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Phần I 

 PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Nhận diện khái quát về huyện Đô Lương. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nêu rõ mục tiêu, 
phương hướng phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu 
vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Trong đó, khu vực Miền 
Tây Nghệ An, trọng tâm là Thái Hòa-Nghĩa Đàn-Đô Lương-Tân Kỳ-Con Cuông- 
Qùy Hợp được xác định là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm. Với định hướng 
xây dựng, phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại 
dịch vụ của vùng Tây Nam. 

Đô Lương là huyện đồng bằng bán sơn địa, là địa bàn tiếp nối giữa vùng 
đồng bằng ven biển và vùng miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An, cách thành phố 
Vinh khoảng 70 km về hướng Tây Bắc, có vị trí địa lý nằm trong khoảng từ 
105012'35'' ÷ 105028'33'' kinh độ Đông và 18046'17'' ÷ 19003'13'' vĩ độ Bắc. 
Vùng đất và con người Đô Lương đã có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu 
nước. Đồng thời, Đô Lương cũng là vùng đất hiếu học, có nhiều dòng họ, nhiều 
làng có nhiều người đậu đạt làm vinh danh cho quê hương, đóng góp vào sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Với địa hình đa dạng, thấp dần từ Tây sang Đông, Đô 
Lương có nhiều tiềm năng, lợi thế như:  

- Có vị trí chiến lược, chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và miền núi của 
tỉnh, là khu vực giao thoa về kinh tế - văn hóa - xã hội giữa vùng đồng bằng ven 
biển và vùng trung du miền núi của tỉnh;  

- Có hệ thống đường Quốc lộ 7A, Quốc lộ 7B, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 48E,  
Quốc lộ 46, Quốc lộ 15; Có mối quan hệ thuận lợi với các vùng, các trung tâm 
kinh tế khác của tỉnh như Khu kinh tế Đông Nam, Trung tâm du lịch biển Thị xã 
Cửa Lò, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và miền Tây xứ nghệ; 

Những năm qua, Đô Lương đã phát huy tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, 
điều kiện tự nhiên cùng những ưu đãi về cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh 
tế xã hội. Tuy nhiên, so với tiềm năng về địa lý, con người và quỹ đất thì kinh tế 
của huyện Đô Lương còn phát triển khiêm tốn, vẫn chưa phát huy được lợi ích, 
sản xuất nông nghiệp phần lớn vẫn còn manh mún, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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còn chậm. 

2. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch vùng huyện Đô Lương. 

Trên 10 năm qua (2009-2020), Quy hoạch tổng thể KTXH của huyện Đô 
Lương được phê duyệt tại quyết định số: 5528 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020 (sau 
đây gọi là QHT-2016) là cơ sở để huyện định hướng, quản lý, điều hành mọi 
hoạt động phát triển KT-XH, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn. QHT-
2016 sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. Qua rà soát, đánh giá thực hiện các quy 
hoạch kỳ trước, cho thấy huyện cần phải thay đổi, chuyển đổi, kể cả định vị, 
định hướng lại một cách toàn diện các mục tiêu phát triển KTXH và bố trí 
không gian mới cho phù hợp với thế và lực (nội lực) hiện tại của huyện, cũng 
như phù hợp với quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Đối với công tác quy hoạch: Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 
tháng 11 năm 2017 đã được Quốc hội khoá XIV đã thông qua và có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Quy hoạch được ban hành với nhiều nội dung 
mang tính cải cách, đổi mới quan trọng, hướng đến việc xây dựng quy hoạch 
tích hợp, đa ngành phù hợp với kinh tế thị trường, chú trọng nhiều hơn đến khía 
cạnh không gian trong quản lý phát triển, đặc biệt là tính liên kết về không gian 
phát triển. Hơn nữa, bước vào thời kỳ mới, Đất nước có Chiến lược phát triển 
KT-XH 10 năm 2021-2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các Quy hoạch cấp 
quốc gia khác và tỉnh có Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050, đòi hỏi huyện phải lập phương án phát triển có nội dung phù hợp với quy 
hoạch mới của tỉnh.  

Quy hoạch xây dựng vùng huyện để cập nhật, khai thác những động lực, 
yếu tố mới đang hình thành như: Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm hyện Đô 
Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương trở thành thị 
xã trước năm 2030”, định hướng “Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô 
Lương”, Định hướng mở rộng không gian của khu kinh tế Đông Nam, giai đoạn 
2 Quốc lộ 7C, Nhà máy xi măng Sông Lam,…Quy hoạch xây dựng vùng huyện 
sẽ định hướng phát triển đô thị, nông thôn, các khu chức năng đồng bộ đồng 
thời gắn kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận nhằm phát huy tối đa lợi 
thế của các dự án trên; 
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Làm cơ sở để đầu tư xây dựng huyện Đô Lương trở thành huyện Nông 
thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Triển khai thành công đề án xây dựng 
nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Đô Lương theo 
Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ. 

Chính vì vậy xây dựng: “Phương án phát triển huyện Đô Lương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" để có những nghiên cứu đầy đủ, toàn diện 
về định hướng phát triển, tổ chức không gian, liên kết phát triển của thành phố 
Vinh với các địa phương trong tỉnh cũng như các địa phương khác để tích hợp 
vào quy hoạch tỉnh. 

3. Các căn cứ lập quy hoạch. 

3.1. Các căn cứ pháp lý. 
a) Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư. 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 
25/6/2015; 

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

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 24/12/2018 của Quốc hội khóa XIV về việc 
Sửa đổi, Bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc 
hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; 

- Luật số  62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khóa XIV về việc 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Các Luật khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng (Luật Di sản Văn 
hóa, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đê 
điều, Luât đất đai, Luật Nhà ở...). 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
về phân loại đô thị; 
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- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản 
lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản 
lý không gian xây dựng ngầm đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/5/2015 về Quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 
chất thải và phế liệu; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về việc 
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Quy hoạch;  

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP  ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa 
đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng 
Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án QHXD, quy hoạch đô 
thị; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc 
Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 
đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;  
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- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về 
việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô 
thị; 

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội vùng 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020;  

- Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -
 xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020; 

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố 
trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

- Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên 
địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020; 

- Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng 
Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040. 

- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 
thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 
bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

-  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. 

c) Các văn bản của Bộ, ngành và Quyết định UBND tỉnh. 

- Quyết định số 4566/QĐ.UBND-CN ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh 
Nghệ An; 
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- Quyết định 5955/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An 
về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025 

- Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông 
thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010-2020; 

- Quyết định số 5528 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND 
tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế-xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020; 

- Quyết định số 5441/QĐ-UBND.CN ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh 
Nghệ An đến năm 2025, có tính đến năm 2030; 

- Công văn số 7464/UBND-CN ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương. 

- Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh 
Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

d) Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 
19/05/2021 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 07:2016/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ 
tầng kỹ thuật; 

- QCVN 33:2011/BTTTT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lắp đặt mạng 
cáp ngoại vi viễn thông; 

- QCVN QTĐ 8:2010/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật 
điện; 
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- QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn và 
rung động; 

- QCVN 01-1:2018/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng 
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thài 
công nghiệp; 

- Các văn bản quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan. 

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; 

- Hồ sơ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Dự án, chương trình 
phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp ... và phát triển hạ tầng kỹ thuật; 

- Các tài liệu: Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An, huyện Đô Lương. Các 
tài liệu, số liệu khảo sát điều tra hiện trạng vùng; 

- Bản đồ nền địa hình khu vực phục vụ lập quy hoạch, tỷ lệ: 1/25.000. 

4. Mục tiêu của đồ án. 

4.1. Mục tiêu tổng quát. 

Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, tập trung quy hoạch xây dựng, phát triển thị 
trấn Đô Lương đảm bảo tiêu chí đô thị loại IV, trở thành thị xã Đô Lương và giữ 
vai trò là đô thị thương mại dịch vụ của vùng Tây Nam. 

4.2 Mục tiêu cụ thể. 

- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX 
(nhiệm kỳ 2020-2025); Định hướng quy hoạch tỉnh Nghệ An và các quy hoạch 
ngành, lĩnh vực tỉnh Nghệ An; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương 
lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, khai thác tốt các cơ 
hội mới để phát triển hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn gắn với bảo 
vệ môi trường. Giữ gìn di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và phát 
triển bản sắc văn hóa địa phương. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương đạt tiêu chí 
Huyện Nông thôn mới nâng cao; 
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- Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập 
chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. 

- Làm cơ sở để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-
2030 tàm nhìn 2050. 

5. Nhiệm vụ. 

- Đánh giá tổng hợp thực trạng và các nguồn lực phát triển vùng về kinh 
tế, lao động, dân cư, đất đai. 

- Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở 
kinh tế - xã hội để phát triển kinh tế-xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng 
và bền vững. Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập 
trung trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Đô Lương thúc đẩy phát triển 
ngành kinh tế mũi nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển du lịch - dịch 
vụ, xây dựng công nghiệp, nông nghiệp hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát 
triển giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức môi trường bền vững 
ở đô thị và nông thôn.  

- Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn 
vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo 
nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị…  

- Bổ sung và khớp nối với các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi 
địa bàn và vùng phụ cận. 

- Đối với khu vực nông thôn: Đảm bảo thực hiện những quan điểm chủ 
đạo trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới. 
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Phần II 

 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

1. Phạm vi, diện tích lập quy hoạch. 

- Phạm vi quy hoạch là toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính 
huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; đã được UBND tỉnh đồng ý lập quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Đô Lương tại Công văn số 7464/UBND-CN ngày 27/10/2020.  

 Cụ thể các phía tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp: Huyện Tân Kỳ; 

+ Phía Nam giáp: Huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương; 

+ Phía Đông giáp: Huyện Yên Thành và huyện Nghi Lộc; 

+ Phía Tây giáp: Huyện Thanh Chương và huyện Anh Sơn 

- Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 35.372,18 ha (353,72 km2) 

- Thời hạn quy hoạch: Từ năm 2021 đến năm 2030. 
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Hình1: Sơ đồ vị trí huyện Đô Lương 

2. Đặc điểm tự nhiên. 

2.1. Địa hình. 
Huyện Đô Lương là một vùng được giới hạn bởi vùng núi Tây Bắc 

(huyện Tân Kỳ), vùng núi Tây Nam (huyện Thanh Chương, Anh Sơn) và vùng 
đồng bằng (huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Nam Đàn). Trên cơ sở những đặc 
điểm về điều kiện địa hình huyện Đô Lương được phân thành 4 vùng với những 
đặc điểm như sau: 

 - Vùng bán sơn địa Tây Bắc gồm 7 xã là: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, 
Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn và Bài Sơn. Đặc điểm của vùng 
này là xen kẽ 2 dạng địa hình đồi và thung lũng. Địa hình đồi chạy theo hướng 
Đông Bắc (từ xã Giang Sơn Tây đến Ngọc Sơn) và dạng địa hình thung lũng 
(dạng thung lũng lòng chảo có suối chảy qua gồm các xã Giang Sơn Đông, 
Hồng Sơn, Bài Sơn; dạng thung lũng dốc nghiêng gồm các xã Bồi Sơn, Lam 
Sơn).  
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- Vùng ven bãi sông Lam gồm 7 xã là: Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, 
Lưu Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn và Thuận Sơn. 

 - Vùng đồng bằng (vùng trọng điểm lúa) gồm 14 xã là: Tràng Sơn, Đông 
Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn, 
Tân Sơn, Quang Sơn, Thái Sơn, Thượng Sơn và thị trấn Đô Lương. Đặc điểm 
của vùng này là địa hình tương đối bằng phẳng, ở độ cao từ 9m đến 11m, xung 
quanh có nhiều vùng đồi chia cắt, có hệ thống ngòi lạch của sông Rầu Gang nên 
dễ thoát nước.  

- Vùng bán sơn địa Đông Nam gồm có 5 xã là Hiến Sơn, Nhân Sơn, Mỹ 
Sơn, Trù Sơn và Đại Sơn. Vùng địa hình này đặc điểm là có các dãy đồi chạy 
theo hướng Tây Bắc - Đông Nam xen kẽ 2 loại địa hình đồi và thung lũng dốc 
nghiêng.  

Xét về độ dốc thì diện tích của huyện được phân loại như sau: Độ dốc từ 
00 đến 80 có khoảng 22.399 ha - 22.500 ha (chiếm 63%); độ dốc từ 80 đến 150 
có khoảng 4.271 - 4.500 ha (chiếm 12%); độ dốc từ 150 đến 250 có khoảng 
2.491 - 2.500 ha (chiếm 7%) và độ dốc từ trên 250 có khoảng 6.328 - 6.500 ha 
(chiếm 18%).  

2.2. Khí hậu. 
Khí hậu huyện Đô Lương hàng năm mang tính chất chuyển tiếp giữa khí 

hậu Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhìn chung, khí hậu chịu ảnh hưởng của khí hậu 
nhiệt đới ẩm gió mùa. 

+ Chế độ nhiệt: Có 2 mùa rõ rệt và biên độ chênh lệch giữa hai mùa khá 
cao, mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình từ 23,5- 24,5oC, tháng 
nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ có thể lên tới 40 oC. Mùa lạnh từ tháng 10 đến 
tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 19,5- 20,5 oC. 

+ Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.900 mm, lớn nhất 
khoảng 2.600 mm, nhỏ nhất 1.100 mm. Lượng mưa phân bố không đều mà tập 
trung chủ yếu vào nửa cuối tháng 8 đến tháng 10, đây là thời điểm thường diễn 
ra lũ lụt. Lượng mưa thấp nhất từ tháng 1 đến tháng 4, chỉ chiếm 10% lượng 
mưa cả năm. 

+ Chế độ gió: Có 2 hướng gió chính: 
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- Gió mùa Đông Bắc nằm sâu trong lục địa lạnh lẽo của vùng Sibia và 
Mông Cổ từng đợt thổi qua Trung Quốc và Vịnh Bắc Bộ tràn về, bà con gọi là 
gió Bắc. Gió mùa Đông Bắc thường xuất hiện vào mùa Đông từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau. 

- Gió Đông Nam mát mẻ từ biển Đông thổi vào mà nhân dân gọi là gió 
Nồm, xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 10. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn ảnh 
hưởng bởi luồng gió Tây Nam ở tận Vịnh Băng-gan tràn qua lục địa, luồn qua 
dãy Trường Sơn, thổi sang mà nhân dân thường gọi là gió Lào nhưng chính là 
gió tây khô nóng. Gió phơn Tây Nam là một loại hình thời tiết đặc trưng cho 
mùa hạ của vùng Bắc Trung Bộ. Ở Đô Lương thường xuất hiện vào tháng 6, 7, 8 
đã gây ra khô, nóng và hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt 
của người dân trên phạm vi toàn huyện. Những đặc trưng về khí hậu là: Biên độ 
nhiệt độ giữa các mùa trong năm lớn, chế độ mưa tập trung vào mùa mưa bão 
(tháng 8- tháng 10), mùa nắng nóng có gió Lào khô hanh. 

2.3. Thủy văn. 
Chế độ thuỷ văn của huyện phụ thuộc lớn nhất từ 2 con sông chính là 

sông Lam chảy qua địa phận huyện Đô Lương khoảng 20 km, sông Đào khoảng 
9 km. Đây là những con sông có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế như 
cung cấp nước chính cho sản xuất nông nghiệp và đồng thời cũng là tiêu thoát 
nước; phát triển giao thông đường thuỷ, giao lưu khu vực giữa các vùng trong 
tỉnh, ngoài ra còn tạo môi trường sinh thái, phát triển du lịch... không chỉ riêng 
cho huyện mà cho cả tỉnh Nghệ An.  

Ngoài ra chế độ thuỷ văn của huyện còn chịu ảnh hưởng bởi sông Khuôn 
và các khe suối nhỏ như khe ngầm Lam Sơn, Hói Quai (Bồi Sơn), Hói Cấm 
(Tân Sơn) và các ao hồ... trong khu dân cư. Chính vì vậy, ngoài những yếu tố 
thuận lợi thì huyện còn phải chịu ảnh hưởng từ hiện tượng lũ lụt hàng năm do 
nguồn nước đổ về các sông, khe suối và hồ chứa nên đã gây ngập úng vào mùa 
mưa.  
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Hệ thống Hồ, đập trên dịa bàn huyện bao gồm: Hồ Mộ Dạ, hồ Đồng 
Thiêng, hồ Cồn Rạy, hồ đập Đá Bàn, hồ đập Năm Khe, hồ đập Yên Thế, hồ Đập 
Đinh, hồ Quang Thành, hồ Bàu Đá,…, hệ thống các hồ hiện nay bảo đảm nguồn 
nước tưới tiêu và sinh hoạt cho các xã phía Tây huyện, tuy nhiên một số hồ có 
tiềm năng lợi thế cảnh quan thiên nhiên đẹp nhưng chưa được khai thác dịch vụ 

du lịch. 

Hình2: Hiện trạng tài nguyên nước, thủy văn 
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3. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên. 

3.1. Tài nguyên đất đai. 
Theo tài liệu thổ nhưỡng do Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) xây dựng năm 2005, trên địa bàn huyện Đô Lương có 5 
nhóm đất chính với 6 loại khác nhau như sau: 

Bảng 1: Tổng hợp diện tích các loại đất trên địa bàn huyện Đô Lương 
 

TT 
 

Ký hiệu 
 

Tên đất 
 

Diện tích 
(ha) 

 
Tỷ lệ (%) 

I P Nhóm đất phù sa 15.770 44,47
1 Pbe Đất phù sa được bồi 910 5,7
2 Pc,Pe,Pg Đất phù sa không được bồi 13.405 37,80
II D Nhóm đất dốc tụ 266 0,75
3 D Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ 266 0,75

III B Nhóm đất bạc màu 145 0,40
4 B Đất xám bạc màu trên phù sa cổ 145 0,40

IV F Nhóm đất đỏ vàng 10.630 30,05
5 Fs Đất đỏ vàng trên đá sét 9.500 26,70
6 Fq Đất vàng nhạt trên đá cát 270 0,76
7 Fa Đất vàng đỏ trên đá macma axit 690 1,95
8 Fn Đất đỏ vàng phát triển trên đá vôi 25 1,41
9 Fp Đất nâu vàng trên phù sa cổ 145 0,41
V E Nhóm đất xói mòn 7.540 21,26
12 E Đất xói mòn trơ sỏi đá 7.540 21,26

 Tổng diện tích các loại đất 34.351 97,11
 Đất khác 1.021,17 2,89
 Tổng diện tích tự nhiên 35.372,18 100,00

(Nguồn: Báo cáo chuẩn bị các số liệu và phối hợp với các đơn vị tư vấn để lập 
quy hoạch huyện Đô Lương thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050) 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An – NAPACI. KM 1+Đường V.I.LENIN, TP Vinh. 21 

 

Hình 3: Bản đồ hiện trạng sừ dụng đất huyện Đô Lương 

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, huyện Đô lương có tổng diện 
tích tự nhiên là: 35.372,18 ha. 

Nhóm đất phù sa: Diện tích 15.770 ha (chiếm 44,47% tổng diện tích tự 
nhiên); 

Nhóm đất dốc tụ: Diện tích 260 ha (chiếm 0,75% tổng diện tích tự nhiên); 
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Nhóm đất bạc màu: Diện tích 145ha (chiếm 0,40% tổng diện tích tự 
nhiên); 

Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích 10.630ha (chiếm 30,05% tổng diện tích tự 
nhiên); 

Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: Diện tích 7.540ha (chiếm 21,26% tổng diện 
tích tự nhiên). 

Nhìn chung đất đai huyện Đô Lương khá đa dạng, hàm lượng các chất 
dinh dưỡng từ cao đến nghèo. Các nhóm đất phù sa, bạc màu, dốc tụ, thích hợp 
trồng các cây như lúa, cây công nghiệp ngắn ngày…. Nhóm đất dỏ vàng thích 
hợp trồng cây công nghiệp dài ngày, chè, trẩu, cam chanh, bưởi dẻ… cây công 
nghiệp ngắn ngày. Nhóm đất trơ sỏi đá khai thác trồng chè, phát triển lâm 
nghiệp như trồng bạch đàn. 

3.2. Tài nguyên Nước. 
Nguồn nước mặt: Hệ thống sông suối, mặt nước trên địa bàn huyện có 

diện tích 1.708,69 ha, chiếm 4,80% diện tích tự nhiên. Nguồn nước mặt dồi dào, 
phong phú từ các sông như sông Lam, sông Đào, sông Khuôn, các khe lạch 
trong các sườn đồi, các ao hồ trong khu dân cư và lượng mưa hàng năm nhiều 
nên đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất như trồng lúa, màu, trồng cây hàng năm 
khác... ở tất cả các xã trong huyện và phục vụ đời sống của nhân dân. Tuy nhiên 
do địa hình và vị trí địa lý nên vẫn xảy ra hiện tượng hạn hán, nhất là vào mùa 
hè và vùng bán sơn địa Tây Bắc và Đông Nam. 

Nguồn nước ngầm: Cũng rất đa dạng và phong phú, nhân dân vẫn đang 
khai thác để sử dụng. Ngoài ra còn có nguồn nước khoáng Vĩnh Giang đang lập 
kế hoạch đưa vào khai thác và sử dụng. Tuy nhiên nguồn nước ngầm cần được 
quản lý khai thác, đánh giá trữ lượng và chất lượng cũng như yêu cầu bảo vệ 
môi trường. 

