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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung  

xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 
___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

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

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và 

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

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 và 

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Văn bản số 1216/TTg-CN ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về chủ trương điều chỉnh Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số  
2863/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 và Tờ trình số 2843/TTr-UBND 

ngày 05 tháng 7 năm 2022; Báo cáo thẩm định số 82/BC-BXD ngày 20 tháng 

7 năm 2022 của Bộ Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 với những nội dung chủ yếu 

như sau: 
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1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. 

2. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch: 

Phạm vi, ranh giới, diện tích lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng khu kinh tế Định An được xác định trên cơ sở phạm vi, ranh giới, diện 

tích tại các Quyết định số 69/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu 

kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; Nghị quyết số 934/NQ-UBTVQH13 

ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh 

địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên 

Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Theo đó, Khu kinh 

tế Định An có diện tích tự nhiên là 39.020 ha, gồm thị trấn Định An, xã Định An 

và một phần các xã Hàm Tân, Đại An thuộc huyện Trà Cú; phường 1, xã 

Long Toàn, xã Dân Thành, xã Trường Long Hòa và một phần phường 2 thuộc 

thị xã Duyên Hải; thị trấn Long Thành, xã Long Khánh, xã Long Vĩnh, xã 

Đông Hải và một phần các xã Ngũ Lạc, Đôn Xuân, Đôn Châu thuộc huyện 

Duyên Hải. Phạm vi ranh giới cụ thể được xác định như sau: 

- Phía Bắc: Giáp đường tỉnh 914, xã Long Hữu, Hiệp Thạnh (thị xã 

Duyên Hải), xã Kim Sơn (huyện Trà Cú). 

- Phía Tây Nam: Giáp sông Hậu và cửa biển Định An. 

- Phía Nam và Đông Nam: Giáp biển Đông với chiều dài bờ biển khoảng 

42 km. 

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có xem xét tổng thể không gian tiếp giáp 

biển, đảm bảo thống nhất với ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và tổng thể 

khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

3. Thời hạn quy hoạch: 

- Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030. 

- Giai đoạn dài hạn đến năm 2040. 

4. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch: 

- Phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam và định hướng phát triển của toàn vùng đồng bằng 

sông Cửu Long.  

- Xây dựng Khu kinh tế Định An trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung 

tâm kinh tế và phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Trà Vinh và vùng đồng 

bằng sông Cửu Long; đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, cửa ngõ ra biển 
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Đông của hành lang sông Hậu thông qua Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào 

sông Hậu và cảng biển nước sâu; là cầu nối quốc tế của các thị trường 

Campuchia, Lào, Thái Lan,...  

- Đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh và vùng; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 

giải quyết các vấn đề trong phát triển Khu kinh tế hiện nay như phát triển đô 

thị, dịch vụ, hạ tầng, giao thông, môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng các khu 

vực trong Khu kinh tế và hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung 

của Khu kinh tế theo quy hoạch. 

5. Tính chất khu kinh tế Định An: 

- Là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương 

mại - dịch vụ - du lịch - đô thị ven biển và nông - lâm - ngư nghiệp gắn phát 

triển năng lượng tái tạo và kinh tế biển. 

- Là một trong những trung tâm kinh tế biển, đô thị ven biển, năng lượng 

tái tạo, văn hóa, du lịch sinh thái rừng ngập mặn của tỉnh Trà Vinh và vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. 

- Là cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế và đầu mối giao thông quan 

trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Bộ. 

- Là khu vực bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái, thích ứng hiệu quả với 

thiên tai và biến đổi khí hậu. 

- Có vị trí quan trọng chiến lược về an ninh quốc phòng. 

6. Dự báo quy mô phát triển: 

a) Dự báo sơ bộ quy mô dân số: 

- Dân số hiện trạng: Khoảng 125.269 người.  

- Dân số đến năm 2030: Khoảng 158.000 - 160.000 người. 

- Dân số đến năm 2040: Khoảng 190.000 - 195.000 người. 

b) Dự báo sơ bộ quy mô đất đai:  

- Đất xây dựng đến năm 2030: Khoảng 3.000 - 3.200 ha.  

- Đất xây dựng đến năm 2040: Khoảng 4.200 - 4.500 ha. 

(Dự báo quy mô đất đai và dân số sẽ được luận cứ, xác định cụ thể trong 

quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch). 
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c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến áp dụng theo các tiêu chí tương 

đương đô thị loại III, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, có xét đến các 

yếu tố đặc thù của khu kinh tế. 

