thải 

- ðến 2025 nước thải sinh hoạt tại các khu ñô thị và nước thải sản xuất tại 

các khu công nghiệp phải xử lý ñạt tiêu chuẩn trước khi xả ra sông suối, kênh 

mương. 

- ðể ñảm bảo vệ sinh môi trường cho các ñô thị phù hợp với ñiều kiện xây 

dựng và khả năng kinh tế, lựa chọn giải pháp xử lý nước thải theo mô hình phân 

tán. Hệ thống thoát nước là riêng một nửa. 

- Nước thải nhiễm bẩn của các Nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện ñều phải xử lý 

ñạt tiêu chuẩn vệ sinh trước khi xả ra hệ thống thoát nước hoặc sông hồ. 

- Các hộ dân cư nông thôn ñều có bể tự hoại 3 ngăn hợp quy cách, nếu có 

ñiều kiện có thể sử dụng loại bể tự hoại cải tiến với vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ 

khí ñể xử lý nước thải sinh hoạt. Các trang trại chăn nuôi gia súc dùng bể BIOGAS 

ñúc sẵn ñể xử lý phân súc vật và tạo khí Metan dùng trong sinh hoạt. 

- Tổng lưu lượng nước thải vùng ñến năm 2025 là: 85.000 m3/ngày.ñêm;  

b) Chất thải rắn: Dựa vào quy mô bãi xử lý, bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, 

khối lượng CTR, quy hoạch các ñiểm xử lý CTR tập trung theo từng cụm như sau:  

- Huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò chất thải rắn sẽ tập kết về bãi xử lý chất 

thải rắn ở xã Nghi Yên huyện Nghi Lộc. 
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- Huyện Quỳnh Lưu ñang thi công bãi chôn lấp CTR diện tích 5ha ở xã Ngọc 

Sơn, sau này sẽ mở rộng nâng cấp lên 10 - 15ha; 

- Huyện Quỳnh Lưu quy hoạch bãi chôn lấp CTR tập trung diện tích 25- 

30ha ở Tân Thắng. 

- Huyện Diễn Châu quy hoạch bãi chôn lấp CTR tập trung của huyện. 

- Áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh cho các bãi chôn lấp: Có phủ lớp 

chống thấm, chống ô nhiễm nguồn nước, hệ thống xử lý nước rác, có lớp phủ mặt 

khi các ô lấp ñầy, hệ thống thu khí gas ñưa ñi ñốt và phát ñiện, có dải cây xanh 

cách ly. Rác y tế cần phải ñược xử lý 100% ngay bằng các lò ñốt rác y tế ñặt tại các 

trung tâm y tế lớn của tỉnh hoặc huyện. 

- Tổng khối lượng chất thải rắn toàn vùng: 246.920 tấn/năm. 

c) Nghĩa trang: 

- Mỗi ñô thị có một nghĩa trang riêng. ðiều kiện ñịa lý, ñịa hình cho phép, có thể 

kết hợp sử dụng chung nghĩa trang với các ñiểm dân cư liền kề ñể tiết kiệm ñất xây dựng. 

- Không ñặt nghĩa trang tại khu vực có mức nước ngầm cao, trong khu vực 

thường xuyên bị ngập úng. Không ñặt nghĩa trang gần các mạch nước ngầm hoặc 

nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt các ñiểm dân cư. Khoảng cách tối thiểu từ nghĩa 

trang hung táng ñến khu dân cư 1500m. 

- Việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang phải tuân thủ theo các quy chuẩn, quy 

ñịnh hiện hành về quy hoạch xây dựng nghĩa trang. 

4. Nội dung trình diễn hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cửa Lò 

4.1. ðánh giá chung về quy hoạch XD thị xã Cửa Lò và ñề xuất các giải 

pháp giảm thiểu ảnh hưởng của biến ñổi môi trường và nước biển dâng 

4.1.1. Hiện trạng dân số và ñất ñai xây dựng  

* Dân số:  Dân số thị xã Cửa Lò hiện nay:    52.989 người; 

 Trong ñó:  - Dân số các phường:     40.406 người; 

                      - Dân số các xã:  12.583 người. 

* Diện tích: Diện tích tự nhiên:         2.781,43 ha 

 Trong ñó:  - ðất nông nghiệp:          1.316,55 ha  chiếm 47,35%; 

   - ðất phi nông nghiệp:   1.170,00 ha  chiếm 42,08%; 

   - ðất chưa sử dụng:           294,06 ha  chiếm 10,57%. 