3.3. Tài nguyên rừng. 
So với các huyện đồng bằng trong tỉnh thì Đô Lương là huyện có diện 

tích rừng khá lớn. Phần lớn diện tích rừng là rừng trồng (Thông) đã vào giai 
đoạn khép tán và phát triển tốt. Đây là vùng nguyên liệu lớn cho sự phát triển 
chế biến nhựa Thông đem lại giá trị kinh tế lớn cho huyện trong tương lai. Rừng 
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tự nhiên phần lớn là rừng nghèo do hậu quả chặt phá rừng trong những năm 
trước đây, hiện nay đang được giao, khoanh nuôi, bảo vệ, phục hồi có hiệu quả. 

+ Khai thác gỗ, kể cả cho nguyên liệu giấy: 22.500 tấn/năm. 

+ Khai thác nhựa thông: 250 tấn/năm. 

Hình 4: Bản đồ phân bố rừng huyện Đô Lương 

 

+ Ngoài ra nhờ có nhiều thuận lợi về giao thông nên hàng năm có một 
nguồn lâm sản rất lớn từ các huyện miền núi và từ một số nước bạn được nhập 
khẩu đưa về bằng đường bộ và đường thủy, tạo điều kiện cho ngành chế biến 
lâm sản phát triển. 
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Rừng giữ vai trò quan trọng không chỉ về kinh tế mà còn đảm bảo phòng 
hộ, cải tạo môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng, góp phần hạn chế lũ lụt, 
hạn hán xảy ra ở hạ lưu. Vì vậy cần có biện pháp khai thác, bảo vệ rừng hợp lý. 

3.4. Tài nguyên khoáng sản. 
 Trên địa bàn huyện có tài nguyên khoáng sản đa dạng nhưng trữ lượng 

và hàm lượng không cao, điều kiện khai thác không thuận lợi, chủ yếu là 
khoáng sản để chế biến vật liệu xây dựng, như: 

- Đá vôi, đá xây dựng tập trung ở các xã như Giang Sơn Tây, Hồng 
Sơn, Bài Sơn, Nhân Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn... trữ lượng trên 200 
triệu m3. 

- Đất sét, cao lanh có hàng trăm ha, hàng năm có thể sản xuất hàng 
chục triệu viên gạch nung. 

- Cao lanh tập trung ở xã Đại Sơn, diện tích khoảng 9 ha; đây là nguồn 
nguyên liệu để làm đồ gốm. 

- Cát sỏi tập trung dọc sông Lam thuộc các xã Tràng Sơn, Đà Sơn, 
Trung Sơn, Đặng Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Thuận Sơn... có 
trữ lượng khoảng 20 triệu m3; đặc điểm là cát mịn, tỷ lệ tạp chất ít nên có 
chất lượng cao trong xây dựng và điều kiện khai thác thuận lợi. 

- Nước khoáng ở Vĩnh Giang - xã Giang Sơn Tây, thành phần chủ yếu 
là Bicacbonat - natri với lưu lượng nước 0,05 lít/s. 

4. Tài nguyên du lịch, nhân văn. 

4.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên. 

 
Hình 5: Di tích LSQG  Truông Bồn   Hình 6: Di tích LSQG Đền Quả Sơn 
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Là vùng đất có truyền thống văn hoá, có nhiều danh lam có tiềm năng 
phát triển du lịch, trong đó nổi bật nhất là Khu du lịch nước khoáng nóng Giang 
sơn đang được tỉnh và huyện tập trung kêu gọi đầu tư; Quần thể Khu dích tích 
Truông Bồn và đoạn đường 15A đang được tỉnh quy hoạch đầu tư xây dựng 
với quy mô lớn sẽ là một điểm du lịch tiềm năng. 

Ngoài ra trên địa bàn huyện Đô Lương có nhiều di tích lịch sử văn hoá 
đẫ được xếp hạng như: Đền Quả Sơn - Chùa Bà Bụt, đền Đức Hoàng, nhà thờ 
Nguyễn Cảnh Hoan, nhà thờ Thái Bá Du, đình Lương Sơn, đình Phú Nhuận. 

Về lễ hội, trước đây cứ hai năm một lần UBND huyện tổ chức lễ hội đền 
Quả Sơn để tưởng nhớ Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang người đã có công 
khai dựng vùng đất Hoan Châu trước kia và vùng đất Nghệ An ngày nay; theo 
nguyện vọng của nhân dân từ nay về sau lễ hội đền Quả Sơn sẽ được tổ chức 
mỗi năm một lần. Đây là lễ hội được nhà nước tổ chức, ngoài ra còn được gắn 
đến vấn đề tâm linh thu hút nhiều khách du lịch thập phương thăm quan. 

4.2. Tài nguyên nhân văn. 
Đô Lương từ lâu có tiếng là hiếu học; nhiều tên đất, tên làng, tên núi thể 

hiện thái độ trân trọng của nhân dân đối với việc học hành, khoa cử; Người dân 
ở đây rất quý trọng thuần phong, mỹ tục và biết sáng tạo ra các giá trị văn hoá; 
nhiều đền, chùa, miếu mạo... được xây dựng qua các triều đại với những nét 
kiến trúc khá tinh vi... như đền Mượu (ở Bồi Sơn), đình Lương Sơn (ở Bắc 
Sơn), đình Long Thái (Thái Sơn) ... đều gắn với những sự kiện lịch sử đáng ghi 
nhớ. 

5. Hiện trạng kinh tế - xã hội. 

5.1. Cơ cấu kinh tế. 
Kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng, bình quân đạt 11,30%/năm. Quy 

mô giá trị tăng thêm năm 2020 gấp 2,7 lần so với đầu kỳ 2010, đứng thứ 7/21 
địa phương trong tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tỷ 
trọng Nông - Lâm - Thủy sản từ 32,32 đầu kỳ 2010 giảm xuống còn 17,90% 
năm 2020; tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng từ 23,23% đầu kỳ 2010 tăng lên 
33,23% năm 2020 và tỷ trọng dịch vụ từ 44,45% đầu kỳ 2010 tăng lên 48,87% 
năm 2020. 
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Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 11.027,79 tỷ 
đồng, bằng 98,60% so kế hoạch, tăng 9,58% so với năm 2019; Trong đó giá trị 
gia tăng ngành: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản đạt 1.826,53 tỷ đồng, bằng 
96,72% kế hoạch, tăng 0,91% so với năm 2019; Công nghiệp - XDCB đạt 
7.123,46 tỷ đồng, bằng 100,25% kế hoạch, tăng 14,16% so với năm 2019; Dịch 
vụ đạt 5.540,58 tỷ đồng, bằng 97,17% kế hoạch, tăng 7,10% so với năm trước. 

Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 20.111,37 tỷ đồng, 
bằng 98,55% so kế hoạch, tăng 9,39% so với năm 2019; Trong đó giá trị sản 
xuất ngành: Nông- Lâm nghiệp- Thủy sản đạt 2.774,69 tỷ đồng, bằng 97,95% 
kế hoạch, tăng 2,06% so với năm 2019; Công nghiệp - XDCB đạt 9.526,36 tỷ 
đồng, bằng 99,31% kế hoạch, tăng 13,09% so với năm 2019; Dịch vụ đạt 
7.810,31 tỷ đồng, bằng 97,84% kế hoạch, tăng 7,84% so với năm 2019 

Tổng giá trị gia tăng (giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 7.793,77 tỷ 
đồng, bằng 97,68% so kế hoạch, tăng 8,46% so với năm 2019; Trong đó giá trị 
gia tăng ngành: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản đạt 1.321,28 tỷ đồng, bằng 
99,95% kế hoạch, tăng 4,28% so với năm 2019; Công nghiệp - XDCB đạt 
2.649,49 tỷ đồng, bằng 98,12% kế hoạch, tăng 12,78% so với năm 2019; Dịch 
vụ đạt 3.823 tỷ đồng, bằng 96,61% kế hoạch, tăng 7,10% so với năm 2019. 

Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 11.027,78 tỷ đồng, 
bằng 97,82% so kế hoạch, tăng 8,63% so với năm 2019; Trong đó giá trị gia 
tăng ngành: Nông- Lâm nghiệp- Thủy sản đạt 1.974,67 tỷ đồng, bằng 99,59% 
kế hoạch, tăng 3,76% so với năm 2019; Công nghiệp - XDCB đạt 3.664,01 tỷ 
đồng, bằng 98,95% kế hoạch, tăng 12,69% so với năm 2019; Dịch vụ đạt 
5.389,11 tỷ đồng, bằng 96,45% kế hoạch, tăng 7,84% so với năm 2019 

Bảng 2: Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế huyện Đô Lương 2016- 2020. 

 
 
 
 

STT 

 
 
 
 

Chỉ tiêu 

 
 
 
 

ĐVT 

 
 
 

Giai đoạn 2016-2020 

Tốc độ tăng 
trưởng bình 

quân (%/năm) 

2016 2020 2016 - 
2020 

A Giá trị sản xuất (GO)  
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I Giá trị sản xuất (Giá so 
sánh 2010) 

Tỷ đồng 8.826,23 14.490,57 13,19

1 Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản 

Tỷ đồng 1726,84 1826,53 1,41

2 Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 3521,53 7123,46 19,26
 Công nghiệp Tỷ đồng 662,53 4389,1 60,43
 Xây dựng Tỷ đồng 2859 2734,36
3 Dịch vụ Tỷ đồng 3577,86 5540,58 11,55
II Giá trị sản xuất (Giá hiện 

hành) 

Tỷ đồng 11.929,69 20.111,36 13,95

1 Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản 

Tỷ đồng 2486,66 2774,69 2,49

2 Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 4630,81 9526,36 19,76
 Công nghiệp Tỷ đồng 1046,01 5834,97 53,68
 Xây dựng Tỷ đồng 3584,8 3691,38 0,74
3 Dịch vụ Tỷ đồng 4812,22 7810,31 12,87
III CƠ CẤU GTSX (GIÁ hiện 

hành) 

 100,00 100,00

1 Nông lâm thuỷ sản % 20,84 13,80
2 Công nghiệp - Xây dựng % 38,82 47,37
3 Thương mại - Dịch vụ % 40,34 38,84
B Giá trị gia tăng (VA)  
I Giá trị gia tăng (Giá so sánh 

2010) 
Tỷ đồng 5.106,11 7.793,77 11,30

1 Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản 

Tỷ đồng 1.200,16 1.321,28 3,3

2 Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 1.408,61 2.649,49 15,96
 Công nghiệp Tỷ đồng 258,39 1.678,07
 Xây dựng Tỷ đồng 1150,22 971,42
3 Dịch vụ Tỷ đồng 2.497,34 3.823,00 11,93
II Giá trị gia tăng (Giá HH) Tỷ đồng 6.842,38 11.027,78 13,32
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STT 

 
 
 
 

Chỉ tiêu 

 
 
 
 

ĐVT 

 
 
 

Giai đoạn 2016-2020 

Tốc độ 
tăng 

trưởng 
bình 
quân 

(%/năm) 
2016 2020 2016 - 

2020 
A Giá trị sản xuất (GO)  
1 Nông nghiệp, lâm nghiệp 

và thủy sản 
Tỷ đồng 1.770,50 1.974,67 4,78

2 Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 1.847,69 3.664,01 18,56
 Công nghiệp Tỷ đồng 368,07 2.389,85
 Xây dựng Tỷ đồng 328,30 1.274,16
3 Dịch vụ Tỷ đồng 3.224,18 5.389,11 14,2
III CƠ CẤU GTGT (HH)  100,00 100,00
1 Nông lâm thuỷ sản % 25,88 17,91
2 Công nghiệp - Xây dựng % 27,00 33,23
3 Thương mại - Dịch vụ % 47,12 48,87

(Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH từ 2016 - 2020). 

Bảng 3: tốc độ tăng trưởng giá trị sản của huyện Đô Lương giai đoạn 2016-2020 

 (Đơn vị: tỉ đồng). 
 
 

Năm 

Giá trị GO (giá 2010) Giá trị GO (giá hiện hành) 
 

Toàn tỉnh 
 

Huyện 
 

Tỷ lệ % 
huyện/tỉnh 

 
Toàn tỉnh 

 
Huyện 

 
Tỷ lệ % 

huyện/tỉnh 
2016 146.940 6.105 4,15 201.645 8.183 4,06
2017 161.504 9.022 5,59 226.441 11.681 5,16
2018 179.278 10.242 5,71 258.508 13.943 5,39
2019 193.838 11.685 6,03 287.011 16.132 5,62
2020 205.358 12.582 6,13 314.337 17.506 5,57

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2020). 
5.2. Phát triển các ngành sản xuất. 
a) Lĩnh vực Sản xuất nông nghiệp. 

a1. Quy mô giá trị sản xuất, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu NLTS. 
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Nông nghiệp có vị trí và vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện, đảm bảo vấn đề ổn định an ninh, chính trị - xã hội ở nông 
thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao 
động ở nông thôn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do công nghiệp và 
dịch vụ phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện đang có xu 
hướng giảm dần từ 32,32%(năm 2010) xuống còn 26,49% (năm 2015) và 
17,90% (năm 2020).  

Giá trị gia tăng nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) 
tăng từ 932,6 tỷ đồng (năm 2010) lên 1.321,28 tỷ đồng (năm 2020); Giá trị gia 
29tăng nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá hiện hành) 29tăng từ 932,6 tỷ đồng 
(năm 2010) lên 1.974,67tỷ đồng (năm 2020). 

 

a2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Hình 7: Bản đồ phân bố đất nông nghiệp huyện Đô 
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Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Đô Lương đến năm 2019 là 35.557,92 
ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 24.996,55 ha 

Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất phân theo mục đích sử dụng đất. 

(Đơn vị: ha) 

 
Thứ tự 

 
Mục đích sử dụng 

 
Mã 

 
Diện tích 
năm 2020 

 
Cơ cấu 

(%) 
1 Đất nông nghiệp NNP 24996,55 100 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 15609,83 62,45% 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 11326,31 45,31% 
1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 8991,76 35,97% 
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 2334,55 9,34% 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 4283,53 17,14% 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 8775,65 35,11% 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 7760,18 31,05% 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1015,47 4,06% 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD -  
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 555,96 2,22% 
1.4 Đất làm muối LMU -  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 55,11 0,22% 

(Nguồn:Số liệu kiểm kê đất đai năm 2020 của huyện Đô Lương) 

a3. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách liên 
quan đến phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản… 

Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020, ngoài những chủ trương, chính sách, 
các chương trình, dự án của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp. 
Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương đã ban đã ban hành các chủ trương, chính 
sách, đề án hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Các chủ trương, 
chính sách được ban hành là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất phát triển, phù hợp với 
mục tiêu phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trong từng giai đoạn, khuyến 
khích người sản xuất nông nghiệp mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
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giống mới, đầu tư cho sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ các chủ 
trương chính sách phù hợp, sản xuất nông nghiệp hàng hoá được khuyến khích 
phát triển, cơ cấu mùa vụ và cơ cấu giống có bước chuyển dịch tích cực; năng 
suất lúa, sản lượng lương thực tăng khá; chăn nuôi, thuỷ sản được chú trọng 
phát triển, sản xuất ngày càng gắn với thị trường, cụ thể: Chính sách trợ giá đối 
với các giống cây trồng, vật nuôi đã góp phần làm tăng năng suất và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của huyện; xây dựng nhiều mô hình phát 
triển kinh tế như: Cánh đồng giống, cánh đồng lúa chất lượng cao, kinh tế trang 
trại, kinh tế vườn đồi; chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền đổi thửa, sau 
khi thực hiện số thửa bình quân giảm thừ 5,9 xuống còn 1,7 thửa/hộ; áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất. 

Về trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, có những đột 
phá mới trong cơ cấu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, cơ giới 
hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất (vụ Xuân 
cơ cấu trên 50% diện tích, vụ Hè Thu trên 30% diện tích giống lúa thuần chất 
lượng cao) đem lại giá trị trên đơn vị diện tích cao hơn; sản lượng lương thực 
hàng đến năm 2020 đạt 101.661 tấn, đạt 110,50% so với kế hoạch.Cây lúa: 
Diện tích gieo trồng đến 2020 đạt 16.446,75 ha, tăng 21,83% (tăng 

+2.946,75 ha) so với kế hoạch; tập trung đầu tư thâm canh, năng suất lúa 
bình quân 56,59 tạ/ha tăng 2,89% (+1,59 ta/ha) so với kế hoạch đề ra; 55 tạ/ha; 
sản lượng đạt 

93.238 tấn, tăng 25,57% (tăng +18.988 tấn) so với mục tiêu kế hoạch đề 
ra. 

Phát triển sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, thông qua xây dựng cánh 
đồng mẫu lớn. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng sau dồn điền đổi thửa; chuyển 
đổi diện tích lúa cấy cưỡng, diện tích không chủ động nước sang sản xuất các 
loại rau màu có giá trị kinh tế cao, diện tích thường bị ngập úng, năng suất thấp 
sang nuôi trồng thủy sản; Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản 
xuất, nhất là khâu giống để tăng năng suất, chất lượng lúa. 

Cây ngô: Diện tích gieo trồng đến năm 2020 là 1.931,15 ha, năng suất 
bình quân đạt 43,62 tạ/ha. Sản lượng 8.423 tấn. 
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Bố trí sản xuất ngô tại các xã vùng bán sơn địa Tây Bắc gồm 7 xã: Ngọc 
Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Bài Sơn 
và vùng bán sơn địa Đông Nam gồm 5 xã: Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Son, Nhân 
Sơn, Mỹ Sơn. Bên cạnh đó, quan tâm tăng diện tích trên vùng lúa cấy cưỡng và 
một số diện tích đất vùng bãi ven Sông Lam. 

Cây khoai lang: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 162,69 ha. Sử 
dụng các giống khoai lang chất lượng cao đáp ứng thị hiếu thị trường tiêu dùng 
như KB1, HT2, thực hiện đầu tư thâm canh cao đưa năng suất khoai đạt 67,6 
tạ/ha, bố trí ở các xã có diện tích lúa cấy cưỡng, trên đất cát pha nhẹ. 

Cây rau củ quả: Quy hoạch vùng chuyên canh rau, củ, quả an toàn là 
hướng đi bền vững, hiệu quả trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị canh tác với hệ số 
sử dụng đất tối ưu nhất. Quy hoạch sản xuất rau an toàn tại các xã thuộc vùng 
ven sông Lam như: Văn Sơn, Tràng Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Lưu Sơn và 
Trung Sơn, Thuận.... 

Cây ăn quả: Khuyến khích phát triển các loại cây ăn quả trong vườn hộ 
như bưởi, cam, mít, vải, nhãn, chuối, mía ở những địa phương Giang Sơn 
Đông, Giang Sơn Tây, 

Hồng Sơn, Bài Sơn, có điều kiện địa hình, thổ nhưỡng phù hợp gắn với 
đầu tư phát triển các mô hình trang trại nông lâm kết hợp; quan tâm công nghệ 
bảo quản sau thu hoạch, thị trường tiêu thụ nông sản ... 

Hình thành mới một số diện tích cây trồng, rau màu có giá trị cao và xây 
dựng các mô hình khuyến nông có hiệu quả để nhân rộng; đã xây dựng thành 
công 05 mô hình trồng cây trong nhà lưới và nhiều mô hình sản xuất an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó một mô hình trồng bưởi diễn, thâm canh 
chanh không hạt kết hợp với sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và bao tiêu sản 
phẩm, ba mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng; xây dựng sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn OCOP, mô hình liên kết sản xuất, gắn với bao tiêu sản phẩm; đồng thời 
đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y đã 

góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; xây dựng thương hiệu và 
tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm Chanh không hạt Xứ Lường, Thanh 
Long ruột đỏ Đặng Gia, Dầu gội đầu thảo dược (Come-on) và Tinh dầu Sả tại 
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xã Lam Sơn đã được đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ; tích cực thu hút dự án trồng 
Chuối xuất khẩu công nghệ cao tại xã Thuận Sơn. 

Về chăn nuôi: Chăn nuôi tiếp tục phát triển khá cả về chất lượng và số 
lượng, từng bước chuyển dịch chăn nuôi hàng hóa tập trung theo hướng 
VietGap đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh; trong đó tập trung chỉ 
đạo phát triển 3 con chủ lực về đàn trâu, bò, lợn; phát triển đàn gia cầm nhanh 
bền vững, nhất là đàn gà và mở rộng diện tích nuôi các loại con đặc sản, con có 
giá trị kinh tế cao: lợn rừng, dê, nhím, ong. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các 
loại hình kinh tế trang trại hoạt động SXKD có hiệu quả nhằm khai thác mọi 
tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động. 

Tổng đàn trâu năm 2020 đạt 14.885 con, tổng đàn bò 25.076 con, tổng đàn 
lợn (không tính lợn sữa) 62.561 con, đàn gia cầm khoảng 2.146.000 con; tổng 
sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại xuất chuồng đạt 22.352 tấn. Phát triển 
đàn trâu, bò theo quy mô trang trại tại các xã tiểu vùng Tây Bắc và tiểu vùng 
Đông Nam, kết họp với nâng cấp chợ trâu bò theo hướng hiện đại, văn minh. 

Bố trí diện tích trồng cây thức ăn chăn nuôi trên các loại đất lúa cấy 
cưỡng, đất màu kém hiệu quả, diện tích đất vườn hộ tương ứng với tổng đàn; 
xây dựng mạng lưới thú y từ huyện đến cơ sở đủ mạnh để làm tốt công tác dịch 
vụ thú y, phục vụ phát triển chăn nuôi; tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong 
chăn nuôi. 