 (Các chỉ tiêu cụ thể sẽ luận cứ, xác định trong giai đoạn nghiên cứu lập 

điều chỉnh quy hoạch chung). 

7. Yêu cầu, nội dung cần nghiên cứu  

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An cần nghiên 

cứu trên cơ sở nền bản đồ địa hình theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 

Quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật về đo đạc và bản đồ có liên quan. 

Trên cơ sở rà soát, kế thừa các yếu tố hợp lý của đồ án Quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2011, 

phân tích đánh giá các định hướng chiến lược của quốc gia, vùng đồng bằng 

sông Cửu Long và tỉnh Trà Vinh đối với Khu kinh tế Định An nhằm khai thác 

phát triển tối ưu các quỹ đất, tiềm năng phát triển từng khu vực; đề xuất các 

khu chức năng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hợp lý cho khu kinh tế. 

Nội dung nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây 

dựng và tập trung làm rõ một số nội dung sau: 

a) Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng 

- Phân tích, đánh giá các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, 

địa chất..., đặc điểm cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du 

lịch của Khu kinh tế Định An và các khu vực phụ cận có ảnh hưởng đến định 

hướng phát triển khu kinh tế. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở 

phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng. 

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Tổng quan về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh và Khu kinh tế Định An, xem xét 

thực trạng phát triển các ngành, các lĩnh vực chủ yếu. 

- Hiện trạng dân cư, lao động, việc làm: Thống kê dân số, lao động, cơ cấu 

nghề nghiệp, tỷ lệ dân số, lao động (05 năm gần nhất); phân tích xu hướng phát 

triển dân số, tình hình phân bố dân cư (đô thị - nông thôn), các hiện tượng dịch 

cư, các vấn đề do đô thị hóa. 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan: Thống kê hiện 

trạng sử dụng đất và chỉ tiêu đất đai hiện trạng khu vực lập quy hoạch; phân 

tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất, cảnh quan 

không gian cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. 
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- Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội: Thực trạng phân 

bố, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội trên địa bàn Khu kinh tế. Xác định những 

vấn đề còn tồn tại về hệ thống hạ tầng xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển khu 

kinh tế Định An là trung tâm kinh tế biển, đô thị ven biển. 

- Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: Bao gồm 

chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, 

hạ tầng viễn thông thụ động, phòng cháy chữa cháy, xử lý chất thải rắn, nghĩa 

trang... trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. Xác định những vấn đề còn 

tồn tại về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phát triển Khu kinh tế thời gian qua. 

- Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế Định An từ năm 2011 và các quy hoạch điều chỉnh cục bộ đã được phê 

duyệt; rà soát, đánh giá đầy đủ hiện trạng pháp lý của các dự án trong khu kinh 

tế; đánh giá hiện trạng đầu tư và phát triển Khu kinh tế theo quy hoạch, các đồ 

án quy hoạch và dự án đầu tư có liên quan đã được phê duyệt. Đánh giá sự phù 

hợp của các quy hoạch, dự án đang và dự kiến đầu tư. 

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về khai thác, 

sử dụng đất, lựa chọn quỹ đất phát triển; đề xuất các vấn đề cần giải quyết và 

những nội dung quy hoạch năm 2011 cần điều chỉnh; xác định các thế mạnh 

cần khai thác làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

- Đánh giá các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh Trà Vinh đã triển khai 

thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Định An, những kết quả đạt được, hạn chế, 

nguyên nhân để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách.  

b) Phân tích, đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển 

- Nghiên cứu tổng quan để xác định vai trò và vị thế của Khu kinh tế 

Định An trong hệ thống khu kinh tế ven biển phía Nam, vùng đồng bằng sông 

Cửu Long và tỉnh Trà Vinh; đánh giá tương quan với các Khu kinh tế ven biển 

khác tại Việt Nam. 

- Nghiên cứu các tác động trực tiếp và gián tiếp giữa Khu kinh tế Định An 

với các đô thị thuộc tỉnh Trà Vinh và các khu vực lân cận như thị xã Duyên Hải, 

huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải,... 

- Đánh giá vai trò của cảng biển Trà Vinh, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, 

kênh đào Trà Vinh đối với việc phát triển Khu kinh tế; phân tích mối quan hệ 

với cảng biển Trần Đề (Sóc Trăng) để làm rõ khả năng đáp ứng, yêu cầu phát 

triển và xác định vai trò, chức năng trong khu vực. 