4.1.2. Cơ cấu quy hoạch và phân khu chức năng  

Về cơ bản trong những năm qua tỉnh và thị xã ñã chỉ ñạo xây dựng tuân thủ 

theo cơ cấu và phân khu chức năng như ñồ án quy hoạch ñược duyệt. 
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* Khu du lịch nghỉ mát: ñến nay Cửa Lò ñã có 2011 cơ sở khách sạn nhà 

nghỉ với 4.782 phòng và 9.669 giường khả năng tiếp nhận 1,2 vạn khách/ngày. 

* Về khu trung tâm: 

- ðã hình thành cơ bản trung tâm hành chính, chính trị của thị xã và trung 

tâm các phường xã. 

- Trung tâm dịch vụ du lịch và dịch vụ thương mại ñầu tư chưa ñáng kể. 

- Trung tâm TDTT và công viên cây xanh mới ñầu tư xây dựng một phần      

+ Trung tâm khu dân cư: 

- ðã hình thành các trung tâm dịch vụ thương mại nhỏ, các chợ là nơi cung 

ứng các dịch vụ thường ngày cho dân cư thị xã. 

- ðã xây dựng các cơ sở vật chất thiết yếu cho trung tâm hành chính.  

* Về giáo dục ñào tạo: 

- ðã xây dựng ñầy ñủ cơ sở vật chất trường học ở các phường. 

- Các trường chuyên nghiệp: Cửa Lò ñã thu hút ñược một số trường chuyên 

nghiệp như: ðại học tư thục Vạn Xuân, ðại học Xây dựng, Trường thể thao, trường 

trung cấp du lịch Nghệ An, Trường dầu khí, Trường công nhân kỹ thuật và một số 

trường khác. 

* Về công nghiệp: Nâng cấp, xây dựng mới một số nhà máy xí nghiệp công 

nghiệp: Cảng biển Cửa Lò, Cảng cá Cửa Hội. Nhà máy sữa Công suất 10 triệu 

lít/năm... 

Xây dựng nhà máy nước 3.000m3/ngày ñêm.  

* Về khu dân cư: 

- Các khu ở cũ tương ñối ổn ñịnh. 

- Hình thành một số khu dân cư mới như: Khu chung cư Lộc Châu; và các 

khu ở sinh thái và nhiều khu chia lô khác… về cơ bản ñã ñáp ứng ñược nhu cầu về 

nhà ở cho nhân dân thị xã.  

4.1.3. Mô hình quy hoạch không gian kiến trúc thị xã Cửa Lò nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng:  

- Phát triển không gian ñô thị, xây mới các công trình lùi sâu vào trong và 

trồng nhiều cây xanh dọc bờ biển ñể ngăn cản ñược gió bão cũng như sóng thần. 

- Giải pháp xây dựng công trình: Hướng mặt nhà bố trí vuông góc với bờ 

biển là tốt nhất: vừa chống ñỡ ñược sóng thần vừa ñón ñược gió tốt hướng ðông 

Nam, hạn chế bức xạ mặt trời trực tiếp về mùa hè. Giải pháp hình khối và giải pháp 

kết cấu công trình phải ñảm bảo ñược trong nhà những ñiều kiện tối ưu nhất về 
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nhiệt ñộ, không khí, ñộ ẩm, ñộ chiếu sáng, về bức xạ mặt trời cũng như việc che 

mưa, phòng chống gió bão, sóng thần, sự thâm nhập của nước biển dâng... 

- Trong công tác bảo vệ môi trường: Cần phải ñưa ra những quy ñịnh cụ thể 

rõ ràng trong việc quản lý quy hoạch ñể bảo vệ môi trường, duy trì sự cân bằng 

sinh thái.  

4.2. Hiện trạng và giải pháp về san nền, thoát nước, xử lý nước thải và vệ 

sinh môi trường 

4.2.1. Hiện trạng và giải pháp về san nền, thoát nước 

4.2.1.1. Hiện trạng san nền và thoát nước mặt: 

- Hiện trạng san nền: 

+ Cao ñộ nền xây dựng trong các khu dân cư từ cốt 2,3m- 4,5m. 

+ Mực thuỷ triều cao nhất từ 178cm ñến 188 cm (số liệu quan trắc thủy văn 

trạm thủy văn Cửa Hội từ năm 1965 ñến nay). 

- Hiện trạng thoát nước mặt: Cửa Lò có 2 lưu vực thoát nước chính: 

+ Phần lưu vực phía Bắc (từ trục ngang số 1 ñến trục ngang số 11 - ñường 

Nguyễn Sinh Cung): Một phần nước mặt trong khu dân cư tập trung vào hệ thống 

mương xây nằm dưới vỉa hè và rãnh dọc trên các tuyến ñường và chảy về kênh ñất 

sát trục dọc số 3 sau ñó ñổ ra sông Cấm; Một phần chảy vào hệ thống thoát nước 

nội ñồng phía Tây, chảy qua ñường Nam Cấm và chảy ra Ba ra Nghi Khánh rồi 

thoát ra Sông Cấm.  