Về lâm nghiệp: Triển khai có hiệu quả đề án giao rừng gắn với giao đất 
lâm nghiệp; công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng thường xuyên được chú 
trọng, công tác PCCCR được tăng cường, đã hạn chế được các vụ cháy rừng; 
Thực hiện công tác phát triển, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng, mỗi năm 
trồng lại từ 500 - 700 ha rừng tập trung, từ 200 -250 ngàn cây phân tán. Tỷ lệ 
độ che phủ năm 2020 lên 57%, tăng 4,91% so với đầu kỳ 2016 (Trong đó tỷ lệ 
che phủ rừng đạt 25,70%); sản lượng khai thác nhựa thông năm 2020 đạt 360 
tấn; Sản lượng gỗ khai thác năm 2020 đạt 8.306 m3. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, nâng cao công tác tuyên truyền để mọi 
người dân có ý thức trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Phát 
triển diện tích rừng, giao đất khoán rừng đến từng tổ chức, hộ gia đình. Khai 
thác rừng một cách hợp lý, không làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển bền 
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vững của rừng. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, 
cây nguyên liệu, cây lấy gỗ, kết hợp với chăn nuôi gia súc. 

Về thủy sản: Từng bước chuyển đổi diện tích trồng lúa, trồng màu kém 
hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản; xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình 
thủy sản và đưa vào nuôi các loại thủy sản mới có hiệu quả, giá trị cao; tổng 
sản lượng thủy sản năm 2020, đạt 3.397 tấn (tăng 470 tấn so với năm 2015). 

Quy hoạch vùng nuôi cá nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu: cá rô phi 
đon tính, cá diêu hồng, khoảng 200 ha; mở rộng nuôi các loại đặc sản như ba 
ba, lươn, ếch... ở các xã: Thượng Sơn, Thái Sơn, Thịnh Sơn, Văn Sơn, Xuân 
Sơn, Hòa Sơn. Phát triển nuôi cá thương phẩm, cá giống trên địa bàn các xã: 
Văn Sơn, Yên Sơn, Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Trù Sơn sau dồn điền đổi thửa quy 
mô khoảng 200 ha. Có biện pháp để phát triển, khai thác cá đặc sản tự nhiên 
của Sông Lam bền vững. 

a4. Tình hình ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp. 

Để góp phần đưa nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm nông nghiệp, 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh hàng hoá nông sản, trong giai đoạn 2010-
2019 đã có các đề tài, dự án, chương trình, đề án hỗ trợ được triển khai thực 
hiện. Kết quả từ việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều 
cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt đã được nghiên cứu - ứng dụng 
vào sản xuất, phát triển công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường. 

Đã ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, 
phòng trừ dịch hại cho các loại cây trồng, vật nuôi như: Chương trình quản lý 
dịch hại tổng hợp IPM, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI; sản xuất rau, quả, 
lợn, gà, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất rau và hoa ứng dụng công 
nghệ cao sản xuất trong nhà lưới, nhà màng; ứng dụng có hiệu quả công nghệ 
thụ tinh nhân tạo giống trâu, bò; áp dụng công nghệ chăn nuôi lợn, gà bằng 
chuồng kín có hệ thống làm mát, máng ăn, máng uống nước tự động; ứng dụng 
men vi sinh trong xử lý môi trường trong chăn nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật xử lý nước bằng chế phẩm sinh học và máy tạo khí trong nuôi 
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trồng thủy sản; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến như: Tưới phun, tưới nhỏ 
giọt cho cây trồng… 

Cơ giới hóa trong sản xuất được quan tâm đầu tư ở hầu hết các lĩnh vực, 
góp phần tăng năng suất và nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiến để 
chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn. 

a5. Về phát triển các sản phẩm OCOP. 

Khuyến khích các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các chủ 
thể sản xuất) lựa chọn sản phẩm thế mạnh của địa phương, tham gia chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới và đa dạng 
hóa các sản phẩm đảm bảo theo quy định, thông qua chương trình thúc đẩy tiêu 
thụ sản phẩm, nâng giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động; xây 
dựng thương hiệu và tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm Chanh không hạt 
Xứ Lường, Thanh long ruột đỏ Đặng Gia, Dầu gội thảo dược (come-on) và tinh 
dầu Sả tại xã Lam Sơn đã được đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ. 

a6. Về Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được 
thực hiện có hiệu quả, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, diện 
mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét. Môi trường nông thôn được cải thiện; an 
ninh trật tự đảm bảo; cơ cấu ngành nghề và tư duy phát triển kinh tế của người 
dân nông thôn chuyển biến mạnh mẽ, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân 
được nâng lên. Năm 2020 có thêm 5 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 29 xã, đến 
năm 2021 số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 32 xã (100%), tổng số toàn huyện 
đạt 618 tiêu chí. 

Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng GTSX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 

(Đơn vị: tỉ đồng). 
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huyện/tỉn
h 

huyện/tỉn
h 

2016 29.936 1.650 5,51 45.417 2.514 5,54 
2017 31.247 1.695 5,42 45.386 2.420 5,33 
2018 32.830 1.748 5,32 49.721 2.630 5,29 
2019 34.496 1.810 5,25 54.564 2.761 5,06 
2020 36.199 1.896 5,24 64.882 2.919 4,50 

(Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2020). 

Sau 05 năm tích cực thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015- 2020 
được Huyện ủy, UBND quan tâm tập trung chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả, 
rõ nét nhất đó là sự thay đổi về tư duy về sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh 
từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún san sản xuất tập trung; chuyển dần từ sản xuất thủ 
công, truyền thống sang sản xuất theo các quy trình tiên tiến theo các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Các hình thức tổ chức 
sản xuất được đổi mới theo hướng liên kết, hợp tác từ sản xuất đến tiêu thụ 
giữa người nông dân, doanh nghiệp, HTX. Việc nghiên cứu, áp dụng khoa học, 
công nghệ vào sản xuất được chú trọng quan tâm, nhất là ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất. Vì vậy mặc dù trong giai đoạn 2015-2020, sản xuất nông 
nghiệp gặp nhiều khó khăn như biến đổi thời tiết, tình hình dịch bệnh, giá cả 
một số sản phẩm nông sản xuống thấp, nhưng lĩnh vực nông nghiệp đã đạt 
được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện. Năm 2020, giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt 
đạt trên 109,9 triệu đồng/ha/năm, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 60,1 
triệu đồng/ha/năm. 

b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
   Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì, phát triển; 

đến nay có 2.540 cơ sở hoạt động, tăng 321 cơ sở so với năm 2015, giải quyết 
việc làm cho 12.266 lao động. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch 
các cụm công nghiệp, xúc tiến thu hút đầu tư góp phần tăng trưởng và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đồng thời tích cực thu hút đầu tư các dự ngoài 
ngân sách phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Định kỳ tổ chức 
bình chọn các sản phấm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện để tham 
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gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, trong nhiệm kỳ có 3 sản phẩm được 
công nhận. Duy trì hoạt động các làng nghề hiện có trên địa bàn đã được 
UBND tỉnh công nhận; chỉ đạo xây dựng khu sản xuất, quảng bá, trao đổi mua 
bán nguyên liệu, sản phẩm, xây dựng mẫu bao bì và xây dựng thương hiệu tập 
thể cho sản phẩm bánh đa, kẹo lạc làng nghề Vĩnh Đức, đến nay Cục sở hữu trí 
tuệ đã có quyết định công nhận; đồng thời chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn các xã 
lập hồ sơ, thẩm định và công nhận mới 3 làng có nghề. 

Tổng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 1.263,74 tỷ 
đồng năm 2016 (Theo giá cố định 2010) lên 2.649,49 tỷ đồng năm 2020; tốc độ 
tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,96%. 

Trong những năm qua, Công tác phát triển ngành CN-TTCN, làng nghề  
nói chung và phát triển mở rộng các CCN nói riêng  đã được huyện chú trọng 
và có những bước đột phá. Tuy nhiên, những kết quả đạt được của các CCN  
chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có và yêu cầu của phát triển CN-
TTCN trên địa bàn huyện. 

Bảng 6: Tốc độ tăng trưởng GTSX Công nghiệp XD giai đoạn 2016-2020 

(Đơn vị: tỉ đồng). 

 
Năm 

Giá trị GO (giá 2010) Giá trị GO (giá hiện hành) 
 

Toàn tỉnh 
 

Huyện 
Tỷ lệ % 

huyện/tỉnh 
 

Toàn tỉnh 
 

Huyện 
Tỷ lệ % 

huyện/tỉnh 

2016 68.051 2.280 3,35 88.215 2.709 3,07 
2017 77.460 4.888 6,31 103.342 5.874 5,68 
2018 90.276 5.798 6,42 123.394 7.461 6,05 
2019 99.265 6.839 6,89 138.429 8.970 6,48 
2020 107.988 7.434 6,88 152.374 9.840 6,46 

(Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2020) 

Trên địa bàn huyện có 03 cụm công nghiệp  

- Cụm Công nghiệp Thị trấn với diện tích 7,8 ha đã thu hút 13 doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất, 100% diện tích đất đã được giao hết; Hạ tầng được đầu 
tư đồng bộ. Hiện tại các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định tạo việc làm 
có thu nhập ổn định cho khoảng  400 lao động. Tuy nhiên, CCN thị trấn hình 
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thành từ năm 2005 nằm trong khu vực thị trấn, diện tích nhỏ, gần khu dân cư 
do đó khi các doanh nghiệp sản xuất phát triển sẽ không đảm bảo về diện tích 
cũng như công tác môi trường, mỹ quan đô thị...Vì vậy, hiện nay UBND huyện 
đang lập quy hoạch để có phương án di dời các doanh nghiệp CCN về sản xuất 
tại CCN Lạc Sơn. 

 - CCN Lạc sơn: CCN Lạc Sơn ban đầu là 16,42 ha đã hoàn thiện hạ tầng 
đồng bộ, thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất  đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60%. 
CCN hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động địa phương góp 
phần phát triển kinh tế- xã hội huyện nhà. Hiện nay UBND tỉnh đã có quyết 
định cho phép điều chỉnh mở rộng diện tích CCN Lạc Sơn lên 74,44 ha (QĐ số 
988/QĐ-UBND ngày 03/4/2019). UBND huyện đang lập quy hoạch chi tiết 
xây dựng phần mở rộng CCN trình Sở xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê 
duyệt. Bên cạnh đó huyện cũng kêu gọi thu hút các doanh nghiệp có năng lực 
đầu tư hạ tầng CCN Lạc Sơn phần mở rộng. Hiện nay, huyện đã thu hút nhà 
đầu tư - Công ty Trường Hải vào đầu tư hạ tầng CCN Lạc Sơn. 

- CCN Thượng Sơn: Quy mô 8,4 ha, đã được phê duyệt QH chi tiết 1/500,  
và đang kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư; hiện nay UBND tỉnh đã chấp 
thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất ngói công nghệ cao quy mô 5 ha, 
tổng vốn đầu tư  99 tỷ đồng, doanh nghiệp đang lập QH chi tiết xây dựng 
1/500. UBND huyện đã có phương án đề xuất mở rộng diện tích CCN Thượng 
Sơn lên 40,4 ha. 

Về hạ tầng: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1,4 km đường vào CCN; Hiện 
nay đang triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.  

c) Dịch vụ, thương mại và Du lịch. 
Hoạt động ngành dịch vụ luôn duy trì được sự tăng trưởng và chiêm tỷ 

trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện, hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát 
triển phong phú, đa dạng đáp ứng cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của Nhân 
dân; tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhằm quảng 
bá các sản phẩm tiêu biểu của huyện nhà, mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, đến nay toàn huyện có 6.332 cơ sở hoạt động về thương mại - dịch vụ, 
tăng 469 cơ sở so với năm 2015, thu hút trên 10.000 lao động tham gia; tiến 
hành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 9 chợ trên địa bàn và tạo điều kiện 
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để hình thành các siêu thị, hệ thống cửa hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của 
Nhân dân, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa. Thu hút dự án Trung tâm 
thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương quy mô 3,4 ha tại xã Yên Sơn 
và Thị trấn, với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng (Hiện dự án đang hoàn tất các thủ 
tục để đưa vào hoạt động); dự án Trung tâm thương mại Lan Chi tại xã Văn 
Sơn, với tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng (Hiện dự án đã khởi công xây dựng) và 
khu tổ hợp Trung tâm thương mại Anh -Thanh- Đô tại khu đô thị Vườn Xanh 
đã đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2020 đạt 11.643 tỷ đồng, tăng 6.119 tỷ 
đồng so với năm 2015. 

Bảng 7: Tốc độ tăng trưởng GTSX lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2015-2020 

(Đơn vị: tỉ đồng). 

 
Năm 

Giá trị GO (giá 2010) Giá trị GO (giá hiện hành) 
 

Toàn tỉnh 
 

Huyện 
Tỷ lệ % 

huyện/tỉnh 
 

Toàn tỉnh 
 

Huyện 
Tỷ lệ % 

huyện/tỉnh 

2016 48.953 2.175 4,44 68.013 2.960 4,35 
2017 52.797 2.440 4,62 77.713 3.386 4,36 
2018 56.172 2.696 4,80 85.393 3.852 4,51 
2019 60.077 3.036 5,05 94.018 4.402 4,68 
2020 61.171 3.251 5,31 97.081 4.747 4,89 

(Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2020) 

Các loại hình dịch vụ vận tải, thông tin, bưu chính, bảo hiểm, y tế... được 
mở rộng và đầu tư hiện đại với nhiều loại hình dịch vụ mới. Lĩnh vực du lịch 
được quan tâm, một số dự án đã và đang đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy 
truyền thống vãn hóa kết hợp với phục vụ du lịch tâm linh như: Khu di tích lịch 
sử quốc gia Truông Bồn, Đền Quả Sơn; hoạt động lễ hội kết hợp với nhu cầu 
tham quan của du khách có xu hướng phát triển. 

Đến năm 2020, tổng số khách tham quan, du lịch đến địa bàn huyện đạt 
45.642 lượt người; doanh thu từ hoạt động lưu trú đạt trên 3,5 tỷ đồng/năm. 
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Tổng giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng từ 2.175,74 tỷ đồng năm 2016 
(theo giá cố định 2010) lên 3.823,00 tỷ đồng năm 2020; tốc độ tăng trưởng 
bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,93%. 

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, ngày càng có vị trí quan trọng đối 
với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường. Việc 
phát triển du lịch sẽ góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn 
thu cho ngân sách địa phương. Du lịch còn góp phần thực hiện chính sách xóa 
đói giảm nghèo, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao 
động. Đô Lương có tiềm năng nhiều mặt để phát triển du lịch, có hệ thống cảnh 
quan sinh thái, truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều lễ hội, phong tục tập 
quán tốt đẹp và độc đáo, nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, 
nguồn lao động dồi dào. Nhận thức được tầm quan trọng cảu ngành du lịch và 
những tiềm năng lợi thế của địa phương, những năm gần đây, huyện đã có sự 
quan tâm đầu tư cho phát triển du lịch 

Chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông chính như: QL7A, QL7B, 
QL 7C, QL 46B, QL 46C, QL 48E, QL 15A. Hệ thống các cơ sở lưu trú, nhà 
hàng phục vụ khách du lịch tăng về số lượng và chất lượng. Cuối năm 2020, 
toàn huyện có 24 cơ sở lưu trú du lịch với 294 phòng, trong đó có 01 cơ sở 
được xếp hạng 1 sao, 01 cơ sở được công nhận “mô hình nhà hàng trong khách 
sạn đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm”. Bình quân công suất 50 
phòng/ngày, doanh thu từ hoạt động lưu trú giai đoạn 2006-2020 đạt bình quân 
3,5 tỷ đồng/năm. Có 206 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó 21 cơ sở 
đã cấp phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Bước đầu quan tâm về công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua 
hình thức tuyên truyền trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng. Xây 
dựng pano điện tử tấm lớn quảng bá du lịch tại khu vực trung tâm huyện đảm 
bảo yêu cầu kỹ tuật và theo quy hoạch được phê duyệt, để lại ấn tượng và thu 
hút khách tham quan. Tuyên truyền về tiềm năng du lịch và các sự kiện du lịch 
của huyện như Đền Quả Sơn và lễ hội đền Quả Sơn, Khu di tích Truồng Bồn, 
làng nghề nồi đất Trù Sơn thông qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình 
huyện, tỉnh và trung ương. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quảng bá du lịch thông qua trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử 
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huyện, mạng xã hội…Tổ chức in ấn sách về các điểm du lịch như: Khu di tích 
Truông Bồn, Đền Quả Sơn để giới thiệu với du khách. 

Hoạt động du lịch giai đoạn 2016-2020 phát triển theo đúng định hướng là 
du lịch văn hóa. Việc khai thác giá trị các di tích, lễ hội phục vụ hoạt động du 
lịch được chú trọng. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh 
môi trường tại các di tích, các điểm du lịch được đảm bảo thường xuyên. Có 4 
điểm của huyện Đô Lương được đưa vào chương trình tour du lịch Đô Lương 
và vùng phụ cận gồm: Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Chùa Ba Nàng, Đền 
Quả Sơn và lễ hội đền Quả Sơn, làng nghề làm nồi đất Trù Sơn. Số lượng 
khách du lịch, tham quan năm 2020 là 45.642 lượt, những năm gần đây, lượng 
khách ngoại tỉnh tăng lên rõ rệt, Thị trường khách du lịch được mở rộng góp 
phần phát triển các dịch vụ du lịch. Lao động trong lĩnh vực du lịch được đào 
tạo hàng năm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tại khu di tích lịch 
sử Truông Bồn đã được hoàn thiện bộ máy chuyên môn nghiệp vụ về du lịch. 
Công tác quản lý nhà nước trong những năm qua được chú trọng, phối hợp tốt 
với các sở ngành của tỉnh, thường xuyên đôn đốc các cơ sở lưu trú, nhà hàng 
lập hồ sơ xếp hạng và công nhận đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch trong thời gian qua 
còn gặp nhiều khó khan: Công tác tuyên truyền quảng bá chưa thường xuyên, 
chưa xây dựng được các chương trình có chiều sâu và rộng rãi. Sự quan tâm 
đầu tư cho du lịch chưa đúng mức, việc khai thác du lịch còn mang tính tự phát 
dẫn đến hiệu quả chưa cao, chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các điểm du lịch 
trên địa bàn huyện với nhau và với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Sản 
phẩm du lịch chưa phong phú, chủ yếu khai thác những yếu tỗ sẵn có do vậy 
giá trị còn thấp, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng của địa 
phương, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch. 

5.3. Về Văn hóa - xã hội. 
a) Về Giáo dục và đào tạo. 

Quy mô trường lớp đáp ứng như cầu học tập. Toàn huyện có: 

- Cấp Mầm non 34 trường (33 trường công lập và 1 trường tư thục Việt 
Anh và 12 cơ sở độc lập tư thục, với tổng số nhóm, lớp là 452/13620 trẻ. 

- Cấp tiểu học có 33 trường với 593 lớp, huy động 18838 học sinh. 
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- Cấp THCS có 20 trường với 307 lớp, 11470 học sinh, tăng 630 em so 
với năm học trước. 

- Cấp THPT có 4 trường Công lập và 1 trường ngoài công lập, với 150 
lớp huy động 6261 học sinh; 

- TT GDNN-GDTX với 21 lớp huy động 898 học viên. 

- Đô Lương đạt phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; đạt PCGD tiểu học 
mức độ 3; Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Đạt PCGD THCS mức độ 2. 

- Đến nay trên địa bàn huyện cơ bản đủ phòng học cho học sinh học tập. 
Trong năm học này, các địa phương, các trường đã cố gắng đầu tư kinh phí tu 
sửa, xây mới nhiều công trình phục vụ cho dạy và học như: xây mới các 
phòng học, các nhà chức năng, nhà vệ sinh cho học sinh, tu sửa sân, cổng, bờ 
rào, ước tính số tiền đầu tư tất cả các cấp học hơn 110 tỷ đồng. 

- Công tác quy hoạch lại một số trường, điểm trường tại một số xã để 
phù hợp với nhu cầu cũng nhu đảm bảo khuôn viên theo quy định mới của bộ 
Giáo dục và Đào tạo được UBND huyện chỉ đạo làm kịp thời và có hiệu quả. 

Bảng 8: Thống kê số phòng học trên địa bàn huyện năm 2020 

TT Cấp học Phòng học 
Tổng số kiên cố 

1 Mầm non 456 294 
2 Tiểu học 467 470 
3 THCS 329 252 
4 THPT 175 175 
5 TTGDNN - GDTX 23 23 

Tổng 1550 1214 

(Nguồn: phòng giáo dục, đào tạo huyện Đô Lương 2020) 

Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 
đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể đến nay: 

Bậc mầm non: 25/34, tỷ lệ 73,5% trong đó 5 trường đạt mức độ 2. 

- Cấp tiểu học: 33/33, tỷ lệ 100%, trong đó 20 trường đạt mức độ 2. 

- Cấp THCS: 12/20, tỷ lệ 54,5%. 
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- Cấp THPT: 2/5, tỷ lệ 40%. Dự kiến đến tháng 8/2022, trường THPT 
Đô Lương II đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn Quốc gia 
lên 60% (đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới). 

Như vậy đến tháng 9/2021, Đô Lương có 72/92 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 
78,3% 

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp 
luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên phục vụ trong toàn ngành. Chất lượng đội ngũ của toàn ngành luôn được 
khẳng định, có nhiều cán bộ, giáo viên đang tham gia học lớp nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm học 2020-2021 kết quả Hội thi giáo viên cấp 
THCS xếp thứ 2 toàn tỉnh, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh xếp 
tốp đầu toàn tỉnh. 