- Phân tích, đánh giá về tiềm năng, động lực phát triển của Khu kinh tế 

Định An trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, cấp 

vùng và cấp tỉnh; phân tích các cơ sở về nguồn lực và khả năng huy động phát 

triển, làm cơ sở xác định các khu vực chức năng cần hình thành trong khu kinh tế. 
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c) Dự báo phát triển và lựa chọn chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

- Dự báo quy mô dân số, quy mô lao động, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu và từng khu vực phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành, có xét đến các yếu tố đặc thù của khu kinh tế; dự báo phát 

triển dân số cần phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế và khả 

năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Dự báo quy mô đất xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội trong khu kinh 

tế trên cơ sở phân tích các lợi thế cạnh tranh giữa khu kinh tế và các khu vực 

khác trong vùng tỉnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải 

Đông Nam Bộ và các ưu tiên phát triển trong khu kinh tế. 

d) Điều chỉnh định hướng phát triển không gian khu kinh tế: 

- Đề xuất mô hình phát triển, hướng phát triển của khu kinh tế phù hợp 

với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và tỉnh Trà Vinh; phù hợp với yêu cầu quản lý phát triển các đô thị Duyên Hải, 

Long Thành, Định An và phương án tổ chức các đơn vị hành chính trên địa bàn 

tỉnh. Mô hình phát triển cần xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển các 

ngành, lĩnh vực như: Giao thông, công thương, du lịch, nông nghiệp phát triển 

nông thôn, an ninh, quốc phòng,… để đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo vệ môi 

trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Đề xuất định hướng và nguyên tắc quản lý đối với các khu vực chức năng 

phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, nông thôn, sản xuất 

nông - lâm - ngư nghiệp,… trên nguyên tắc hài hòa về không gian, hợp lý linh 

hoạt trong liên kết chia sẻ chức năng và thuận lợi trong kiểm soát phát triển; 

phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng kết nối hạ tầng kết hợp các yếu tố 

đặc thù của khu vực. Trong đó, tập trung đề xuất định hướng đối với các 

khu vực: 

+ Khu vực phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị và dân cư nông thôn: 

Bố trí không gian xây dựng hợp lý, hiệu quả trên cơ sở điều kiện hiện trạng, kết 

nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng khung và phù hợp với định hướng phát triển 

ngành lĩnh vực liên quan và định hướng phát triển chung của các đô thị trong 

khu kinh tế để thống nhất trong quản lý và triển khai thực hiện. 

+ Khu vực phát triển du lịch - không gian xanh: Khai thác đặc trưng về 

cảnh quan, sinh thái biển, rừng ngập mặn và văn hóa tại Ba Động, vùng cảnh 

quan ven sông Long Toàn, khu vực cửa biển gắn với cảng Định An,… để định 

hướng phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí mang tầm quốc 

gia, quốc tế với các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái rừng ngập mặn, du 

lịch văn hóa. 
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+ Khu vực phát triển nông - lâm - ngư nghiệp: Nghiên cứu phát triển các 

khu nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở khai thác tối đa điều kiện tự nhiên. 

Hình thành không gian nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp với phát triển năng 

lượng tái tạo trong bờ và ngoài khơi. 

+ Các khu vực chức năng đặc thù khác trong khu kinh tế theo định hướng 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bao gồm: Khu vực thuộc khu phi thuế quan 

(logistic), khu kho ngoại quan; các khu kinh doanh cảng và dịch vụ cảng;… 

- Xác định rõ phạm vi, giới hạn phát triển không gian của khu vực đô thị, 

cần kiểm soát phát triển theo quy hoạch chung đô thị; các khu vực cần quy 

hoạch phân khu xây dựng; quy hoạch chung xây dựng xã để quản lý phát triển. 