 + Phần lưu vực phía Nam (từ trục ñường ngang số 11 ñến trục ñường ngang 

số 23 - ñường Vinh - Cửa Hội): Nước mặt tập trung theo các mương tiêu úng nội 

ñồng, và các hệ thống mương trong các khu dân cư và ñổ ra sông Lam qua các cầu 

cống trên ñường Vinh - Cửa Hội. 

4.2.1.2. Giải pháp san nền và thoát nước mặt: 

- Giải pháp về san nền: 

+ Cốt khống chế cao ñộ tim mạng ñường của thị xã Cửa Lò ñuợc phê duyệt 

năm 2007 dựa trên cơ sở mức nước biển dâng vào thời ñiểm hiện tại, có tính ñến 

sóng leo và bão cấp 9.  

+ Theo kịch bản biến ñổi khí hậu do Bộ tài nguyên và Môi trường nghiên 

cứu: ðến năm 2050, mực nước biển dâng lên 0,33m; khi ñó cao ñộ nước biển kết 

hợp với thủy triều lớn nhất là 2,21m, nhỏ hơn cao ñộ san nền thấp nhất của một số 

khu vực dân cư trong thị xã là: 2,30m. 

+ Vì vậy cốt xây dựng ñược giữ nguyên theo quy hoạch ñược duyệt. 
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- Giải pháp giảm thiểu do ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu: Trồng cây rừng 

phòng hộ theo từng giải sát bờ biển, xây dựng ñê chắn sóng ñể giảm thiểu ảnh 

hưởng do sóng leo khi mưa lũ kết hợp bão lớn gây ra.  

- Giải pháp về thoát nước mặt: 

+ Nâng cấp xây dựng các kênh thoát nước ñã tính toán quy hoạch từ kênh số 

1 ñến kênh số 4; nâng cấp cống Bara Nghi Khánh; bổ sung hệ thống các cống ngăn 

và xả nước tại các vị trí kênh thoát nước ñổ ra biển ñể ñảm bảo ngăn ñược nước 

biển xâm thực trong ñiều kiện bình thường khi thủy triều lên cũng như khi có sự kết 

hợp giữa triều dâng và bão lớn. Lập trạm bơm ở hai ñầu kênh thoát nước số 2, gồm 

trạm bơm tại Bara Nghi Khánh và trạm bơm số 2 tại vị trí giao kênh số 2 với ñường 

ven sông Lam. 

+ Hoàn chỉnh xây dựng hệ thống thoát nước dưới vỉa hè dọc các tuyến ñường 

ñể ñảm bảo thoát nước nhanh cho thị xã trong trường hợp lượng mưa tập trung thời 

gian dài gây ngập cục bộ. 

+ Hệ thống kênh chính quy hoạch bao gồm: 

. Kênh số 1 chạy dọc theo trục dọc số 3 (ðường Nguyễn Huệ) từ Bara Nghi 

Khánh ñến sông Lam 

. Kênh số 2 chạy từ Ba ra Nghi Khánh qua hồ công viên ñến sông Lam 

. Kênh số 3: Kênh quy hoạch thoát nước qua trục trung tâm Vinh Cửa Lò 

chảy ra sông Lam nằm ñi qua các xã vùng phụ cận. 

4.2.2. Hiện trạng và giải pháp thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

4.2.2.1. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

- Thoát nước thải: Hiện tại, trên ñịa bàn thị xã Cửa Lò ñang ñầu tư hệ thống 

thoát nước thải.  

- Vệ sinh môi trường: Hệ thống thu gom rác thải chưa ñồng bộ và chưa thu 

gom ñược rác thải một cách triệt ñể. Bãi chôn lấp CTR hiện tại của thị xã nằm tại 

xã Nghi Hương gần khu vực dân cư, không qua quy trình xử lý nào và không ñảm 

bảo khoảng cách ly vệ sinh gây ảnh hưởng ñến môi trường. 

- Nghĩa trang: Hiện nay thị xã Cửa Lò có 2 nghĩa trang tập trung tại xã Nghi 

Hương và xã Nghi Hòa. Tổng diện tích ñất nghĩa trang toàn thị xã 54,8 ha. Các khu 

nghĩa trang hiện tại của thị xã nằm gần khu vực dân cư, không ñảm bảo khoảng 

cách ly vệ sinh gây ảnh hưởng ñến môi trường. 