Về chất lượng giáo dục 

Trong nhiều năm học, đặc biệt năm học 2020-2021 chất lượng chăm sóc, 
giáo dục trẻ ở bậc mầm non từng bước được cải thiện, tỷ lệ trẻ SDD -Tỷ lệ trẻ 
suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Độ tuổi Nhà trẻ 1.78 %. Mẫu giáo 4,1 %; Thể 
thấp còi: Nhà trẻ 4.06 %, Mẫu giáo 4.9% giảm so với cùng kỳ năm trước là 
0.6%. 

Cấp Tiểu học tăng cường triển khai tổ chức các hoạt động trải nghiệm, 
sáng tạo; giáo dục kỹ năng sống, các mô hình câu lạc bộ, đa dạng hóa các 
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phong trào đọc sách; phát huy tính tích 
cực, tự giác của học sinh nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học. 

Chất lượng giáo dục cấp học THCS có nhiều chuyển biến tích cực, ngày 
càng vững chắc hơn và toàn diện hơn.Triển khai các hoạt động giáo dục 
hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phương pháp học tập tích 
cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương 
pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, 
kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 
2021-2022 khá cao. Cụ thể: Trường THPT Đô Lương 1 là 29,84 điểm; Điểm 
chuẩn vào Trường THPT Đô Lương 4 là 29,3; Điểm chuẩn vào Trường THPT 
Đô Lương 3 là 28,5. Điểm tuyển sinh bình quân vào lớp 10 THPT năm học 
2021- 2022 xếp tốp đầu toàn tỉnh. 
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Các trường THPT và TT GDNN-GDTX trên địa bàn huyện, ngoài việc 
giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa thì còn triển khai các hoạt động giáo dục 
hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phương pháp học tập tích 
nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự 
học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành. Kết quả thi tốt nghiệp THPT 
năm 2021 các trường đều đạt trên 99%. 

Bên cạnh chất lượng đại trà thì chất lượng mũi nhọn cũng gặt hái được 
nhiều thành tích nổi bật, năm học 2020-2021 có 142 em đạt học sinh giỏi cấp 
tỉnh khối 9 và khối 12 trong đó: có 6 giải nhất, 42 giải nhì, 53 giải ba và 41 
giải khuyến khích; khối 9 xếp thứ hai toàn tỉnh. Có 12 em đạt giải cao trong 
cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh, cấp THCS xếp thứ 5 toàn đoàn.Có 
12 em đạt giải trong cuộc thi Toán tuổi thơ cấp tỉnh, trường Lý Nhật Quang 
đạt giải nhất đồng đội và được cử là đại diện cho Nghệ An tham gia cuộc thi 
toàn quốc.Có 38 em đậu vào trường chuyên Phan Bội Châu và trường chuyên 
Đại học Vinh.Ngoài ra tất cả các cuộc thi do ngành tổ chức hoặc phối hợp tổ 
chức đều đạt giải cao và luôn đứng tốp đầu toàn tỉnh. 

Bảng 9: Tổng hợp lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2016-2020. 
 

TT 
 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
 

Năm 2016 
 

Năm 2021 
1 Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 37.920 42.534 

 + Số cháu mầm non Cháu 12.532 13.260 
 + Tiểu học Học sinh 14.664 18.838 
 + Trung học cơ sở Học sinh 10.724 11.470 

2 Quy mô trường Trường 88 87 

 - Mầm non Trường 33 34 
 - Tiểu học Trường 35 33 
 - Trung học cơ sở Trường 20 20 

3 Quy mô lớp Lớp 1219 1352 

 - Số lớp mẫu giáo Lớp 404 452 
 - Số lớp tiểu học Lớp 499 593 
 - Số lớp THCS Lớp 316 307 

4 Trường chuẩn quốc gia  66 69 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An – NAPACI. KM 1+Đường V.I.LENIN, TP Vinh. 45 

 - Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 46 70 

 + Trường Mầm non Trường 20 25 
 + Trường Tiểu học Trường 26 33 
 + Trường THCS Trường 8 12 
 - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 

gia 
% 69,4 79,7 

 + Trường Mầm non % 83,30 75,7 
 + Trường Tiểu học % 78,78 100,00 
 + Trường THCS % 66,67 60,00 

5 Kiên cố hóa trường lớp học    

 - Số trường lớp học kiên cố Trường 634 1012 

 + Mầm non Trường 165 290 
 + Tiểu học Trường 271 470 
 + Trung học cơ sở Trường 198 252 
 - Tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp 

học 
% 52 77,2 

 + Mầm non % 40,84 64,47 
 + Tiểu học % 54,30 82,89 
 + Trung học cơ sở % 62,65 76,59 

(Nguồn: phòng giáo dục, đào tạo huyện Đô Lương 2021) 

Bảng 10: Tổng hợp số liệu học sinh THPT trên địa bàn huyện năm 2020. 
STT Tên trường THPT Địa điểm Diện tích 

(m2) 
Số lớp 

học 
1 THPT Đô Lương 1 Xóm 3, xã Đà Sơn 15.114,6 39 

2 THPT Đô Lương 2 Xóm 2, xã Lam Sơn 36.000 36 

3 THPT Đô Lương 3 Xóm 1, Quang Sơn 27.250 38 

4 THPT Đô Lương 4 Xóm Long Thọ, Hiếu 
Sơn 

16.499 21 

5 THPT Duy Tân Xóm 6, xã Tân Sơn 5.807 21 

6 TT GDNN –GDTX Xóm 3, xã Đà Sơn 5.598,2 21 
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 Tổng cộng  83.304 106 

(Nguồn: phòng giáo dục, đào tạo huyện Đô Lương 2021) 

 Về giáo dục nghề nghiệp 

Giai đoạn 2016 -2020, huyện Đô Lương đã thực hiện đồng bộ các giải 
pháp để tăng cường công tác đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm 
và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới 
cho 3.700 – 4.000 lao động (Trong đó xuất khẩu lao động chiếm khoảng 
30%), có việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập đời sống nhân dân, 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn và nâng cao chất lượng 
lao động. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 50,05% năm 2015 lên 65% vào 
cuối năm 2020. 

Bên cạnh việc đào tạo kiến thức, kỹ năng, các cơ sở dạy nghề đã chú ý 
đến việc giáo dục đạo đức, an toàn vệ sinh lao động, ý thức và tác phong 
công nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên so với yêu cầu năng lực cạnh 
tranh của nhân lực ngày càng cao, nhất là các nghề đòi hỏi tay nghề kỹ thuật 
cao trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vẫn còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được yêu cầu. 

b) Văn hóa, thông tin, thể thao. 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, các lễ hội, các ngày truyền thống, các sự kiện trọng đại được tố 
chức đảm bảo cả về quy mô, nội dung và hình thức, tạo không khí sôi nối, vui 
tươi trong đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân. Phong trào văn nghệ, thể 
dục - thể thao có bước chuyển biến tích cực, đa dạng, phong phú nhiều hình 
thức; dân ca, dân vũ phát triển đều khắp các khối, xóm, khu dân cư, thu hút 
nhiều đối tượng, lứa tuổi tham gia; tổ chức tốt các hội diễn văn nghệ, Lễ hội 
Làng Sen, các giải thế thao cấp huyện và tham gia đầy đủ, đạt nhiều giải cao 
tại các hội diễn, giải thể thao cấp tỉnh, tiêu biểu tham gia Đại hội thế dục thế 
thao tỉnh xếp thứ 5 toàn đoàn; thông qua các hoạt động đã tạo được dấu ấn 
tình cảm và sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đáp ứng nhu cầu về mặt tinh 
thần cho Nhân dân. 

Công tác xây dựng môi trường văn hóa có nhiều tiến bộ; thực hiện sâu 
rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận 
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động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú 
trọng việc xây dựng các danh hiệu văn hóa từ cơ sở, tỷ lệ gia đình văn hóa 
năm 2020 đạt 85%, tăng 7,75% so với đầu nhiệm kỳ và vượt so với mục tiêu 
Nghị quyết đề ra; công tác đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất văn 
hóa được đẩy mạnh; đến nay 100% khối, xóm và các xã, thị trấn đều có nhà 
văn hóa và tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn từ 60,61% từ đầu 
nhiệm kỳ, tăng lên 75,75% vào cuối nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại 
hội đề ra. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm, 
đặc biệt việc huy động xã hội hóa đầu tư nâng cấp, tôn tạo và phát huy giá trị 
văn hóa các di tích; trong nhiệm kỳ có 10 di tích được xếp hạng di tích lịch sử 
cấp tỉnh, lễ hội Đền Quả Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch công 
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đến nay trên địa bàn huyện 
có 9 di tích cấp quốc gia, 24 di tích cấp tỉnh. 

Lĩnh vực du lịch ngày càng được quan tâm, khai thác tốt các di tích lịch 
sử trên địa bàn phục vụ hoạt động du lịch tâm linh. Năm 2018, Đền Quả Sơn 
được công nhận điểm du lịch Nghệ An. Công tác quản lý nhà nước về gia 
đình được chú trọng. Chỉ đạo tố chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng 
chống bạo lực gia đình, ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in, phát 
hành. Công tác thông tin qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở duy 
trì hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng đa dạng, nhiều chiều 
và kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, phổ biến các chủ trương, đường lối 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cổng thông tin điện tử của huyện tiếp tục 
hoạt động có hiệu quả, góp phần tuyên truyền giới thiệu hình ảnh địa phương. 

c) Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, gia đình trẻ em 

thường xuyên được quan tâm. Cơ sở vật chất của hệ thống y tế từ huyện đến 
xã được đầu tư, nâng cấp theo hướng chuẩn hóa. Đội ngũ y bác sỹ tăng lên cả 
về số lượng và chất lượng. Chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện. 

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đến hết năm 2020 có 44 bác sỹ. Tỷ lệ 1 
bác sỹ/06 giường bệnh. Đẩy mạnh đào tạo nhân lực y tế theo các hình thức 
phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhân lực. Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ 
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thuật, thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo liên tục, đào tạo qua thực hành. 
Từ năm 2018-2020, số lượng học viên đã đào tạo được: 06 bác sỹ, 40 điều 
dưỡng, 5 hộ sinh, 4 dược, 2 quản lý. 

Hiện tại có 03 bác sỹ đang học trên đại học. Thực hiện luân phiên bác sỹ 
từ bệnh viện về trạm y tế xã. Trong 02 năm có 08 bác sỹ về 08 xã. 

Trung tâm Y tế: Trong 3 năm (từ 2017-2020) cử cán bộ nâng cao trình 
độ từ trung cấp lên cao đẳng: 30 nữ hộ sinh, 35 điều dưỡng và 11 cán bộ 
dược. 07 cán bộ học liên thông bác sỹ; 05 bác sỹ học bác sỹ gia đình. Hàng 
năm tổ chức lớp các lớp tập huấn tại huyện cho cán bộ tuyến xã: trung bình 
10 lớp/năm. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế khối xóm: trung bình 2 lớp/ 
năm. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các bệnh viện và trung tâm tuyến 
tỉnh tổ chức. 

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở được quan tâm:  

- Bệnh viện đa khoa Đô Lương đã được dự án cải tạo, nâng cấp BVĐK 
huyện Đô Lương cấp vốn 36.300.000.000 đồng nâng cấp từ năm 2009 đến 
năm 2017 với 7 khối nhà chính đủ bố trí các phòng khám và các khoa điều trị 
Nội Nhi Lây, Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Sản, 3 CK, YHCT-PHCN, Dược….. 

Trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện được trang bị tương đối 
đầy đủ các loại máy móc phục tốt cho công tác khám, cấp cứu, điều trị. 

- Trung tâm Y tế  huyện được đầu tư xây dựng mới đưa vào sử dụng năm 
2015 với kinh phí hơn 10 tỷ đồng gồm 02 tòa khu hành chính và khu các 
khoa phòng. Năm 2015, được Tỉnh đầu tư 500 triệu xây dựng cơ sở điều trị 
Methadone. Trang thiết bị được trang bị đầy đủ để làm tốt công tác dự phòng 
phòng chống dịch thực hiện các chương trình y tế quốc gia. Đặc biệt năm 
2018, Trung tâm Y tế được tỉnh hỗ  trợ 1,2 tỷ để đầu tư mua sắm cơ sở vật 
chất trang thiết bị.  

- Tại các xã, thị: Đã có 18 xã có Trạm Y tế cao tầng (Đại, Hiến,Trù, 
Quang, Thái, Tân, Hòa, Văn, Yên, Đông, Hồng, Đặng, Lưu, Trung, Thuận, 
Xuân, Mỹ, Tràng Sơn). Có 2 Trạm Y tế: ( Thượng, Giang Sơn Tây) nhà cấp 4 
nhưng đảm bảo chất lượng, còn 13 trạm y tế cần đầu tư xây dựng mới ( Thị 
trấn, Nhân, Minh, Lạc, Thịnh, Bài, Bắc, Nam, Bồi, Lam, Ngọc và Đà Sơn, 
Giang Sơn Đông) trong đó Minh, Lạc, Thịnh, Bài, Bắc, Nam, Bồi, Lam 
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xuống cấp. Trang thiết bị tại các Trạm Y tế cơ bản đầy đủ các trang thiết bị 
thiết yếu phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương có các cơ sở 
khám chữa bệnh BHYT sau: 01 bệnh viện đa khoa, 01 phòng khám và 33/33 
Trạm y tế xã, thị trấn. Toàn huyện có 159.725 người dân tham gia BHYT do 
BHXH huyện Đô Lương quản lý. Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT 
hiện nay đạt xấp xỉ 84% toàn huyện. Thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW của 
Ban chấp hành Trung ương, Chỉ thị 25- CT/TƯ ngày 06/12/2018 của Tỉnh uỷ 
Nghệ An; ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HƯ ngày 
21/6/2019 về công tác Dân số và phát triển trong tình hình mới. Thường 
xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông vận động chăm sóc sức khỏe, cung 
cấp các dịch vụ về công tác Dân Số/KHHGĐ cho các cặp vợ chồng trong độ 
tuổi sinh đẻ, người cao tuổi và vị thành niên - thanh niên với các hình thức đa 
dạng, truyền tải nhiều nội dung trọng tâm, được nhiều lực lượng xã hội tham 
gia, tạo được sự đồng thuận ủng hộ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần 
nâng cao về chất lượng dân số và đảm bảo ổn định quy mô phát triển dân số 
hàng năm bình quân ở mức 0,7%, bằng mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. 

Mặc dù đã có những chuyển biến nhận thức tích cực về công tác chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhưng ở một số không ít địa 
phương, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị chất lượng còn chưa tốt, chưa 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
(trong đó các xã: Minh, Lạc, Thịnh, Bài, Bắc, Nam, Bồi, Lam xuống cấp) 

Đội ngũ cán bộ nhân viên y tế còn thiếu về số lượng và còn yếu về chất 
lượng; chưa có những chính sách đột phá để thu hút, giữ chân những cán bộ 
nhân viên y tế giỏi, được đào tạo tốt và khuyến khích những cán bộ nhân viên 
y tế trẻ về làm việc ổn định, lâu dài ở tuyến huyện và tuyến xã là tuyến dịch 
vụ gần gũi nhất với người dân. (một số Bác sỹ đã xin ra khỏi hệ thống y tế 
công lập) Kinh phí hoạt động trong lĩnh vực y tế còn hạn chế, một số chương 
trình MTQG bị cắt giảm nguồn kinh phí. 

Việc phê chuẩn các dịch vụ kỹ thuật ở các tuyến chậm được sửa đổi, 
cung ứng thuốc trang thiết bị, hóa chất vật tư cho Trạm y tế còn ít và chưa 
đồng bộ. Chất lượng khám chữa bệnh tuy đã được nâng lên nhưng chưa đáp 
ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. 
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Bảng 11: Hệ thống hạ tầng cơ sở y tế năm 2020. 

TT Chỉ số Năm 2018 Năm 2019 
Tính đến 

31/10/2020 
I Thông tin chung    
1 Dân số của huyện 207.682 208.151 209.171 
2 Tổng số xã, thị trấn 33 33 33 
3 Tổng số trạm y tế xã, thị trấn 33 33 33 
 Tổng số thôn, bản, ấp 368 368 190 

II Thôn, bản    

1 
Số y tế thôn bản có nhân viên y tế 
hoạt động 

369 369 190 

2 
Số nhân viên y tế thôn, bản đã 
được đào tạo ≥3 tháng theo khung 
chương trình đào tạo của Bộ Y tế 

369 369 190 

III Tuyến xã    

1 
Số dân được quản lý bằng hồ sơ 
sức khỏe điện tử 

Chưa triển 
khai 

145.705 146.419 

 
- Nhà cung cấp phần mềm QL 
HSSK (Viettel, VNPT…) 

Chưa triển 
khai 

Viettel, 
VNPT 

Viettel, 
VNPT 

2 
Số người được kiểm tra sức khỏe 
định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 năm 

168.823 198.138 138.610 

3 
Số xã được phân loại theo Bộ tiêu 
chí quốc gia y tế xã, trong đó 

33 33 33 

 
- Số xã vùng 1 10 10 10 
- Số xã vùng 2 18 18 18 
- Số xã vùng 3 5 5 5 

4 
Số xã đạt tiêu chí quốc gia 2011-
2020, trong đó 

   

 
- Số xã vùng 1 8 9 9 
- Số xã vùng 2 17 17 18 
- Số xã vùng 3 5 5 5 

5 
Số trạm y tế xã chia theo mức độ 
kiên cố 

   

 
- Kiên cố 16 17 18 
- Bán kiên cố 17 16 15 
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- Thiếu kiên cố và đơn sơ    
6 Số TYT xã có bác sỹ (thường trú) 24 25 25 
7 Số TYT xã có bác sỹ làm việc 20 21 21 
8 Số TYT xã có YSSN/NHS 30 30 30 

9 
Số TYT xã có đủ điều kiện khám, 
chữa bệnh BHYT 

33 33 33 

10 

Số TYT xã thực hiện được >80% 
danh mục dịch vụ k ỹ thuật của 
tuyến xã (chỉ tiêu trong Nghị 
quyết 20 -NQ/TW) 

10 12 14 

11 
Số TYT xã đã đư ợc đầu tư kiên 
cố (không cần đầu tư cải tạo, xây 
mới) 

16 17 18 

12 
Số TYT xã thực hiện quản lý bệnh 
nhân tăng huyết áp 

33 33 33 

13 
Số TYT xã th ực hiện quản lý 
bệnh nhân đái tháo đường 

33 33 33 

14 
Số TYT xã triển khai dự phòng, 
quản lý điều trị bệnh không lây 
nhiễm (%) 

33 33 33 

5.4. Về quốc phòng, an ninh. 
a) Công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường, củng cố. 
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống thiên tai - tìm 
kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên làm tốt công tác 
nắm tình hình, xử lý có hiệu quả, bảo đảm an toàn địa bàn. Xây dựng, triển 
khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng 
dẫn về công tác quân sự, quôc phòng. Chỉ đạo có hiệu quả xây dựng khu vực 
phòng thủ, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ; thực hiện kịp thời chính sách hậu 
phương quân đội. 

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng - an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lực lượng vũ trang 
huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn cả về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức. Chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 
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ngày càng được nâng lên. Nen quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, phù hợp với tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổ chức huấn luyện, các hội thi đạt 
chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo, hướng dẫn cho 33 xã, thị diễn tập 
chiến đấu phòng thủ, diễn tập PCCCR, diễn tập phòng chống lụt bão hàng 
năm theo đúng kế hoạch; đồng thời, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp 
huyện năm 2018 được tỉnh xếp loại giỏi. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ 
tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đúng luật; trong 
đó đã xử nghiêm 01 đối tượng trốn tránh nghĩa vụ quân sự, phạt 6 tháng tù 
giam. 

b) Công tác an ninh trật tự. 
Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên tại cơ sở về an ninh tôn 

giáo, an ninh nông thôn, khiếu kiện trong Nhân dân, không để bị động, bất 
ngờ và hình thành "điếm nóng"; đảm bảo giữ vững an ninh nội bộ, an ninh 
nông thôn, an ninh tôn giáo và chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy. Tập 
trung chỉ đạo có hiệu quả các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp các 
loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, không để 
xẩy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm 
phức tạp lớn về trật tự xã hội gây dự luận xấu trong Nhân dân. Triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác 
phòng chống ma túy; đã phát hiện, bắt giữ 198 vụ, 202 đối tượng tàng trữ, 
mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đưa 65 đối tượng nghiện ma túy 
đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho 
các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất 
nước, của địa phương. 

Tập trung chỉ đạo phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 
với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khối xóm làm mục tiêu; đã tố 
chức phát động phong trào ở 168 xóm, khối tại 33 xã, thị trấn. Chỉ đạo, duy 
trì và xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình cụm liên kết 
an ninh trật tự giữa các xã giáp ranh với huyện lân cận, trong đó điển hình là: 
Mô hình “Lương giáo đoàn kết chung tay xây dựng Nông thôn mới” tại xóm 
4 xã Đà Sơn; mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật 
giao thông” tại Trường THPT Đô Lương 4; mô hình Camera an ninh tại Thị 
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trấn Đô Lương. Thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy đảm nhận các 
chức danh Công an xã, đến nay đã điều động 33 đồng chí Trưởng Công an, 
04 đồng chí Phó Công an và 62 đồng chí Công an viên về công tác tại 33 xã, 
thị trấn. 