- Xác định hệ thống trung tâm cấp vùng, cấp tỉnh, trung tâm chuyên ngành 

tại khu kinh tế Định An và yêu cầu quản lý phát triển đối với các trung tâm để 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu kinh tế và vùng lân cận theo 

các giai đoạn phát triển; phù hợp với định hướng phát triển các khu dân cư và 

các khu vực chức năng. Trong đó, cần tập trung nghiên cứu đề xuất quy mô tổ 

chức phân bố hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cấp vùng, cấp tỉnh, cấp đô thị, 

hạ tầng kinh tế nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, gồm: hệ thống khu 

công nghiệp, khu vực làng nghề, dịch vụ hậu cần cảng; trung tâm dịch vụ - 

thương mại; hệ thống khu, cụm, điểm du lịch; các khu trung tâm hành chính 

tập trung; mạng lưới trung tâm y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục 

thể thao; nhà ở và phân bố dân cư; không gian xanh và các trung tâm chuyên 

ngành khác.  

- Xác định các khu vực kiến trúc, cảnh quan, các khu vực trung tâm, khu 

vực cửa ngõ của khu kinh tế; trục không gian chính, quảng trường, không gian 

cây xanh - mặt nước, điểm nhấn trong đô thị và đề xuất nguyên tắc, yêu cầu tổ 

chức không gian, kiến trúc cho từng khu vực; xác định cấu trúc khung cảnh 

quan tự nhiên, các trục cảnh quan và trục liên kết các khu chức năng trong khu 

kinh tế, giữa các khu chức năng với khu đô thị, hình thái phát triển chính của 

các khu vực nông thôn, các khu bảo tồn… 

đ) Điều chỉnh định hướng quy hoạch sử dụng đất cần xác định phạm vi, 

quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng khu vực chức năng trong khu 

kinh tế theo yêu cầu phát triển từng giai đoạn. Cụ thể: 

- Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho các khu chức năng theo 

cấu trúc và định hướng phát triển không gian. Thiết lập ranh giới cho các khu 

chức năng: Khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch, nông 

nghiệp,... Dành quỹ đất phù hợp cho các chức năng công nghiệp, cảng biển, 
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hậu cần cảng, đô thị, du lịch, dịch vụ, tái định cư, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật và truyền dẫn năng lượng. 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử 

dụng đất từng khu vực chức năng nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kiểm 

soát phát triển. Đề xuất quỹ đất xây dựng theo từng giai đoạn phát triển (ngắn 

hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040) để khai thác hiệu quả quỹ đất, tập 

trung nguồn vốn và đầu tư trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn đầu. Hạn chế 

và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư hiện trạng trong quá 

trình triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Khu vực nằm trong ranh giới quy hoạch chung khu kinh tế cần được 

phân khu cụ thể theo chức năng để đảm bảo sự thống nhất và kết nối khi triển 

khai các dự án phân khu và chi tiết trong các giai đoạn sau. 

- Việc điều chỉnh ranh giới, quỹ đất các khu vực chức năng, các khu vực 

bảo tồn tự nhiên, khai thác vùng không gian ven biển phục vụ sản xuất và du 

lịch, đất dự trữ phát triển… cần đảm bảo phân bố hài hòa; giữ gìn cảnh quan, 

sinh thái và môi trường; thuận lợi khi triển khai thực hiện và bảo đảm tuân thủ 

các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các quy định pháp luật. Các đề xuất về quy 

hoạch sử dụng đất đai đảm bảo nguyên tắc tôn trọng các yếu tố thực trạng, kế 

thừa tối đa kết quả nghiên cứu hợp lý của đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

e) Điều chỉnh định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Về hệ thống giao thông:  

+ Dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hoá theo giai đoạn quy hoạch. 

Xây dựng chiến lược vận tải khu kinh tế để định hướng điều chỉnh mạng lưới 

giao thông tổng thể. 

+ Xác định mối liên kết với hệ thống giao thông của quốc gia, vùng kinh 

tế duyên hải Nam Bộ và vùng tỉnh Trà Vinh; đề xuất các giải pháp kết nối với 

quốc lộ 53, 53B, tuyến hành lang ven biển, định hướng đường cao tốc 

Hồng Ngự - Trà Vinh - Cảng Định An; đề xuất định hướng phát triển đường 

hàng không lưỡng dụng (dân dụng kết hợp với quân sự).  

+ Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đối nội; vị trí và 

quy mô các công trình đầu mối giao thông; tổ chức hệ thống giao thông công 

cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính và 

hệ thống hào, tuynel kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của khu kinh tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-851-qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-kinh-te-143125.aspx
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+ Giao thông hàng hải và đường thủy nội địa: Nghiên cứu, đề xuất các 

công trình giao thông đường thủy gắn với không gian các khu vực chức năng 

trong khu kinh tế. 