4.2.2.2. Giải pháp thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

- Hệ thống thoát nước thải 
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+ Giai ñoạn từ nay ñến năm 2015: Theo hồ sơ thiết kế hệ thống nước thải thị 

xã Cửa Lò ñến năm 2015, nước thải thu gom và xử lý riêng hoàn toàn, tổng công 

suất thiết kế của trạm xử lý nước thải là 3700m3/ng.ñ. Diện tích lưu vực thoát nước 

khoảng 228ha.  

+ Giai ñoạn từ năm 2015 ñến năm 2020: ðến năm 2020, toàn bộ nước thải 

của thị xã ñược tập trung về 1 trạm xử lý tại xã Nghi Hương. Công suất lớn nhất 

của hệ thống thoát nước thải thị xã Cửa Lò ñến năm 2020 là 31.000m3/ng.ñ. Vì vậy 

phải ñầu tư xây dựng ñồng bộ hệ thống xử lý và thu gom nước thải công suất 

31.000m3/ng.ñ. 

+ Giai ñoạn từ năm 2020 ñến năm 2050:Khối lượng nước thải thị xã Cửa Lò 

dự báo ñến năm 2050 là 40.000 m3/ng.ñ. Nâng công suất trạm xử lý nước thải của 

thị xã lên 40.000m3/ng.ñ nhằm ñáp ứng nhu cầu phát triển ñô thị ñến năm 2050. 

- Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn: Xây dựng lắp ñặt ñồng bộ hệ 

thống thu gom và vận chuyển toàn bộ CTR của thị xã Cửa Lò theo từng giai ñoạn, 

ñưa về trạm xử lý CTR ñặt tại khu xử lý rác tập trung cho cả vùng Vinh Nghi Lộc 

Cửa Lò tại xã Nghi Yên huyện Nghi Lộc. Bãi chôn lấp tại xã Nghi Hương sẽ phải 

xóa bỏ và trồng cây xanh phục hồi môi trường.  

- Nghĩa trang: 

+ Giai ñoạn từ nay ñến năm 2015: Mở rộng nghĩa trang hiện có của thị xã 

tại xã Nghi Hương phục vụ cho nhu cầu của thị xã và vùng phụ cận. Khu nghĩa 

trang hiện nay tại xã Nghi Hòa sẽ dừng việc chôn cất, trồng thêm cây xanh và 

chuyển thành nghĩa trang công viên. Toàn bộ nhu cầu an táng của người dân thị xã 

sẽ chuyển dần về nghĩa trang quy hoạch tại xã Nghi Hương.  

+ Giai ñoạn từ năm 2015 ñến năm 2020 và từ năm 2020 ñến năm 2050: ðầu 

tư xây dựng, nâng cấp mở rộng hoàn chỉnh khu nghĩa trang tập trung của thị xã tại 

xã Nghi Hương theo nhu cầu của quy hoạch. Trên cơ sở nhu cầu an táng giai ñoạn 

này ñầu tư nâng cấp mở rộng thêm 12ha ñồng thời giai ñoạn này ñầu tư xây dựng 

hoàn chỉnh lò hoả táng ñưa vào hoạt ñộng phục vụ nhu cầu của thị xã và dân các 

vùng phụ cận.  

5. ðánh giá môi trường chiến lược: Vùng Duyên hải Nghệ An là vùng luôn 

chịu tác ñộng tương tác ñan xen của nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và rất dễ 

bị tổn thương bởi các tác ñộng của biến ñổi khí hậu, nước biển dâng, xâm thực cũng 

như các thiên tai khác... Xây dựng kịch bản biến ñổi khí hậu và ứng phó nước biển 
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dâng là nhiệm vụ quan trọng hàng ñầu về nhiều mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng, chẳng những chỉ ñối với vùng Duyên hải Nghệ An mà còn ñối với cả nước. 

6. Các chương trình dự án ưu tiên ñầu tư phát triển vùng 

6.1. Phát triển hạ tầng sản xuất, tạo việc làm, ổn ñịnh tăng trưởng kinh tế 

- Phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh trước hết là các khu công nghiệp tập 

trung, các khu dịch vụ thương mại, các khu kinh tế, trong các vùng trọng ñiểm và các 

ñịa ñiểm ñã ñược quy hoạch trên ñịa bàn tỉnh, ñể tạo tiền ñề phát triển ñô thị, dịch 

chuyển cơ cấu kinh tế vùng; tạo việc làm và ổn ñịnh tăng trưởng kinh tế toàn vùng. 