Chỉ đạo công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn 
giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần đảm bảo trật 
tự ATGT trên địa bàn và tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật 
tự an toàn giao thông. 

6. Hiện trạng đô thị và nông thôn. 

6.1. Hiện trạng hệ thống đô thị. 
Tính đến hết 31/12/2020, huyện Đô Lương hiện có 33 đơn vị hành chính 

gồm 01 thị trấn và 32 xã, hệ thống đô thị được phân bố như sau: 

Thị trấn Đô Lương là đô thị phát triển sớm của tỉnh Nghệ An, Thị trấn 
có Quốc lộ 15A, Quốc lộ 7A, Quốc lộ 46 chạy qua, sông Lam chảy qua, đến 
năm 2018 được công nhận là Đô thị loại V (Quyết định số 4527/QĐ-UBND 
ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh). Trong thời gian qua hạ tầng đô thị trên địa 
bàn huyện có những chuyển biến tích cực với các khu đô thị, khu đất ở đấu 
giá được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, xứng tấm, như Khu đô thị Nam 
Thị trấn Đô Lương (Vườn Xanh), Khu chia lô tại vùng Xí nghiệp gạch cũ, xã 
Đông Sơn... 

Bảng 12: Diện tích, dân số, mật độ dân số khu vực đô thị 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê 2016 – 2020 huyện Đô Lương) 

* Trong giai đoạn 2016 – 2020 các quy hoạch đã đươc phê duyệt. 

 Các quy hoạch Thị trấn Đô Lương, Thị trấn Tân Sơn, Thị trấn Thượng 
Sơn, Thị trấn Chợ Trung. 

 Diện tích 
(Km2) 

Dân số 
(người) 

Mật độ dân số 
(người/km2) 

Đô thị 2,496 10049 4026,04 
Thị trấn Đô 

Lương 
2,496 10049 4026,04 
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 Các quy hoạch Thị tứ: Bài Sơn, Chợ Điếm, Chợ Ú, Chợ Năn, Cầu Khuôn. 

 Quy hoạch Khu đô thị Nam Thị trấn Đô Lương (Vườn Xanh); Khu đô thị 
Cầu Dâu; Dự án: Tổ hợp khách, dịch vụ Anh-Thanh-Đô; Dự án: Đầu tư, xây 
dựng, sở hữu kinh doanh Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô 
Lương; Các quy hoạch chia lô đất ở dân cư trên địa bàn. 

* Thực hiện đầu tư. 

 Thực hiện dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô 
Lương, số vốn là 330 tỷ; 

 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá chia lô đất ở dân cư tại vùng 
Vườn Khối 5, thị trấn Đô Lương; 

 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá chia lô đất ở dân cư tại Vùng 
Quán Lều, thị trấn Đô Lương; 

 Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
và Truyền thông huyện. 

* Dự kiến giai đoạn 2020 – 2025 Về quy hoạch. 

 Quy hoạch Đô thị Đô Lương: Đã Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND 
huyện trình Sở Xây dựng thẩm định. Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp, nghe, 
cho ý kiến thành phần gồm: Các sở, ngành liên quan; UBND huyện; UBND 14 
xã, thị trấn để hoàn thiện hồ sơ  

* Thực hiện xây dựng hạ tầng các khu quy hoạch. 

 Thực hiện triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị, các khu chức năng 
trong Khu trung tâm mới Đô Thị Đô Lương (270ha) đã được phê duyệt quy 
hoạch chi tiết 1/500. Đặc biệt là Dự án Khu Đô thị Nam Thị trấn Đô Lương 
(11,42ha) với dự kiến tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025 sẽ kêu 
gọi các dự án khác với tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. 

Tổng mức đầu tư dự kiến đầu tư thực hiện Khu trung tâm mới Đô Thị Đô Lương 
khoảng 1.400 tỷ đồng. 

 Thực hiện triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị, các khu quy hoạch 
chia lô đấu giá trong phạm vị Quy hoạch Đô Thị Đô Lương như Khu đô thị tại 
Thị trấn. 
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6.2. Hiện trạng về Nông thôn. 
 Ngoài 01 đô thị hiện trạng, huyện Đô Lương có 32 xã được phân phố 
trong 3 khu vực sau: 

 Phân vùng trung tâm gồm 13 xã xã: Bắc Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đặng 
Sơn, Đông Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn, 
Văn Sơn, Yên Sơn 

 Phân vùng bán sơn địa phía Tây Bắc gồm 06 xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn, 
Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn và Bài Sơn 

 Phân vùng bán sơn địa Đông Nam gồm 13 xã: Trung Sơn, Thuận Sơn, 
Xuân Sơn, Tân Sơn, Minh Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, 
Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn và Mỹ Sơn. 

 Dân cư nông thôn được phân bố theo khu vực làng, xóm cũ đã tồn tại từ 
lâu đời và sử dụng ôn định cho đến nay. Các khu dân cư nông thôn mới được 
quy hoạch, đầu tư có vị trí thuận lợi về giao thông, tiếp giáp và kết nối tốt với 
các khu làng, xóm cũ phục vụ nhu cầu đất ở và sản xuất, kinh doanh của nhân 
dân. 

Bảng 13: Hiện trạng diện tích, dân số khu vực nông thôn năm 2021. 
 

Các xã 
 

Diện tích (km2) 
 

Dân Số (người) 
Nông thôn 353,08 207856 

Giang Sơn Đông 23,83 8390 
Giang Sơn Tây 17,57 4857 

Lam Sơn 19,42 7020 
Bồi Sơn 9,14 4703 

Hồng Sơn 14,88 4034 
Bài Sơn 13,12 3889 

Ngọc Sơn 4,03 3933 
Bắc Sơn 4,92 4921 

Tràng Sơn 9,26 9984 
Thượng Sơn 15,82 8460 

Hòa Sơn 14,06 7154 
Đặng Sơn 4,21 5880 
Đông Sơn 10,16 7195 
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Nam Sơn 12,14 6220 
Lưu Sơn 5,34 6501 
Yên Sơn 4,30 5615 
Văn Sơn 4,61 5186 
Đà Sơn 4,29 7741 
Lạc Sơn 4,93 4280 
Tân Sơn 6,31 6323 
Thái Sơn 10,18 7152 

Quang Sơn 9,18 6472 
Thịnh Sơn 7,80 5487 
Trung Sơn 7,61 5839 
Xuân Sơn 9,65 6093 
Minh Sơn 7,09 7886 
Thuận Sơn 7,61 6243 
Nhân Sơn 12,36 6517 
Hiến Sơn 13,26 7926 
Mỹ Sơn 18,12 6406 
Trù Sơn 20,38 10286 
Đại Sơn 27,52 9263 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2016 – 2020 huyện Đô Lương) 

 Khu vực nông thôn luôn được quan tâm đầu tư, trong 11 tháng đầu năm 
2020, toàn huyện đã huy động được 46,969 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới 
(Trong đó: 36,309 vốn đầu tư phát triển và 10,650 tỷ đồng vốn sự nghiệp); phân 
bổ đúng theo quy định 6.050 tấn xi măng hỗ trợ cho các xã làm đường giao 
thông nông thôn; đồng thời các xã đã lồng ghép huy động các nguồn vốn ngân 
sách khác và đóng góp của nhân dân để xây dựng Nông thôn mới. 

 Kết quả 11 tháng đầu năm 2020 tăng 12 tiêu chí so với năm 2019; nâng 
tổng số toàn huyện đạt 581 tiêu chí Nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 18,15 
tiêu chí; đến nay có 5 xã đã được tỉnh thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới 
(Giang Sơn Đông, Bài Sơn, Minh Sơn, Nhân Sơn, Trù Sơn), nâng tổng số toàn 
huyện có 29/32 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 

 Hiện nay các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực nông 
thôn đã được đầu tư mới, nâng cấp được sự ủng hộ và đáp ứng nhu cầu của nhân 
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dân địa phương. Toàn huyện đã cải tạo và nâng cấp được 742,35 km đường giao 
thông các loại, trong đó: 

 + Đường huyện: 96,8 km (Trong đó: nhựa 87,8km; BTXM 9,0km). 

 + Đường xã: 130,4km (Trong đó: nhựa 30,5km, BTXM 87,9km, cấp phối 
đá dăm 12,0km). 

 + Đường thôn, xóm: 515,15km (Trong đó: nhựa 12,75km, BTXM 
502,4km) 

 Một số xã có vị trí địa lý tiếp giáp với các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ và 
các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn nên có điều kiện phát triển sản xuất, 
thương mại, dịch vụ, hình thành các khu dân cư tập trung, trung tâm phát triển 
của cụm các xã trên địa bàn là tiền đề thuận lợi để hình thành, phát triển đô thị. 

6.3. Thực trạng biến động về dân số và lao động. 
a) Dân số. 
 Dân số trung bình của huyện năm 2010 là 196.023 người, mật độ bình 
quân 554 người/km2; đến năm 2021 đạt 217878 người, mật độ 616 người/km2. 

 Do làm tốt công tác dân số - KHHGD nên tốc độ tăng dân số của huyện 
Đô Lương từ năm 2010 đến năm 2021 tương đối thấp giao động từ 0,6 đến 0,7% 
năm. Tỷ lệ dân số nam và dân số nữ giao động không nhiều, dân số nữ giao 
động trong khoảng 50,21% dân số nữ và 49,79% dân số nam. 

 
Bảng 14: Biến động dân số huyện Đô Lương 

STT Thông tin Đơn vị Năm 2010 Năm 2015 Năm 2019 Năm 2020 
1 Tổng số hộ khẩu Hộ 47.555 49.797 56.661 56.906 
2 Tổng số NKTT Người 197.319 205.695 214.189 214.893 
3 Dân số trung bình Người 196.023 204.186 214.146 214.831 
4 Tổng số trẻ sinh ra Trẻ 2.440 3.740 2.593 30.005 
5 Tổng số người chết đi Người 1.166 1.157 976 1.087 
6 Tổng số người đi Người 4.835 2.530 2.735 2.173 
7 Tổng số người đến Người 1.904 2.493 1.764 1.778 
8 Tốc độ gia tăng 

DSTN 
% 0,65 1,27 0,78 0,91 

(Nguồn: Báo cáo số liệu QH tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050) 
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Bảng 15: Dân số hiện trạng huyện Đô Lương 

T T 
Xã/ 

/thị trấn 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 

 TỔNG SỐ 
207.76

5 
97.758 

110.00
7 

210.66
0 

98.373 
112.28

7 
214.14

6 
100.53

2 
113.614 

214.82
1 

101.12
6 

113.69
5 

217878 103184 114694 

1 Thị Trấn 5.334 5.102 4.461 5.413 5.128 4.744 9.900 5.149 4.751 10.049 5.235 4.814 10022 4596 5426 

 
2 

Giang Sơn 
Đông 

 
7.992 

 
3.568 

 
3.812 

 
8.080 

 
3.577 

 
3.893 

 
8.585 

 
3.603 

 
4.982 

 
8.667 

 
3.618 

 
5.049 

8390 3810 4580 

3 
Giang Sơn 

Tây 
6.048 2.068 2.474 6.130 2.073 2.542 4.150 2.097 2.053 4.205 2.110 2.095 4857 2207 2650 

4 Lam Sơn 6.059 2.955 3.744 6.141 2.962 3.818 5.748 2.999 2.749 6.472 3.010 3.462 7020 3280 3740 

5 Bồi Sơn 5.608 2.175 2.166 5.684 2.187 2.224 4.263 2.212 2.051 4.228 2.230 1.998 4703 2299 2404 

6 Hồng    Sơn 10.669 1.998 1.961 10.768 2.002 2.028 3.930 2.032 1.898 3.877 2.050 1.827 4034 1915 2119 

7 Bài Sơn 9.593 1.814 1.805 9.690 1.818 1.872 3.650 1.838 1.812 3.473 1.854 1.619 3889 1853 2036 

8 Ngọc Sơn 5.641 1.578 2.113 5.716 1.581 2.181 3.531 1.605 1.926 3.421 1.623 1.798 3933 1957 1976 

9 Bắc Sơn 6.025 2.298 2.502 6.110 2.314 2.566 4.812 2.363 2.449 4.647 2.374 2.273 4921 2387 2534 

10 Tràng Sơn 7.592 4.389 4.733 7.680 4.413 4.800 10.317 4.502 5.815 10.323 4.520 5.803 9984 4658 5326 

11 Thượn g Sơn 3.959 3.973 4.588 4.030 3.995 4.657 8.733 4.032 4.701 8.821 4.042 4.779 8460 3825 4635 
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12 Hòa Sơn 5.920 3.076 3.590 6.000 3.093 3.627 6.961 3.175 3.786 6.884 3.190 3.694 7154 3370 3784 

13 Đặng Sơn 5.688 2.768 3.152 5.770 2.787 3.213 5.876 2.912 2.964 5.885 2.930 2.955 5880 2871 3009 

14 Đông Sơn 4.845 2.994 3.092 4.921 3.014 3.156 6.568 3.175 3.393 6.810 3.186 3.624 7195 3400 3795 

15 Nam Sơn 7.265 2.754 3.347 7.351 2.762 3.418 5.838 2.868 2.970 5.809 2.874 2.935 6220 3012 3208 

16 Lưu Sơn 5.986 2.521 3.068 6.070 2.528 3.142 6.082 2.615 3.467 6.244 2.634 3.610 6501 3038 3463 

17 Yên Sơn 5.589 2.471 2.863 5.670 2.489 2.924 5.683 2.559 3.124 5.875 2.570 3.305 5615 2759 2856 

18 Văn  Sơn 6.101 2.232 2.613 6.180 2.249 2.672 5.002 2.306 2.696 4.974 2.324 2.650 5186 2472 2714 

19 Đà Sơn 4.173 3.512 4.080 4.248 3.536 4.144 7.878 3.618 4.260 8.073 3.636 4.437 7741 3615 4126 

20 Lạc  Sơn 6.666 1.770 2.403 6.720 1.782 2.466 4.273 1.827 2.446 4.173 1.842 2.331 4280 2090 2190 

21 Tân  Sơn 4.800 2.775 3.263 4.880 2.790 3.330 6.477 2.822 3.655 6.533 2.842 3.691 6323 3084 3239 

22 Thái Sơn 3.691 2.999 3.571 3.762 3.018 3.635 6.733 3.085 3.648 6.877 3.102 3.775 7152 3405 3747 

23 Quang Sơn 3.619 2.796 3.229 3.690 2.813 3.297 6.189 2.912 3.277 6.254 2.930 3.324 6472 3062 3410 

24 Thịnh Sơn 6.086 2.606 3.082 6.170 2.625 3.145 5.836 2.715 3.121 5.743 2.734 3.009 5487 2620 2867 

25 Trung Sơn 6.038 2.550 3.058 6.120 2.569 3.115 5.641 2.616 3.025 5.507 2.634 2.873 5839 2774 3065 

26 Xuân    Sơn 8.561 2.732 3.254 8.652 2.752 3.318 6.798 2.818 3.980 6.902 2.831 4.071 6093 2918 3175 

27 Minh Sơn 9.122 3.505 3.760 9.213 3.525 3.826 8.155 3.603 4.552 8.076 3.621 4.455 7886 3781 4105 
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28 Thuận Sơn 6.570 2.737 2.904 6.653 2.757 2.959 5.657 2.806 2.851 5.487 2.824 2.663 6243 2940 3303 

29 Nhân      Sơn 9.563 3.058 3.001 9.872 3.103 3.038 6.222 3.182 3.040 6.138 3.202 2.936 6517 3119 3398 

30 Hiến   S ơn 4.341 3.856 4.136 4.411 3.912 4.168 7.957 4.002 3.955 7.792 4.023 3.769 7926 3667 4259 

31 Mỹ Sơn 7.380 2.871 3.177 7.470 2.912 3.218 6.050 3.019 3.031 5.929 3.036 2.893 6406 3108 3298 

32 Trù Sơn 4.542 4.888 5.781 4.615 4.915 5.853 10.779 5.038 5.741 10.746 5.051 5.695 10286 4947 5339 

33 Đại Sơn 6.699 4.369 5.224 6.780 4.392 5.298 9.872 4.427 5.445 9.927 4.444 5.483 9263 4345 4918 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện 2017 -2021) 
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 Tỷ lệ giữa dân số thành thị và dân số nông thôn chênh lệch quá nhiều, dân số 
sống ở khu vực thành thị chỉ chiếm từ 4,4% đến 4,7%, trong khi đó dân số sống ở 
khu vực nông thôn chiếm từ 95,3% đến 95,6%. 

Bảng 16: Dân số trung bình phân theo khu vực thành thị và nông thôn 
 

 
Năm 

Tổng 
Dân số 
(người) 

Thành 
Thị 

Nông 
thôn 

Số dân 
(người) 

Cơ cấu 
(%) 

Số dân 
(người) 

Cơ cấu 
(%) 

Năm 2017 207.765 9.434 4,54 198.331 95,46 
Năm 2018 210.660 9.512 4,52 201.148 95,48 
Năm 2019 214.146 9.707 4,53 204.439 95,47 
Năm 2020 214.821 10.049 4,68 204.772 95,32 
Năm 2021 217878 10.022 4,60 20.7856 95,40 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện 2016 -2020) 

b) Lao động. 
 Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động năm 2010 là: 103.110 
chiếm 54% tổng dân số, đến năm 2020 là: 111.930 người chiếm 55% tổng dân số; 
tốc độ tăng bình quân lao động trong độ tuổi 0,86% so với tốc độ tăng dân số là 
0,7%; đây là một tiềm năng tốt đảm bảo nguồn nhân lực cho kỳ quy hoạch. 

 Về chất lượng lao động: Lao động được đào tạo chiếm tỷ lệ chưa cao, năm 
2010 tỷ lệ này là 13,3%, đến năm 2020 tỷ lệ này là 26,1%; đặc điểm này cũng xuất 
phát từ cơ cấu lao động, chủ yếu là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và tiểu 
thương năm 2020 chiếm 95,21%; lao động trong lĩnh vực Công nghiệp, TTCN và 
XDCB chỉ chiếm 4,79%, trong đó do trình độ công nghệ còn thấp, yêu cầu áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, TTCN chưa cao nên tỷ lệ lao động 
được đào tạo trong sản xuất công nghiệp, TTCN cũng chưa cao. 

 Từ đặc điểm này cho thấy tác động của yếu tố lao động đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội trong thời gian qua chưa nhiều. 

 Tuy nhiên trình độ dân trí của nhân dân Đô Lương tương đối cao, có sự nhạy 
bén về cơ chế thị trường, những người đi làm ăn, sinh sống ở các địa phương khác 
cơ bản phát huy được khả năng, tay nghề; nên khi có yêu cầu và điều kiện, lực 
lượng lao động của Đô Lương sẽ tạo được sự đột phá để phát triển 
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7. Đánh giá tổng quan. 

7.1.Thuận lợi. 
 Đô Lương có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ dân trí tương đối cao, nhân 
dân cần cù lao động sản xuất và nhạy bén với cơ chế thị trường. 

7.2. Khó khăn. 
 Tỷ lệ lao động có tay nghề và tay nghề cao ít, tập quán sản xuất nhỏ, phân 
tán, tỷ lệ lao động công nghiệp còn ít. 

8. Hiện trạng sử dụng đất. 

8.1. Tiềm năng đất đai. 
 Nhìn chung đất đai huyện Đô Lương khá đa dạng, hàm lượng các chất dinh 
dưỡng từ cao đến nghèo. Các nhóm đất phù sa, bạc màu, dốc tụ, thích hợp trồng 
các cây như lúa, cây công nghiệp ngắn ngày…. Nhóm đất dỏ vàng thích hợp trồng 
cây công nghiệp dài ngày, chè, trẩu, cam chanh, bưởi dẻ… cây công nghiệp ngắn 
ngày. Nhóm đất trơ sỏi đá khai thác trồng chè, phát triển lâm nghiệp như trồng 
bạch đàn. 

 Tiềm năng đất của huyện còn khá lớn, đặc biệt là các nhóm đất phù sa 
(chiếm 44,28% tổng diện tích tự nhiên), đất đỏ vàng (chiếm 30,05% tổng diện tích 
tự nhiên) đất bạc màu nếu tích cực đầu tư cải tạo có thể nâng cao hơn nữa giá trị 
kinh tế. Hiện nay, hệ số sử dụng đất còn thấp có thể nâng hệ số sử dụng đất lên. 
Năng suất cây trồng cũng còn tiềm ẩn khá, nếu áp dụng đưa giống mới vào sản 
xuất, chế độ canh tác hợp lý thì sẽ đưa được năng suất lên ít nhất là 1,3 - 1,4 lần so 
với hiện nay. 

 Trong thời gian qua, tiềm năng về tài nguyên đất đã được huyện khai thác có 
hiệu quả; cơ cấu sử dụng đất thay đổi theo hướng giảm diện tích đất chưa sử dụng; 
đất phi nông nghiệp tăng lên do quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, đầu tư 
xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. 

8.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất. 
 Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2020, huyện Đô lương có tổng diện tích 
tự nhiên là: 35.372,18 ha. 

 Đất nông nghiệp: 24.996,55 ha, chiếm 70,67% tổng diện tích tự nhiên; 

 Đất phi nông nghiệp: 9.729,89 ha, chiếm 27,51% tổng diện tích tự nhiên; 

 Đất chưa sử dụng: 645,73 ha, chiếm 1,83% tổng diện tích tự nhiên. 