- Về chuẩn bị kỹ thuật: Phân lưu vực tiêu thoát nước chính; hướng thoát nước. 

Rà soát, điều chỉnh cao độ khống chế cho các khu chức năng, tính toán ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đề xuất, lựa chọn mô hình hệ 

thống thoát nước mưa, xác định  vị trí, quy mô, mạng lưới hệ thống tiêu thoát nước; 

xác định cốt xây dựng cho toàn khu và từng phân khu chức năng. 

- Về quy hoạch cấp nước: Phân tích đánh giá tài nguyên nước ngầm và 

nước mặt của khu vực để đề xuất điều chỉnh các giải pháp cấp nước (lựa chọn 

nguồn nước) và bảo vệ nguồn nước; liên kết với các địa phương lân cận để đảm 

bảo nguồn cấp nước phù hợp với định hướng cấp nước vùng đồng bằng sông 

Cửu Long. Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước, dự kiến nguồn cấp, công 

trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, cấp nước chữa cháy và các thông 

số kỹ thuật theo từng giai đoạn.  

- Về quy hoạch cấp điện, chiếu sáng: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng 

điện; lựa chọn cân đối nguồn điện; đề xuất giải pháp điều chỉnh thiết kế mạng 

lưới cấp điện, dự kiến các công trình đầu mối cho từng giai đoạn quy hoạch. 

Tính toán nhu cầu và đề xuất giải pháp cho chiếu sáng. Đề xuất khai thác sử 

dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thân thiện môi trường như 

điện gió, điện mặt trời. 

- Về quy hoạch thông tin liên lạc: Định hướng điều chỉnh quy hoạch hệ 

thống cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động, dự kiến các công trình đầu mối theo 

từng giai đoạn quy hoạch và mạng lưới truyền dẫn đồng bộ theo hướng sử dụng 

chung cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu 

sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại khu kinh tế. 

- Về quy hoạch thoát nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn, nghĩa trang: 

Xác định chỉ tiêu và dự báo khối lượng thoát nước thải, chất thải rắn, nhu cầu 

đất nghĩa trang. Định hướng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn; 

nghĩa trang và nhà tang lễ. 

g) Đánh giá môi trường chiến lược và ứng phó biến đổi khí hậu: 

- Đánh giá, dự báo và đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục 

thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu đối với khu kinh tế (là khu vực chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu và nước biển dâng), trên cơ sở các khuyến 

nghị kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cập nhật, công bố và các nghiên cứu cụ thể về tác động của biến 

đổi khí hậu với khu kinh tế. 
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- Dự báo các tác động môi trường từ các hoạt động phát triển đô thị dân 

cư, sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, giao thông, công nghiệp, 

khai thác cảng và các dự án đầu tư khác trong khu kinh tế... Đề xuất các giải 

pháp theo dõi, giám sát tác động môi trường và phương án thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các lĩnh vực trên. 

h) Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện: 

Phân kỳ tổ chức thực hiện và xác định mục tiêu phát triển cụ thể cho từng 

giai đoạn quy hoạch. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo 

động lực phát triển, đảm bảo phù hợp với dự báo nguồn lực thực hiện. Xác định 

các khu vực trọng tâm đầu tư, các công trình trọng điểm cần ưu tiên đầu tư; 

hình thành các chương trình và các dự án hạ tầng kỹ thuật theo thứ tự ưu tiên 

phù hợp với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ môi 

trường đợt đầu. Xác định nguồn lực, phương án huy động nguồn lực; kiến nghị 

cơ chế, chính sách và giải pháp dự báo thu hút vốn đầu tư để triển khai thực 

hiện quy hoạch.  

i) Dự thảo Quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng. 

8. Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ và nội dung đồ án thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị 

định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ 

án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng 

đặc thù. 

9. Tổ chức thực hiện: 

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ. 

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng. 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Thời gian lập đồ án: 12 tháng theo quy định pháp luật. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh bố trí nguồn vốn và phê duyệt 

dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch; phối hợp 

với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan tổ chức lập đồ án Điều chỉnh 

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 

theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  

  Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, 

  Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,  

  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND tỉnh Trà Vinh; 

- Ban Quản lý KKT tỉnh Trà Vinh; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  các Vụ: TH, KTTH, NC, NN, KGVX, PL, QHĐP; 

- Lưu: VT, CN (2). Tuấn 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

  

 

Lê Văn Thành 
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