- ðô thị: ðầu tư hạ tầng sản xuất lớn, tập trung ở các khu công nghiệp, các 

khu thương mại dịch vụ,... 

- Nông thôn: Tập trung phát triển các làng nghề… tạo công ăn việc làm cho 

người lao ñộng dựa trên cơ sở ñặc thù của vùng. 

6.2. Các chương trình ưu tiên ñầu tư 

- Phát triển nhà ở: ðảm bảo cải tạo xây dựng nhà ở nâng chỉ tiêu bình quân 

12m2 sàn/người vào năm 2015. Khu vực ðô thị cần ñảm bảo nhu cầu sử dụng và 

phát triển nhưng phải tiết kiệm ñất ñai. Khu vực Nông thôn cần kiên cố hóa các 

công trình dân cư, nâng cao ñời sống người dân, xây dựng các biện pháp phòng 

chống thiên tai. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: Tiếp tục ñầu tư nâng cấp mở 

rộng cảng Cửa Lò ñể tàu 30.000 tấn ra vào cảng thuận lợi. ðầu tư nâng cấp sân bay 

Vinh ñể các loại máy bay vận tải, hành khách lên xuống an toàn, mở rộng một số 

tuyến bay mới, như: Vinh- Viêng Chăn, Vinh- ðông bắc Thái Lan, Vinh- Hải Nam 

(TQ),… 

- Phát triển cơ sở hạ tầng khác trong ñô thị và các vùng kinh tế trọng ñiểm: 

Trên cơ sở quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch 

chuyên ngành, lập và triển khai các dự án thu hút ñầu tư xây dựng mạng lưới cấp 

nước, cấp năng lượng, thoát nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường tại các 

vùng trọng ñiểm và ñô thị; phát triển theo dự án các khu công nghiệp và khu dân cư 

ñô thị tập trung theo hình thức xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng hoặc các hình 

thức ñầu tư khác. 

- ðẩy mạnh quá trình ñô thị hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới: Ưu 

tiên phát triển giao thông, cấp nước và cơ sở hạ tầng, tại các khu vực nông thôn, tạo 

ñiều kiện công nghiệp hóa nông thôn; tập trung ñẩy mạnh quy hoạch xây dựng các 

khu dân cư nông thôn, từng bước ñô thị hóa nông thôn và xây dựng NTM. 
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- Các chương trình ưu tiên ñầu tư: 

Quy hoạch chi tiết, lập dự án ñầu tư xây dựng các khu CN tập trung: Khu công 

nghiệp Nam Cấm; Khu công nghiệp Hoàng Mai; Thực hiện quy hoạch chung và chi 

tiết ñợt ñầu khu ñô thị Hoàng Mai và một số khu ñô thị mới. Quy hoạch ñiều chỉnh mở 

rộng các ñô thị: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, và các thị trấn huyện lỵ trên toàn 

Vùng. Lập quy hoạch xây dựng các ñô thị mới, các thị trấn tiểu vùng, các thị tứ,... 

Xúc tiến ñầu tư phát triển sản xuất các dự án: Dự án khả thi khai thác khu 

công nghiệp Hoàng Mai. Khu du lịch sinh thái Mũi Rồng. Lập dự án khả thi và ñầu 

tư các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp theo quy hoạch của ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở ñó ñào tạo ñiều kiện ñể cho hình thành 

các xí nghiệp công nghiệp chế biến nông- lâm- hải sản. 

- Các công trình, dự án ưu tiên ñầu tư: Xây dựng tuyến ñường Quốc lộ ven 

biển; Mở rộng ñường Quốc lộ 1A; Xây dựng trung tâm chế biến hải sản xuất khẩu 

tại Quỳnh Lưu và Cửa Hội; Xây dựng các cảng cá và trung tâm dịch vụ nghề biển 

tại Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò; Lập dự án xây dựng các 

ñập ngăn mặn trên các sông Hoàng Mai, Mai Giang, sông Thái, sông Bùng;... 

Chống thâm nhập mặn và dự trữ nước ngọt; Trồng rừng phòng hộ ven biển, cửa 

sông: Bảo vệ dân cư, ñồng ruộng ven biển. Kêu gọi ñầu tư xây dựng Khu du lịch 

cao cấp tại vùng Mũi Rồng- Cửa Hiền; 

ðiều 2. Giao Chủ ñầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền ñịa 

phương, cơ quan tư vấn lập quy hoạch và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc 

thực ñịa, công bố, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Kế hoạch và ðầu tư; Chủ tịch UBND: thị xã Cửa Lò, huyện Diễn 

Châu, huyện Quỳnh Lưu; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./. 
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