Bảng 17: Cơ cấu sử dụng các loại đất của huyện Đô Lương năm 2020. 
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Thứ tự Loại đất Mã Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

I Tổng diện tích đất của đơn vị 
hành chính (1+2+3) 

 
35.372,18 

 
100 

1 Đất nông nghiệp NNP 24.996,55 70,67 
1. Đất sản xuất nông nghiệp SXN 15.609,83 44,13 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 11.326,31 32,02 
1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 8.991,76 25,42 
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.334,55 6,60 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.283,53 12,11 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 8.775,65 24,81 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 7.760,18 21,94 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.015,47 2,87 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD -  
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 555,96 1,57 
1.4 Đất làm muối LMU -  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 55,11 0,16 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.729,89 27,51 

2.1 Đất ở OCT 2.520,18 7,12 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 2.457,32 6,95 
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 62,86 0,18 
2.2 Đất chuyên dùng CDG 5.700,85 16,12 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,25 0,06 
2.2.2 Đất quốc phòng CQP 774,68 2,19 
2.2.3 Đất an ninh CAN 1,02 0,00 
2.2.4 Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp 
DSN 

236,25 
 

0,67 
2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
CSK 

315,50 
 

0,89 
2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 4.351,14 12,30 
2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 8,33 0,02 
2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 35,17 0,10 
2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa,  NTD 

418,21 
 

1,18 
2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.000,35 2,83 
2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 45,90 0,13 
2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,90 1,96 
3 Đất chưa sử dụng CSD 645,73 1,83 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 465,22 1,32 
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3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 47,37 0,13 
3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 133,13 0,38 

(Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai năm 2020) 

8.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất. 
 Tính đến ngày 31/12/2020 huyện Đô Lương có tổng diện tích tự nhiên là 
35.372,18 ha so với kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 diện tích là 35.586,74 ha 
giảm 214,57ha. 

 - Đất nông nghiệp (NNP): Tổng Diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 
24.996,55 ha giảm 88,25 ha so kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 25.084,80. 

 - Đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích kiểm kê đất phi nông nghiệp 
năm 2020 là: 9.729,89 ha so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt diện 
tích là: 9.804,04 ha, thấp hơn 74,16 ha. 

 - Đất chưa sử dụng (CSD): Diện tích đất chưa sử dụng kiểm kê năm 2020 là 
645,73 ha, cao hơn 52,16 ha so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
có 697,89 ha. 

 - Nguyên nhân các loại đất tăng giảm do các yếu tố bao gồm: 

 + Do nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân theo quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

 + Do người sử dụng đất nhu cầu chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp 
theo quy định của pháp luật về các quyền của người sử dụng đất. 

 + Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, gia tăng về dân số thì việc đầu tư 
cho xây dựng cơ sở hạ tầng làm nhà ở, trường học, ... cũng làm cho đất đai bị biến 
động. 

Bảng 18: Bảng so sánh hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 
 
 
 
 
 

Thứ tự 

 
 
 
 
 

Loại đất 

 
 
 
 
 

Mã 

So sánh hiện trạng sử dụng đất 
và chỉ tiêu kế hoạch sử dụng 

đất của năm thống kê, 
kiểm kê 

 
Diện tích 

theo thống 
kê, kiểm kê 
đất đai năm 

2020 

 
Diện tích 
theo kế 

hoạch sử 
dụng đất 

 
So sánh 

 Tổng diện tích đất của ĐVHC  35372.17 35586.74 -214.57
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(1+2+3) 
1 Đất nông nghiệp NNP 24996.55 25084.8 -88.25

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 15609.83 15833.74 -223.91
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 11326.31 11419.19 -92.88

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 8991.76 9073.73 -81.97
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2334.55 2345.46 -10.91
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 4283.53 4414.55 -131.02
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 8775.65 8633.95 141.69

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 7760.18 7246.61 513.57
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1015.47 1387.35 -371.88
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD - - 0
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 555.96 540.98 14.98
1.4 Đất làm muối LMU - - 0
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 55.11 76.12 -21.01
2 Đất phi nông nghiệp PNN 9729.89 9804.04 -74.16

2.1 Đất ở OTC 2520.17 2517.96 2.21
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 2457.32 2447.73 9.58
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 62.86 70.23 -7.37
2.2 Đất chuyên dùng CDG 5700.85 5755.08 -54.23

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22.25 23.06 -0.81
2.2.2 Đất quốc phòng CQP 774.68 918.34 -143.66
2.2.3 Đất an ninh CAN 1.02 3.12 -2.1
2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 236.25 230.35 5.9
2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 315.5 421.71 -106.21

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 4351.14 4158.5 192.64
2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 8.33 7.93 0.4
2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 35.17 36.54 -1.38
2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, NHT 
NTD 418.21 397.33 20.88

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1000.35 1006.77 -6.42
2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 45.9 80.58 -34.68
2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.9 1.84 -0.94
3 Đất chưa sử dụng CSD 645.73 697.89 -52.16

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 465.22 527.39 -62.17
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 47.37 39.58 7.79
3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 133.13 130.91 2.21

(Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai năm 2020) 
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9. Hiện trạng hạ tầng xã hội. 

9.1. Hệ thống công trình trụ sở, cơ quan hành chính. 
a) Công trình cấp huyện: 

Trung tâm hành chính, chính trị của huyện gồm Trụ sở Huyện Ủy, UBND 
Huyện, Cơ quan các đoàn thể cấp huyện, Công An huyện, Tòa án nhân dân, trung 
tâm văn hóa TDTT... nằm ở thị trấn Đô Lương, phân bố tập trung tại khu vực phía 
Bắc và phí Nam Quốc lộ 7A. 

Các công trình hầu hết được đầu tư xây dựng quy mô lớn, khang trang, Hình 
thức kiến trúc và màu sắc tương đối hài hòa, nhẹ nhàng, đảm bảo sự gần gũi nhưng 
vẫn trang nghiêm đối với công trình công sở. 

b) Công trình cấp xã – thị trấn: 
Các công trình công sở các xã, thị trấn về cơ bản cũng mới được xây dựng, 

cải tạo, đầu tư khang trang hiện đại, quy mô từ cấp IV đến cấp III đảm bảo kiên cố, 
hiện đại. 

9.2. Hệ thống công trình Y tế: 
 - Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương là bệnh viện hạng 2 với số giường kế 
hoạch được giao năm 2020 là 250 giường. Gồm 16 khoa phòng trong đó 11 khoa 
lâm sàng và cận lâm sàng, 05 phòng chức năng. Nhân lực hiện có 202 người (biên 
chế 173, hợp đồng 29): 42 bác sỹ( 01 BS CKII, 02 thạc sỹ, 09 CKI, 30 BS đa khoa 
và chuyên khoa), 82 điều dưỡng, 14 kỹ thuật viên, 08 dược sỹ, 11 hộ sinh, 23 hộ 
lý, 22 cán bộ khác. Năm 2020 đang thực hiện quy trình tuyển dụng và tiếp nhận 13 
viên chức gồm: 04 bác sỹ đa khoa, 02 cử nhân điều dưỡng, 04 cao đẳng điều 
dưỡng, 01 cao đẳng hộ sinh, 01 cử nhân, 01 cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học. 

 - Trung tâm Y tế huyện: gồm 5 khoa phòng, gồm: Phòng Hành chính tổng 
hợp; Phòng Truyền thông GDSK; Phòng Dân số; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa Kiểm soát dịch bệnh. Tổng số biên chế 
tại Trung tâm 35 người, trong đó Bác sĩ 9, cử nhân YTCC 2, CNĐD 2, dược sỹ Đại 
học 1, dân số viên 05, trung cấp, cao đẳng Y 11 (ĐD 2, NHS 1, y sỹ 2, dược 1, 
KTV XN 3) và đại học, CĐ khác 5. 

 - 33/33 xã, thị trấn có Trạm Y tế được phân loại theo Bộ tiêu chí quốc gia về 
y tế: 10 xã vùng 1, 18 xã vùng 2, 5 xã vùng 3. Nhân lực tại Trạm Y tế xã: 176/185 
cán bộ, trong đó Bác sĩ 21; CNYTCC 1, Dược ĐH 1, Y sỹ đa khoa 28; Y sỹ YHCT 
5; Y sỹ sản nhi 4; Hộ sinh TH, CĐ 30; Điều dưỡng TH, CĐ 45; Dược 11. Dân số 
viên Hạng III 05, Dân số hạng IV 25. 
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 - Thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y 
tế, kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo đào tạo lại cán bộ y 
tế để có trình độ chuẩn hóa cao đẳng trở lên đến năm 2021, chú trọng xây dựng cơ 
sở vật chất tại các Trạm, mua sắm trang thiết bị phục vụ tại trạm, xây dựng kế 
hoạch sát đúng vận động người dân mua sử dụng BHYT, làm tốt công tác y tế dự 
phòng thực hiện tốt các chương trình y tế, làm tốt công tác truyền thông giáo dục 
sức khỏe, chăm lo công tác sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đến nay có 32/33 xã đạt Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế (đạt tỷ lệ 96%), góp phần làm thay đổi toàn diện và căn 
bản tại các Trạm y tế xã, thị. Dự kiến đến hết năm 2020: 33/33 xã, thị trấn đạt Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế. 

 - 25/33 Trạm Y tế có Bác sỹ (đạt tỷ lệ 75,75%), bình quân 3,75 bác sỹ/vạn 
dân. 190/190 khối, xóm trên địa bàn huyện có nhân viên y tế hoạt động. 

Bảng 19: Hiện trạng hạ tầng các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Đô Lương 
 

TT 
 

Tên công trình 
 

Địa chỉ 
Diện 

tích (ha) 
Giường bệnh  Chất lượng  

I Cấp huyện     
 

1 
 
Bệnh viện Đa khoa 

Xóm 3,  Đà Sơn 
 
2 

 
 275 

 
Tốt 

 
2 

 
Trung tâm Y tế 

X. Lưu Diên, xã 
Lưu Sơn 

 
0,24 

 
0 

 
Tốt 

II Cấp xã     
 

1 
 
TYT Hòa sơn 

Xóm Đông  Xuân 
 

2.4 
 

5 
 

2 tầng, tốt 
2 TYT Lưu Sơn 

Xóm Lưu Thịnh 
2.3 7  

2 tầng, tốt 
 

3 
 
TYT Thuận Sơn 

Xóm Thuận  
Minh 

 
1 

 
5 

 
2 tầng, tốt 

4 TYT Văn Sơn Xóm 2 2.3 8 2 tầng, tốt 
5 TYT Nhân sơn xóm Đào Mỹ 5.2 7 Cấp 4 đảm bảo 
6 TYT Giang Sơn Tây xóm 2 1.5 9 Cấp 4 đảm bảo 
7 TYT Thái Sơn Xóm 2 4.8 4 2 tầng, tốt 
8 TYT Hồng Sơn xóm 2 1.22 5 2 tầng, tốt 
9 TYT Yên Sơn x. Hương Quang 1.2 7 2 tầng, tốt 
10 TYT Đại Sơn Xóm 4 2.5 10 2 tầng, tốt 
11 TYT Tân sơn Xóm 3 2 5 2 tầng, tốt 
12 TYT Thượng sơn Xóm 7 4.2 10 Cấp 4 đảm bảo 
13 TYT Hiến sơn xóm Văn Đồng 1.9 6  
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2 tầng, tốt 
14 TYT Tràng Sơn xóm 4 4 10 2 tầng, tốt 
15 TYT Mỹ Sơn Xóm 3 3.5 5 2 tầng, tốt 
16 TYT Trù Sơn Xóm 6 2.5 10 2 tầng, tốt 
17 TYT Xuân sơn Xóm 5 2.7 10 2 tầng, tốt 
18 TYT Đặng Sơn Xóm 2 1.7 8 2 tầng, tốt 
19 TYT Quang Sơn Xóm 5 2 5 2 tầng, tốt 
20 TYT Đông Sơn Xóm 2 2.5 5 2 tầng, tốt 
21 TYT Trung Sơn Xóm 2 1 5 2 tầng, tốt 
22 TYT Bài Sơn 

Xóm 2 
3 5 Xuống cấp, cần 

đầu tư XD 
23 TYT Đà Sơn Xóm 2 0.45 10 Cần đầu tư XD 
24 TYT Lam Sơn 

Xóm 4 
1.04 10 Xuống cấp, cần 

đầu tư XD 
25 TYT Nam Sơn 

Xóm 5 
1.6 10 Xuống cấp, cần 

đầu tư XD 
26 TYT Bắc Sơn 

Xóm 3 
1 5 Xuống cấp, cần 

đầu tư XD 
27 TYT Thị trấn Khối 4 0.43 10 Cần đầu tư XD 
28 TYT Thịnh Sơn 

Xóm 8 
1.3 5 Xuống cấp, cần 

đầu tư XD 
29 TYT Bồi sơn 

Xóm Nhân Bồi 
1.3 5 Xuống cấp,cần đầu 

tư 
XD 

30 TYT Ngọc sơn 
Xóm Phúc yên 

1.05 6  
Cần đầu tư XD 

 
31 

 
TYT Giang đông Xóm     Đông Xuân 

 
1.04 

 
13 

 
 

Cần đầu tư XD 
32 TYT Lạc sơn 

Xóm 3 
1.2 5 Xuống cấp, cần 

đầu tư 
XD 

33 TYT Minh sơn 
Xóm Văn  Quang 

1.5 5 Xuống cấp, cần 
đầu tư 

XD 

(Nguồn: phòng y tế huyện Đô Lương) 

9.3. Hệ thống công trình Giáo dục. 
 Đánh giá hiện trạng trường học trên địa bàn huyện Đô Lương. 
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a) Trường Mầm non. 
 Số trường: 34 (33 công lập+1 tư thục). Tổng số phòng học: 431 

 Trong đó: Phòng học kiên cố là 294; Phòng học bán kiên cố là 137; Phòng 
chức năng có 180; Máy vi tính có 401 máy. 

b) Trường Tiểu học.  
 Số trường: 33 

 Tổng số phòng học: 597 

 Trong đó: Phòng học kiên cố là 475; Phòng học bán kiên cố là 122; Phòng 
chức năng có 241; phòng thự viện có 35; Máy vi tính có 812. 

c) Trường THCS.  
 Số trường: 20 

 Tổng số phòng học: 331 

Trong đó: Phòng học kiên cố: 198; Phòng học bán kiên cố: 133; Phòng chức 
năng: 233, phòng thự viện: 26; Máy vi tính: 574. 

Trong năm học 2020 – 2021 ngành giáo dục Đô Lương đã xây mới nhiều 
phòng học, nhằm đáp ứng nhu cầu cho học sinh cũng như đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho giáo viên và học sinh mỗi khi đến trường. Nhiều địa phương trên địa bàn 
huyện đã xây dựng được thêm nhiều phòng học, phòng chức năng, các công trình 
thiết yếu cho trường. 

Các phòng học bộ môn: Phòng Hóa Sinh, Công nghệ, Vật Lý, Tiếng Anh… 
cơ bản đủ để phục vụ cho công tác dạy và học. Phòng thiết bị, thư viện phòng giáo 
dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng đa chức năng … được các trường 
học tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây mới hiện đại. Có nhiều trường xây dựng thư viện 
theo hướng thân thiện, Thư viện room and read … Tuy vậy, hiện nay phòng chức 
năng ở một số trường học vẫn còn thiếu cả về số lượng, cả về diện tích, nhất là 
theo các quy định mới của bộ GD&ĐT, đặc biệt là ở bậc học mầm non. 

Công trình vệ sinh trên địa bàn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, tuy nhiên số 
công trình đạt tiêu chuẩn chua nhiều, đạt tỷ lệ khoảng 40%. 

Bảng 20: Hiện trạng hạ tầng các trường Mầm non trên địa bàn huyện Đô Lương 

 
TT 

 
Tên trường 

 
Địa chỉ 

Số lớp 
Số 
học 
sinh 

Số 
Giáo 
viên 

Diện 
tích 

Tình trạng 
CSVC 

1 MN Bắc Sơn Xóm 2 Xã Bắc sơn 8 235 13 8522 Đảm bảo 
2 MN Bài Sơn Xóm 2 xã Bài Sơn 8 231 12 5727 Đảm bảo 
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3 MN Bồi sơn 
Xóm Đồng Tâm xã Bồi 
sơn 

 
9 

 
294 

15 7293 Đảm bảo 

4 MN Đà sơn Xóm 3 xã Đà Sơn 14 405 23 4354 Đảm bảo 

 
5 

MN Đại Sơn 
 
Xóm 6 xã Đại Sơn 

 
 

23 

 
 

743 

 
33 

 
13091 

Một số 
phòng học 
xuống cấp 

6 MN Đặng Sơn Xóm 2 xã Đặng Sơn 
 

11 
 

347 
18 5692 Đảm bảo 

7 MN Đông Sơn Xóm 2 xã Đông Sơn 
 

13 
 

385 
20 6200 Đảm bảo 

8 
MN Giang Sơn 
Đông 

Xóm Đông Xuân, 
Giang Sơn Đông 

 
17 

 
486 

28 8150 Đảm bảo 

9 
MN Giang Sơn 
Tây 

Xóm 2 - Giang Sơn 
Tây 

 
9 

 
264 

15 5301 Tốt 

10 MN Hiến sơn Xóm Văn thọ 19 536 32 13336 Tốt 

11 MN Hòa Sơn 
X. Đông xuân – Hòa 
sơn 

 
14 

 
448 

22 7620 Tốt 

12 MN Hồng Sơn Xớm 2 xã Hồng Sơn 
 

8 
 

239 
13 5000 Tốt 

13 MN Lạc Sơn Xóm 3- Lạc sơn 10 258 16 5600 Đảm bảo 
14 MN Lam Sơn Xóm 2 xã Lam sơn 11 309 19 7811 Đảm bảo 

15 MN Lưu Sơn 
Xóm lưu Quang - Lưu 
Sơn 

 
11 

 
415 

19 8090 Tốt 

16 MN Minh Sơn 
Xóm Văn Quang - 
Minh Sơn 

 
14 

 
450 

21 17234 Đảm bảo 

17 MN Mỹ Sơn Xóm 2 Xã Mỹ Sơn 13 439 21 9002 Đảm bảo 
18 MN Nam Sơn Xóm 4 xã Nam Sơn 11 294 18 5.238 Đảm bảo 

19 MN Ngọc Sơn 
Xóm Đồng Tâm, 
Ngọc Sơn 

 
6 

 
152 

11 3333 Tốt 

20 MN Nhân Sơn 
Xóm Văn Vương xã 
Nhân Sơn 

 
10 

 
328 

16 2647 Đảm bảo 

21 MN Quang Sơn Xóm 4 xã Quang Sơn 
 

12 
 

400 
17 2538 Đảm bảo 

22 MN Tân Sơn Xóm 3 xã Tân Sơn 14 423 21 8368 Đảm bảo 
23 MN Thái Sơn xóm 2 xã Thái sơn 14 450 22 4644 Đảm bảo 

24 MN Thị Trấn 
Khối 4 Thị trấn Đô 
Lương 

 
19 

 
581 

29 8329 Tốt 

24 MN Thịnh Sơn 
Xốm Đại Đồng, Thịnh 
Sơn 

 
11 

 
373 

18 5620 Tốt 
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26 MN Thuận sơn Xóm Thuận Phú 11 356 17 6006,3 Đảm bảo 

27 
MN Thượng 
Sơn 

Xóm 5, Thượng Sơn 
 

19 
 

610 
30 9866,7 Tốt 

28 MN Tràng Sơn Xóm 3 tràng sơn 15 400 24 11000 tốt 

 
29 

 
MN Trù Sơn 

Xóm 6 xã Trù Sơn 
 

21 
 

709 
31 8289 

Một số 
phòng học 
xuống cấp 

30 MN Trung Sơn Xóm 2, Trung Sơn 11 305 19 11200 Đảm bảo 
31 MN Văn Sơn Xóm 5, Văn Sơn 9 280 14 2750 Xuống cấp 
32 MN Xuân Sơn Xóm 4, Xuân Sơn 12 385 17 4396 Đảm bảo 

33 MN Yên Sơn 
Xóm Phú Đình, Yên 
Sơn 

 
11 

 
349 

16 8000 Tốt 

 
34 

 
MN Việt Anh 

Khu đô thị Vườn 
xanh-Thị trấn (Tư thục)

 
 

12 

 
319 

 
24 

 
2500 

 
Tốt 

 Tổng  418 13054 690 242748  

(Nguồn: phòng giáo dục đào tạo huyện Đô Lương). 

Bảng 21: Hiện trạng hạ tầng các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đô Lương 
 

TT 
 

Tên trường 
 

Địa chỉ 
Số lớp Số học 

sinh 
Số Giáo 

viên 
Diện tích 

(m2) 
1 TH Bắc Sơn Xóm 2, Bắc Sơn 10 285 13 5233 
2 TH Bài Sơn xóm 1, Bài Sơn 10 309 13 6298,7 
3 TH Bồi Sơn Xóm Đồng Tâm, xã Bồi 

Sơn. 
 

12 
 

350 
15 7900 

4 TH Đà Sơn Xóm 5, Đà Sơn 21 643 23 10500 
5 TH Đại Sơn Xóm 5,Đại Sơn 33 1046 40 17350 
6 TH Đặng Sơn Xóm 3, Đặng Sơn 15 444 21 8094 
7 TH Đông Sơn Xóm 2, Đông Sơn 18 582 19 7736,9 
8 TH Giang Sơn Đông Xóm Mĩ Hòa 22 739 26 13000 
9 TH Giang Sơn Tây Xóm 1, xã Giang Sơn 

Tây. 
 

12 
 

361 
16 19513 

10 TH Hiến Sơn Xóm Văn Đồng 24 785 28 10 500 
11 TH Hòa Sơn Xóm Đông Xuân 20 648 22 7660 
12 TH Hồng Sơn Xóm 2 xã Hồng Sơn 11 289 14 6325 
13 TH Lạc Sơn Xóm 3 - Lạc Sơn 13 402 18 10000 
14 TH Lam Sơn Xóm 4 Lam Sơn 14 408 20 14256,6 
15 TH Lưu Sơn Xóm Lưu Quang, Lưu 

Sơn 
 

15 
 

496 
21 8094 
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16 TH Minh Sơn Xóm Văn Quang 21 686 24 8500 
17 TH Mỹ Sơn Xóm 5 Mỹ Sơn 18 584 23 12217,6 
18 TH Nam Sơn xóm 4 Nam Sơn 16 466 23 7569 
19 TH Ngọc Sơn Xóm Thống Nhất, Ngọc 

Sơn 
 

9 
 

219 
13 5875 

20 TH Nhân Sơn Xóm Văn Vương, Nhân 
Sơn 

 
15 

 
456 

17 7900 

21 TH Quang Sơn Xóm 5 Quang Sơn 18 554 19 5363,1 
22 TH Tân Sơn Xóm 3 - Tân Sơn 18 584 24 9903 
23 TH Thái Sơn Xóm 2- Thái Sơn 21 689 28 8447 
24 TH Thị Trấn Khối 4 - Thị Trấn 33 1183 31 8250 
25 TH Thịnh Sơn Xóm Đại Đồng - TS 17 534 22 3790 
26 TH Thuận Sơn XThuận Minh - Thuận 

Sơn 
 

16 
 

527 
18 5838 

27 TH Thượng Sơn Xóm 6 Thượng S 25 830 26 7967 
28 TH Tràng Sơn Xóm 4 - Tràng Sơn 23 741 25 10571 
29 TH Trù Sơn Xóm 3 Trù Sơn 31 1044 37 13447 
30 TH Trung Sơn Xóm 2, Trung Sơn 14 402 16 9075 
31 TH Văn Sơn xóm 4, Văn Sơn 13 406 15 10508,9 
32 TH Xuân Sơn Xóm 3- Xuân Sơn 19 569 22 19 309 

 
33 

 
TH Yên Sơn 

Xóm Hương Quang, 
Yên Sơn Tổng 24 trong 
đó QL2, GV 19, PV 3 

 
 
 

16 

 
 
 

577 

 
19 

 
6755,5 

 Tổng  593 18838 711 283938 

(Nguồn: phòng giáo dục đào tạo huyện Đô Lương). 

Bảng 22: Hiện trạng hạ tầng các trường THCS trên địa bàn huyện Đô Lương 

TT Tên trường Địa chỉ Số Lớp 
Số giáo 

viên 
Số học 

sinh 
Diện tích (m2) 

1 THCS Bạch Ngọc 
 
Xóm 4, Lam Sơn 

16 32 628 12.632 

2 THCS Bài Sơn Xoms 1 Xã bài Sơn 8 23 209 8.800 
3 THCS Đại Sơn Xóm 5 xã Đại Sơn 13 31 513 11.522 

4 THCS Đội Cung 
Khối 5, Thị trấn Đô 
Lương 

22 52 884 8.740 

5 THCS Giang Sơn 
Xóm Nguyễn Tạo, xã 
Giang Sơn Đông 

16 32 658 16.819 

6 THCS Hiến Sơn Xóm Văn Đồng, xã 12 24 453 11.439 
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Hiến Sơn 

7 
THCS Kim 
Đồng 

Xóm Văn Quang- xã 
Minh Sơn 

22 53 795 11.474 

8 
THCS Lê Hồng 
Phong 

 
Xóm 4, xã Mỹ Sơn, 

16 39 606 21.987 

9 
THCS Lý Nhật 
Quang 

 
xóm 3, xã Đà Sơn 

16 38 650 7.405 

10 
THCS Lý Tự 
Trọng 

 
Xóm 2, Đặng Sơn -
Đô Lương 

11 26 417 5.710 

11 THCS Nam Sơn Xóm 4 ;Nam Sơn 8 25 281 10.000 

12 
THCS Nguyễn 
Quốc Trị 

 
Xóm 4, Đà sơn 

16 35 637 16.967 

13 
THCS Nguyễn Thái 
Nhự 

 
Xóm 2, xã Văn Sơn 

16 34 571 10.985 

14 
THCS Nguyễn Văn 
Trỗi 

Xóm Vạn Phúc- Xã 
Thịnh Sơn 

19 38 658 11.450 

15 THCS Thượng Sơn 
 
Xóm 5 Thượng Sơn 

12 28 486 8.095 

16 THCS Trần Phú Xóm 2 xã Thái sơn 22 46 763 17.402 

17 THCS Tràng Sơn 
 
Xóm 3 - Tràng Sơn 

16 38 629 6.896 

18 THCS Trù Sơn Xóm 6 - Trù Sơn 18 35 690 23.098 

19 THCS Võ Thị Sáu 
Xóm Thuận Minh Xã 
Thuận Sơn 

16 33 557 11.124 

20 THCS Xuân Sơn 
 
Xóm 3 - Xuân Sơn 

12 27 385 10.384 

Tổng 307 689 11470 242.928 

d) Hạ tầng giáo dục nghề nghiệp 
- Năm 2020, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện 

Đô Lương có 2 cơ sở GDNN như sau: 

Bảng 23: Danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn năm 2020 

TT Tên cơ sở GDNN Địa chỉ 

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên huyện Đô 
Lương 

Xóm 3, xã Đà Sơn 
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2 Trường TC Nghề Kinh tế – Kỹ Thuật 
Đô Lương 

Xóm 7 xã Đông Sơn,, Huyện Đô 
Lương, Nghệ An 

Công tác GDNN đang từng bước chuyển dần theo nhu cầu của 
thị trường và việc làm của người lao động, từng bước đáp ứng nhu 
cầu nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội. 

9.4. Hệ thống công trình thương mại - dịch vụ. 
Hoạt động ngành dịch vụ luôn duy trì được sự tăng trưởng và 

chiêm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện, hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ phát triển phong phú, đa dạng đáp ứng cho sản xuất 
và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; tham gia các hội chợ xúc tiến 
thương mại trong và ngoài t ỉnh nhằm quảng bá các sản phẩm tiêu 
biểu của huyện nhà, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đến nay 
toàn huyện có 6.332 cơ sở hoạt động về thương mại - dịch vụ, tăng 
469 cơ sở so với năm 2015, thu hút trên 10.000 lao động tham gia; 
tiến hành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 9 chợ trên địa bàn 
và tạo điều kiện để hình thành các siêu th ị, hệ thống cửa hàng phục 
vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân, đáp ứng nhu cầu giao thương 
hàng hóa. Thu hút dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền 
thống Đô Lương tại xã Yên Sơn và Thị trấn, với tổng mức đầu tư 
330 tỷ đồng (Hiện dự án đang hoàn tất các thủ tục để đưa vào hoạt 
động); dự án Trung tâm thương mại Lan Chi tại xã Văn Sơn, với 
tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng (Hiện dự án đã khởi công xây dựng) và 
khu tổ hợp Trung tâm thương mại Anh -Thanh- Đô tại khu đô thị 
Vườn Xanh đã đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ 
đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2020 đạt 
11.643 tỷ đồng, tăng 6.119 tỷ đồng so với năm 2015. 

Các loại hình dịch vụ vận tải, thông tin, bưu chính, bảo hiểm, y 
tế... được mở rộng và đầu tư hiện đại với nhiều loại hình dịch vụ 
mới. Lĩnh vực du lịch được quan tâm, một số dự án đã và đang đầu 
tư nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống vãn hóa kết hợp với phục 
vụ du lịch tâm linh như: Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, 
Đền Quả Sơn; hoạt động lễ hội kết hợp với nhu cầu tham quan của 
du khách có xu hướng phát triển. 
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Đến năm 2020, tổng số khách tham quan, du l ịch đến địa bàn 
huyện đạt 45.642 lượt người; doanh thu từ hoạt động lưu trú đạt 
trên 3,5 tỷ đồng/năm. 

Tổng giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng từ 2.175,74 tỷ đồng 
năm 2016 (theo giá cố định 2010) lên 3.823,00 tỷ đồng năm 2020; 
tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,93%. 

Bảng24:  Tổng hợp chợ trên địa bàn Đô Lương 

STT 
 
 

Tên 

Địa điểm 
(Xã, phường, 

thị trấn) 
 

Hiện trạng 
Hạng 

Chợ/TT
TM/ST 

 

Diện tích 
đất 
(m2) 

 

Diện 
tích 
xây 

dựng 
(m2) 

Số hộ 
KD 

cố định 
(đối với 

chợ) 

I CHỢ      
1 Chợ TTTM Thị trấn 1 13.496,8 10.496,8 1.080 
2 Chợ  Bến xe Thị trấn  668 668 20 
4 Chợ Sỏi Lưu Sơn  937 500 16 
5 Chợ Mới Thuận Sơn 3 5000 3.500 35 
6 Chợ Lạc Sơn Lạc Sơn  2500 2000 30 
7 Chợ Đón Xuân Sơn  1.100 1000 10 
8 Chợ Trung Lam Sơn 3 8.100 5.500 60 
9 Chợ Thanh Hiến Sơn  2063 1800 15 
10 Chợ Hàng Phượng Nam Sơn  2012 1912 28 
11 Chợ Yên Sơn Yên Sơn 3 3.500 2500 60 
12 Chợ Lấng Ngọc Sơn  1.117 900 17 
13 Chợ Vịnh Thái Sơn 3 10.065 5.000 35 
14 Chợ Thượng Thượng Sơn 3 5.800 1.200 65 
16 Chợ Tràng Văn Sơn  1.200 800 15 
17 Chợ Đón Thịnh Sơn  1.500 800 15 
18 Chợ Tràng Thành Tràng Sơn  1498 600 28 
19 Chợ Cửa Cồn Tràng Sơn  1200 400 10 
20 Chợ Om Minh Sơn  2500 2000 45 
21 Chợ Da Nhân Sơn 3 12.000 9.000 60 
22 Chợ Vịnh Quang Sơn  1.800 1000 30 
23 Chợ Lở Bắc Sơn  3050 2000 40 
24 Chợ Ú Đại Sơn 3 8.400 5000 120 
25 Chợ Điếm Đà Sơn  3000 1000 30 
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STT 
 
 

Tên 

Địa điểm 
(Xã, phường, 

thị trấn) 
 

Hiện trạng 
Hạng 

Chợ/TT
TM/ST 

 

Diện tích 
đất 
(m2) 

 

Diện 
tích 
xây 

dựng 
(m2) 

Số hộ 
KD 

cố định 
(đối với 

chợ) 

26 Chợ Bài Sơn Bài Sơn  2600 1200 20 

27 Chợ Năn 
Giang Sơn 
Đông 

3 7.800 5000 60 

28 Chợ Tràng Giang Giang Sơn Tây  2500 500 10 
29 Chợ Đồn Mỹ Sơn  3000 1500  
30 Chợ Hòa Sơn Hòa Sơn  2500 2000 20 
31 Chợ Trù Sơn Trù Sơn 3 4000 3000 100 
32 Chợ Đình Tân Sơn 3 4.606 3000 80 
33 Chợ Mượu Bồi Sơn 3 3000 1000 20 
34 Chợ Tiền Nông Hồng Sơn  4000 300  

35 Chợ Yên Tân 
Giang Sơn 
Đông 

 3000 500 10 

II TT  THƯƠNG MẠI      

1 TTM Lan Chi Văn Sơn 3 2.600 
đang làm thủ tục cấp 

phép xây dựng 
III SIÊU THỊ      
1 Siêu Thị Linh Đan Thị Trấn 3 500 500  

IV KHO XĂNG DẦU      

 Nguồn: Chi cục thống kê huyện Đô Lương 

9.5. Hệ thống công trình Văn hóa – Thể thao. 
Tính đến năm 2020, 33/33 xã, th ị trấn có nhà văn hóa cấp xã, 

thị trấn, trong đó có 26 nhà văn hóa năm tong vùng đô thị, đồng 
bằng; 7 nhà văn hóa nằm trong vùng miền núi. 33/33 nhà văn hóa 
đạt đủ tiêu chí theo ngh ị quyết số 71/2012/NQ-HĐND. Có 24 xã đạt 
chuẩn xã có thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuản quy định ltaij 
nghị quyết 71; 190/190 thôn sau khi sáp nh ập đều có nhà văn hóa; 
10/190 nhà văn hóa thôn không đạt quy chuẩn tối thiểu về diện tích 
quy hoạch; 20/190 nhà văn hóa thôn không đạt quy định về diện 
tích xây dựng; 152/190 thôn có thiết chế văn hóa – thể thao đạt quy 
chuẩn theo quy định tại nghị quyết 71. 

Bảng 25: Hiện trạng nhà văn hóa trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2020 
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TT NHÀ VĂN HÓA QUY MÔ HIỆN TRẠNG 

      1 
 Giang Sơn        Đông 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

2 

 

Giang Sơn Tây 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

3 

 

Hồng Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

4 

 

Bài Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

5 

 

Ngọc Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

6 

 

Lam Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

7 

 

Bồi Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

8 

 

Nam Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

9 

 

Bắc Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 
10 

 
Đặng Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

11 

 

Đông Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

12 

 

Tràng Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

13 

 

Thị Trấn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

14  

Yên Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

15  

Văn Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

16  

Thịnh Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 
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17  

Hoà Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

18  
Lưu Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

19  
Đà Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

20  

Trung Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

21  

Thuận Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

22  

Lạc Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

23 

 

Xuân Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

24 

 

Minh Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

25 

 

Nhân Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

26 

 

Mỹ Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 
27 

 
Tân Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

28 

 

Thái Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

29 

 

Quang Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

30 

 

Thượng Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

31 

 

Hiến Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

 

32 

 

Trù Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 
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33 

 

Đại Sơn 

Đạt đủ tiêu chí về diện tích đất quy hoạch tối thiểu 

Đạt đủ tiêu chí quy mô xây dựng tối tiểu 

(Nguồn: Số liệu phòng văn hóa thông tin huyện Đô Lương) 

Bảng 26: Hiện trạng hệ thống thư viện huyện Đô Lương 

TT Tên thư viện Vị trí xây dựng 

Quy mô 

Diện 
tích đất 

Diện tích 

Phòng 

Sỗ chỗ 

ngồi 

Thời 

điểm vận 
hành 

1 
Thư viện huyện Đô 

Lương 

Nằm trong khuôn 

viênTTVH 
150m2 70m2 40 1992 

2 
Thư viện xã Giang Sơn 

Đ 

Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 30m2 15 2009 

3 
Thư viện xã Giang Sơn 

Tây 

Nằm trong khuôn 

viên Nhà văn hóa xã 
100m2 30m2 20 2009 

4 Thư viện xã Hồng Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 20 2006 

5 Thư viện xã Tràng Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 35m2 20 2005 

6 Thư viện xã Đông Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 35m2 15 2005 

7 Thư viện xã Ngọc Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 40m2 20 2005 

8 Thư viện xã Lam Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 40m2 20 2005 

9 Thư viện xã Bồi Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
20m2 60m2 30 2005 

10 Thư viện xã Thị Trấn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
200m2 50m2 30 2005 

11 Thư viện xã Lưu Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 15 2007 

12 Thư viện xã Đặng Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
300m2 60m2 30 2005 

13 Thư viện xã Bắc Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
150m2 60m2 30 2005 
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14 Thư viện xã Nam Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 40m2 20 2007 

15 Thư viện xã Đà Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 15 2004 

16 Thư viện xã Lạc Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 15 2007 

17 Thư viện xã Trung Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
300m2 50m2 30 2005 

18 Thư viện xã Thuận Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 15 2007 

19 Thư viện xã Xuân Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 40m2 25 2005 

20 Thư viện xã Nhân Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 20 2005 

21 Thư viện xã Yên Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 35m 20 2006 

22 Thư viện xã Văn Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
150m2 35m2 20 2005 

23 Thư viện xã Thịnh Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 20 2006 

24 Thư viện xã Bài Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 20 2005 

25 Thư viện xã Hòa Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
150m2 50m2 30 2005 

26 Thư viện xã Tân Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 50m2 30 2008 

27 Thư viện xã Minh Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 36m2 10 2005 

28 Thư viện xã Thái Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
90m2 35m2 15 2005 

29 Thư viện xã Quang Sơn Nằm trong khuôn 80m2 35m2 12 2005 
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viên UBND xã 

30 
Thư viện xã Thượng 

Sơn 

Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
120m2 55m2 30 2007 

31 Thư viện xã Hiến Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
100m2 40m2 20 2004 

32 Thư viện xã Mỹ Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
90m2 36m2 20 2005 

33 Thư viện xã Trù Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 15 2005 

34 Thư viện xã Đại Sơn 
Nằm trong khuôn 

viên UBND xã 
80m2 35m2 10 2006 

(Nguồn: Số liệu phòng văn hóa thông tin huyện Đô Lương) 

9.6. Hệ thống các công trình nhà ở. 
- Nhà ở đô thị: Hiện nay, tại thị trấn Đô Lương và một số 

điểm dân cư nông thôn tập trung tại các trục giao thông chính hệ 
thống nhà ở đô thị được chia làm 03 loại chính: Nhà ở trong các 
khu đô thị mới, quy hoạch mới; nhà ở trên các trục đường chính; 
và nhà ở theo dạng nông thôn trong đô thị ở các khu dân cư cũ xa 
các trục đường chính. Ở các khu đô thị mới, quy hoạch mới kiến 
trúc nhà ở được quản lý tốt hơn nên được xây dựng đúng quy 
hoạch góp phần tạo thẩm mỹ đô thị cho thị trấn. 

- Nhà ở nông thôn: được xây dựng theo hướng tự phát, kinh 
nghiệm và hình thành theo dạng quần cư, làng xóm. Nhà ở 
thường gắn với sản xuất nông nghiệp. Thời gian gần đây đã có sự 
thâm nhập của kiến trúc hiện đại, kiến trúc đô thị vào nhà nông 
thôn mới được xây dựng hoặc cải tạo nên diện mạo nhà ở nông 
thôn đã có nhiều thay đổi. 

10. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 

10.1. Hiện trạng giao thông. 
a) Giao thông đường bộ. 
a1. Quốc lộ (7 tuyến). 
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+ Quốc lộ 7: Điểm đầu Km24 + 500 tại xã Hoà Sơn; Điểm cuối Km 40 + 
300 tại xã Nam Sơn;  Dài 15,8km; đạt tiêu chuẩn cấp IVđồng bằng, bề rộng nền 
đường 9 m, mặt đường 7m, láng nhựa (một số đoạn bê tông nhựa) tình trạng tốt; 
công trình trên tuyến đảm bảo, hệ thống ATGT đảm bảo. 

+ Quốc lộ 7B: Điểm đầu tại xã Thượng Sơn, điểm cuối tại xã Minh Sơn; 
chiều dài 14,3km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, bề rộng nền đường 
7m, mặt đường 5,5m, láng nhựa tình trạng tốt; công trình trên tuyến đảm bảo, hệ 
thống ATGT đảm bảo. 

+ Quốc lộ 7C: Điểm đầu tại xã Đại Sơn, điểm cuối tại xã Hòa Sơn; chiều 
dài 23,3km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m, 
mặt đường 11m, bê tông nhựa tình trạng tốt; công trình trên tuyến đảm bảo, hệ 
thống ATGT đảm bảo. 

+ Quốc lộ 15: Điểm đầu Km273+000 tại xã Giang Sơn Đông; Điểm cuối 
Km 319 + 000 tại xã  Mỹ Sơn; chiều dài 46,35km; bề rộng nền đường 7,0m, mặt 
đường 5,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V. Công trình đang chuẩn bị được cải 
tạo, nâng cấp mở rộng nền mặt đường.  

+ Quốc lộ 46: Điểm đầu Km 65+00 tại xã Thuận Sơn giáp xã Thanh 
Hưng - huyện Thanh Chương; Điểm cuối Km74+500 tại Thị Trấn Đô lương; 
chiều dài 9,5km, bề rộng nền đường 7,0m, mặt đường 5,5m, láng nhựa đạt tiêu 
chuẩn cấp V ; đã được nâng cấp công trình trên tuyến, hệ thông ATGT đảm bảo.  

- Đoạn 1: từ Km 65+00 đến Km 73+500, bề rộng nền đường 6,5 m, mặt 
đường 5,5m, láng nhựa; đạt tiêu chuẩn đường cấp V; tình trạng tốt;  

- Đoạn 2: từ Km 73+500 đến Km 74+500, mặt đường láng nhựa, hai làn 
xe, mỗi làn 7m; đạt tiêu chuẩn đường cấp III; tình trạng tốt;  

+ Quốc lộ 46C: Điểm đầu tại xã Nam Sơn; Điểm cuối tại giáp xã Cát Văn, 
huyện Thanh Chương; chiều dài 9km; bề rộng nền đường 7,0m, mặt đường 
5,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V.  

+ Quốc lộ 48E: Điểm đầu giao với QL15 tại Km273+00; Điểm cuối tại xã 
Giang Sơn Đông; chiều dài 12km; bề rộng nền đường 7,0m, mặt đường 5,5m, 
láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V.  

a2. Đường tỉnh. 

Toàn huyện có 05 tuyến đường tỉnh lộ với tổng chiều dài 31km. 
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+ Đường 533: Điểm đầu tại xã Đại Sơn, Điểm cuối giao QL15 tại 
Km315+200 xã Mỹ Sơn, chiều dài 13km, bề rộng nền đường 6m, mặt đường 
3,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng; tình trạng tốt;  

+ Đường 533B: Điểm đầu Giao QL15 tại Km315+350 (PT) xã Mỹ Sơn, 
Điểm cuối tại xã Mỹ Sơn, chiều dài 2,5km, bề rộng nền đường 6m, mặt đường 
3,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng; tình trạng tốt;  

+ Đường 534: Điểm đầu Giao QL15 tại Km285+350 (PT) xã Tràng Sơn, 
Điểm cuối tại xã Ngọc Sơn, chiều dài 7,5km, bề rộng nền đường 6,5m, mặt 
đường 3,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng (một số đoạn tuyến bề 
rộng nền đường 7m, mặt đường 5,5m, bê tông nhựa); tình trạng tốt;  

+ Đường 538: Điểm đầu Giao Km14+500 ĐH1, Điểm cuối Giao QL15 tại 
Km276+050 (TT) xã Giang Sơn Đông, chiều dài 2km, bề rộng nền đường 7,0m, 
mặt đường 3,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng; tình trạng tốt;  

+ Đường 538B: Giao QL7 tại Km28+300 (PT) xã Hòa Sơn, Điểm cuối 
Nhà máy xi măng Đô Lương, xã Hòa Sơn, chiều dài 6km, bề rộng nền đường 
7,5m, mặt đường 5,5m, bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng; tình trạng 
tốt;  

a3. Đường huyện (24 tuyến). 

Toàn huyện hiện có 29 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 202,5 km. 
(Tuy nhiên có 02 tuyến được phê duyệt trong quy hoạch giao thông huyện đến 
năm 2020 nhưng chưa được triển khai thi công).  

Trong đó:     

- Đường nhựa 150,6km, chiếm 77,03%;  

- Đường bê tông xi măng 11,5km, chiếm 5,88%;  

- Đường cấp phối 16,5km, chiếm 8,44%;  

- Đường đường đất 16,9 km, chiếm 8,65%; 

a4. Đường xã. 

Toàn huyện có 199 tuyến đường xã với chiều dài 368,20 km. 

Trong đó:     - Đường Nhựa: 105,96 km chiếm 28,78%;  

- Đường BTXM: 170,75 km, chiếm 46,37%;  

- Đường cấp phối: 60,55 km, chiếm 16,44%;  
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- Đường đất: 30,95 km, chiếm 8,41%.   

Các tuyến đường xã trong thời gian qua đã được chú trọng đầu tư nâng 
cấp, cứng hóa mặt đường để đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, sản 
xuất, đi lại của người dân. Tuy nhiên một số tuyến đường còn có tình trạng nền 
đường bị sình lún, mặt đường hẹp, chưa được cứng hóa, bị ngập trong mùa mưa 
lớn, gây khó khăn cho nhân dân trong việc sản xuất, thu hoạch trong dịp mùa. 

b) Giao thông đường thủy. 
- Đô Lương có Sông Lam chảy qua, điểm đầu ở xã Ngọc Sơn giáp xã Tào 

Sơn huyện Anh Sơn, điểm cuối xã Thuận Sơn giáp xã Thanh Hưng huyện Thanh 
Chương, dài 28 km; 

- Hiện tại trên địa bàn của huyện có 02 bến đò ngang: Bến đò Già thuộc 
xã Đà Sơn; Bến đò Cung thuộc xã Trung Sơn. Chất lượng các bến đò và đường 
vào bến chưa đảm bảo cần được nâng cấp và sửa chữa. 

- Trên địa bàn huyện có 04 bến thủy nội địa đang hoạt động tại các xã Bắc 
Sơn, Tràng Sơn, Trung Sơn và Đặng Sơn. 

- Vận tải đường sông chủ yếu là vận tải hành khách bằng đò ngang qua 
sông và vận chuyển vật liệu xây dựng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng dân 
cư ven sông.  

- Về quản lý: Trung ương uỷ thác cho tỉnh quản lý chiều dài sông 28 km. 

c) Giao thông tĩnh. 
- Trên địa bàn huyện có một bến xe khách mới được đầu tư xây dựng ở xã 

Yên Sơn, với quy mô diện tích 6.000m2, nhà bán vé 500m2 và công trình vệ 
sinh 75m2 đạt tiêu chuẩn loại 3.  

- Hiện tại có 01 bãi giữ xe cho khách: Bãi chợ Lường cũ. 

10.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 
a) Hiện trạng cao độ nền: 

v Hiện trạng cao độ nền huyện Đô Lương được phân tích gồm 06 cấp 
độ:  

- Cao độ < 25 m khoảng 6.572,98 ha chiếm 82,9%;  

- Cao độ 25 - 50 m khoảng 863,57 ha chiếm 10,9%;  

- Cao độ 50 - 75 m khoảng 314,28 ha chiếm 4,0%;  
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- Cao độ 75 - 100 m khoảng 74,96 ha chiếm 0,9%;  

- Cao độ 100 - 125 m khoảng 52,68 ha chiếm 0,7%;  

- Cao độ 125 - 150 m khoảng 37,83 ha chiếm 0,5%.  

- Cao độ > 150 m khoảng 13,70 ha chiếm 0,17%. 

v Đô Lương được giới hạn bởi vùng núi Tây Bắc (huyện Tân Kỳ), 
vùng núi Tây Nam (huyện Thanh Chương, Anh Sơn) và vùng đồng bằng (huyện 
Yên Thành, Nghi Lộc, Nam Đàn). Trên cơ sở những đặc điểm về vị trí, điều 
kiện địa hình, Đô Lương được phân thành 4 tiểu vùng với những đặc điểm cơ 
bản sau: 

- Vùng bán sơn địa Tây Bắc 

Gồm 7 xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, 
Hồng Sơn và Bài Sơn. Diện tích tự nhiên 10.198,61 ha, chiếm 28,68% diện tích của 
huyện. Đặc điểm của vùng này là xen kẽ 2 dạng địa hình đồi và thung lũng. Địa 
hình đồi chạy theo hướng đông bắc (từ xã Giang Sơn Tây đến Ngọc Sơn) và dạng 
địa hình thung lũng (dạng thung lũng lòng chảo có suối chảy qua gồm các xã Giang 
Sơn Đông, Hồng Sơn, Bài Sơn; dạng thung lũng dốc nghiêng gồm các xã Bồi Sơn, 
Lam Sơn). Là tiểu vùng có tiềm năng phát triển nông nghiệp toàn diện, đặc biệt là 
kinh tế vườn đồi, sản xuất nông lâm kết hợp, có lợi thế về giao thông, mặt bằng xây 
dựng, có nguồn nước khoáng nóng ở Giang Sơn. 

- Vùng ven sông Lam 

Gồm 7 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn 
và Thuận Sơn. Diện tích tự nhiên 4.611,63 ha, chiếm 12,97% diện tích của 
huyện. Là tiểu vùng có ưu thế sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng dâu nuôi 
tằm, phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, khai thác vật liệu xây dựng. 

- Vùng trung tâm 

Gồm thị trấn Đô Lương và 13 xã: Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn 
Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn, Tân Sơn, Quang Sơn, 
Thái Sơn và Thượng Sơn. Diện tích tự nhiên 11.333,91 ha, chiếm 31,87% diện 
tích của huyện. Đặc điểm của vùng là địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao từ 
9 m đến 11 m, xung quanh có nhiều vùng đồi chia cắt, có hệ thống ngòi lạch của 
sông Rào Gang nên dễ thoát nước; có đồng Văn Tràng, cánh đồng rộng nhất của 
tỉnh Nghệ An. Đây là vùng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và cũng 
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là vùng trọng điểm lúa của huyện. Có lợi thế về giao lưu kinh tế gắn với trung 
tâm huyện và các vùng trong huyện. 

- Vùng bán sơn địa Đông Nam 

Gồm 5 xã: Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Nhân Sơn và Mỹ Sơn. Diện tích 
tự nhiên 9.164,16 ha, chiếm 25,73% diện tích của huyện. Đặc điểm vùng này có 
các dãy đồi chạy theo hướng tây bắc - đông nam, xen kẽ 2 loại địa hình đồi và 
thung lũng dốc nghiêng. Là tiểu vùng còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện tự 
nhiên cũng như phát triển kinh tế - xã hội. 

b) Hiện trạng tiêu thoát nước. 
        - Chức năng tiêu thoát nước của toàn huyện Đô Lương phụ thuộc lớn 

vào 2 con sông chính là sông Lam chảy qua địa phận huyện Đô Lương khoảng 
20 km và sông Đào (kênh chính Bắc Nghệ An) khoảng 9 km. Ngoài ra còn có 
sông Khuôn (Hòa Sơn) và các khe suối nhỏ như khe Ngầm Lam Sơn, hói Quai 
(Bồi Sơn), hói Cấm (Tân Sơn) và các ao hồ trong khu dân cư đóng vai trò quan 
trọng trong việc tiêu thoát nước cho khu vực. 

- Hệ thống kênh tiêu chính (tiêu tự chảy): tổng số 26 kênh, dài khoảng 
47,5 km, trong đó: Vùng I (tả ngạn sông Lam, hữu ngạn sông Đào) có 13 kênh, 
dài khoảng 20,7 km; Vùng II (tả ngạn sông Lam, tả ngạn sông Đào) có 07 kênh, 
dài khoảng 9,5 km; Vùng III (hữu ngạn sông Lam là Bắc Sơn, Đặng Sơn, Nam 
Sơn) có 06 kênh, dài khoảng 7,3 km.  

- Hệ thống hồ tiêu thoát nước (hồ và hệ thống ao thoát nước tự chảy): 
Tổng số khoảng 38 hồ, trong đó: Vùng I có khoảng 24 hồ; Vùng II có khoảng 08 
hồ; Vùng III có khoảng 06 hồ.  

- Hệ thống đê sông, đê nội đồng chống lũ cấp III: tổng số khoảng 17,8 
km, trong đó: Vùng I có 3,1 km, cao độ đê (20,7-21,3) m; Vùng II có 4,3 km, 
cao độ đê (20,7-21,3) m; Vùng III có 9,4 km cao độ đê (18,8-20,6) m.  

- Hệ thống cống chính qua đế (tiêu tự chảy, cống đóng mở). Tổng số 
khoảng 14 cống, trong đó: Vùng I có 08 cống; Vùng II có 02 cống; Vùng III có 
04 cống. 

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch có khoảng 29 trạm bơm, với tổng công 
suất 44.470 m3/h; trong đó: Vùng I có 08 trạm bơm, tổng công suất 33.340 
m3/h. Vùng II có 10 trạm bơm, tổng công suất 5.130 m3/h. Vùng III có 11 trạm 
bơm, tổng công suất 6.000 m3/h. 
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         - Các lưu vực thoát nước được phân chia theo sông ngòi và các kênh 
thoát nước chính, tổng có 3 lưu vực:  

+ Lưu vực 1: Các xã phía Bắc sông Đào (Giang Sơn Đông, Giang Sơn 
Tây, Hồng Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn, Bài Sơn) 
hướng thoát chính về phía Bắc, vào các mương thoát nước tự chảy rồi thoát ra 
sông Lam. 

+ Lưu vực 2: Vùng đồng bằng và bán sơn địa phía đông Nam sông Đào ( 
Văn Sơn, Yên Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Minh 
Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại 
Sơn) thoát vào hệ thống ngòi lạch sông Rào Gang rồi thoát ra sông Lam. 

+ Lưu vực 3: Vùng đồng bằng và bán sơn địa phía Đông Nam (Bắc Sơn, 
Nam Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Thị trấn Đô Lương, Đà Sơn, Trung Sơn, Thuận 
Sơn, Xuân Sơn) thoát vào hệ thống ngòi lạch sông Rào Gang rồi thoát ra sông 
Lam. 

v Đánh giá: Nhìn chung Đô Lương có hệ thống sông ngòi kênh rạch 
đa dạng, được đầu tư khá hoàn chỉnh, rất thuận lợi cho việc thoát nước, sông 
Lam và sông Đào đã có đê kè chống lũ nên ít bị ngập lụt, chỉ bị ngập úng cục bộ 
khi mưa to. 

c) Đánh giá đất xây dựng. 
- Theo quy chuẩn hiện hành, căn cứ vào số liệu hiện trạng sử dụng đất của 

vùng huyện Đô Lương, đánh giá quỹ đất xây dựng theo các tiêu chí sau: 

+ Đất loại I (Đất thuận lợi cho xây dựng đô thị) : là đất ở hiện có gồm 
làng xóm, các điểm dân cư, đất nông nghiệp trồng lúa, trồng cây hàng năm, đất 
hoa màu,  đất công nghiệp và  các công trình công cộng, có độ dốc 0.004 <i<0.1, 
không bị ngập lụt. 

+ Đất loại II (Đất ít thuận lợi cho xây dựng đô thị): là đất bị ngập úng 
không quá 1m khi tần suất lũ 1%, thường là vùng ven xung quanh các con sông, 
đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. 

+ Đất loại III (Đất không thuận lợi cho xây dựng đô thị): là các vùng đất 
đồi núi có độ dốc cao i >0.2%, đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, đất rừng 
phòng hộ, đất an ninh quốc phòng, đất tôn giáo tín ngưỡng, nghĩa trang, nhà 
tang lễ và đất mặt nước chuyên dùng. 

- Phân tích hiện trạng độ dốc 
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Khu vực quy hoạch có độ dốc khá phức tạp, độ dốc không lớn hơn 8% 
chiếm 50,57%; Độ dốc trung bình 8 ÷ 15% chiếm 23,07%. Tổng diện tích 
khoảng 7.930 ha; tỷ lệ 100%. Trong đó: 

+ Độ dốc > 30% khoảng 501 ha; tỷ lệ 6,32%; Không thuận lợi xây dựng; 

+ Độ dốc 15% ÷ 30% khoảng 803 ha; tỷ lệ 10,12%; Hạn chế xây dựng; 

+ Độ dốc 8% ÷ 15% khoảng 1.829 ha; tỷ lệ 23,07%; Thuận lợi xây dựng; 

+ Độ dốc < 8% khoảng 4.010 ha; tỷ lệ 50,56%; Thuận lợi xây dựng; 

+ Mặt nước (tính theo mực nước chết tại sông Lam, sông Đào, sông 
Khuôn và ao hồ, suối, các dòng chảy) khoảng 787 ha; tỷ lệ 9,93%. 

Bảng 27: Đánh giá quỹ đất xây dựng 

TT LOẠI ĐẤT TỔNG (ha) % 

1 I 5839 73.63 

2 II 803 10.12 

3 III 501 6.32 

4 Mặt nước 787 9.93 

 

d) Đánh giá hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật. 
* Lợi thế:  

+ Giao thông thuận lợi, đa dạng. Quỹ đất để phát triển phong phú. 

+ Hệ thống tưới tiêu được đầu tư khá hoàn chỉnh, mang nhiều lợi ích cho 
kinh tế nông nghiệp. 

* Khó khăn:  

+ Một số các công trình tiêu úng do không được nâng cấp, duy tu bảo 
dưỡng thường xuyên nên đã xuống cấp, các kênh thoát nước diện tích nhỏ, chảy 
lòng vòng, bị bối lấp và sạt lở dẫn đến năng lực hoạt động kém. 

+ Diễn biến thời tiết phức tạp, nắng hạn kéo dài nhưng mưa lũ lại lớn. 

+ Một số vùng do điều kiện tự nhiên thấp trũng nên ngập úng cục bộ vào 
mùa mưa, chưa có biện pháp kinh tế kỹ thuật và kinh phí đầu tư để giải quyết. 
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+ Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho nhiệt độ tăng lên gây ra 
hiện tượng nước biển dâng cao. 

10.3. Hiện trạng cấp nước và thủy lợi. 
a) Cấp nước sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất. 

Hiện trạng huyện Đô Lương có các nguồn cung cấp nước sau: 

- Hệ thống cấp nước thị trấn Đô Lương do Công ty CP cấp nước Nghệ An 
làm chủ đầu tư, hệ thống gồm có các công trình sau: 

+ Nhà máy nước Đô Lương: Công suất 10.000 m3/ngđ; Nguồn nước: 
Nước mặt sông Lam qua Bara Đô Lương; 

+ Mạng lưới đường ống cấp nước cho khu vực trung tâm và phía Tây Bắc 
của huyện, gồm thị trấn Đô Lương và các xã Lưu Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Yên 
Sơn, Văn Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Hồng Sơn, Giang Sơn 
Tây; 

+ Hiện trạng cấp nước cho 8.500 khách hàng, tương đương 35.000 người. 

- Hệ thống cấp nước Hòa Sơn do Công ty CP tư vấn đầu tư và công nghệ 
môi trường HQ – Chi nhánh Nghệ An làm chủ đầu tư, hệ thống gồm có các công 
trình sau: 

+ Nhà máy nước Đô Lương: Công suất 10.000 m3/ngđ; Nguồn nước: 
Nước mặt sông Lam qua Bara Đô Lương; 

+ Mạng lưới đường ống cấp nước cho khu vực phía Đông Bắc của huyện, 
gồm các xã Hòa Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Tân 
Sơn, Minh Sơn, Lạc Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn và xã Hiến Sơn 
(13 xã). 

+ Hiện trạng cấp nước cho 6.000 khách hàng, tương đương 25.000 người. 

- Hệ thống cấp nước cho Nhà máy Xi măng Sông Lam: Công suất 20.000 
m3/ngđ; Nguồn nước: Nước mặt sông Lam qua Bara Đô Lương. Cấp nước cho 
dây chuyền sản xuất xi măng, nước sinh hoạt cho công nhân. 

- Các địa phương trong huyện chưa được cung cấp nước sạch gồm : 

+ Khu vực phía Tây Bắc còn các xã: Giang Sơn Đông và Bài Sơn; 

+ Khu vực phía Tây còn các xã Ngọc Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Đặng Sơn; 

+ Khu vực phía Nam còn các xã Trung Sơn, Xuân Sơn và Thuạn Sơn. 
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Nhân dân trong ranh giới chủ yếu sử dụng giếng khơi thu nước ngầm 
mạch nông sâu từ 3m đến 6m để sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt, một số hộ 
dân (chiếm khoảng 20%) sử dụng nước giếng khoan lấy nước ngầm sâu khoảng 
20 đến 30m và sử dụng bể hứng nước mưa từ mái nhà để ăn uống; 

- Tỉ lệ nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh là khoảng 98%, Dân số được 
cấp nước sạch từ các Nhà máy nước là khoảng 28%. 

Bảng 28:  Thống kê các hệ thống cấp nước 

TT 
Nhà máy nước 

Nguồn 
nước 

Phạm vi cấp nước 

1 
NMN Đô Lương 

CS 10.000 m3/ngđ 
Sông Lam 

Thị trấn Đô Lương và các xã Lưu Sơn, Đà 
Sơn, Lạc Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Đông 
Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Hồng 
Sơn, Giang Sơn Tây 

2 
NMN Hòa Sơn 

CS 10.000 m3/ngđ 
Sông Lam 

Các xã Hòa Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn, 
Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Tân Sơn, 
Minh Sơn, Lạc Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, 
Thượng Sơn và xã Hiến Sơn 

3 Cấp nước Ximăng 

CS 20.000 m3/ngđ 
Sông Lam Sản xuất xi măng và sinh hoạt cho công 

nhân. 

b) Thủy lợi. 
Toàn huyện có 82 công trình hồ đập chứa nước, dung tích 25,6 triệu m3; 

126 trạm bơm, tổng công suất 83.830 m3/h; trên 590 km kênh mương các loại, 
đã kiên cố trên 70%; diện tích tưới cho lúa và cây trồng cạn trên 8.000 ha. 

Công tác thuỷ lợi có bước phát triển khá toàn diện, năng lực tưới tiêu 
ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua hệ thống công trình thuỷ lợi 
trên địa bàn huyện đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp như: trạm bơm Nam Sơn, 
Lam Sơn, Thuận Sơn; đập Cồn Lều, Khe Ngâm, Văn Sơn, Đồng Thiêng, Bàu 
Tròng; kè Tràng Sơn; Hệ thống tiêu thoát nước thị trấn,...Tuy nhiên, do nguồn 
vốn còn hạn chế, nhiều công trình đã xuống cấp nhưng vẫn chưa thể đầu tư nâng 
cấp sữa chữa. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến 
bất thường, đặc biệt năm 2013, hạn hán kéo dài, các hồ đập hầu hết về mực nước 
chết, hệ thống nông giang cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, không đủ khả 
năng điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ hè thu. Từ thực tiễn trên, vấn đề nghiên 
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cứu đầu tư nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi là cấp thiết, bên cạnh đó, cần 
nghiên cứu cơ cấu các loại cây trồng và phương pháp tưới phù hợp với diễn biến 
khí hậu trên địa bàn. 

10.4. Hiện trạng hạ tầng phòng cháy chữa cháy. 
- Đội phòng cháy chữa cháy: Trên địa bàn huyện chưa có Đội PCCC 

chuyên dụng; Việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiện nay đang 
thuộc địa bàn của Phòng cản sát phòng cháy chữa cháy và cứa hộ cứu nạn tỉnh 
Nghệ An; 

- Hiện trạng giao thông PCCC: Các tuyến đường giao thông cơ bản đáp 
ứng được cho các loại xe chữa cháy hoạt động nhưng chưa có các điểm tránh, 
đường vòng để tránh các phương tiện khác khi có cháy xẩy ra. 

- Hiện trạng nguồn nước PCCC:  

+ Nước từ các sông Lam, sông Đào, sông Kẻ Gai ... có thể sử dụng cho 
mục đích PCCC; 

+ Các bến nước chữa cháy: Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có các bến 
lấy nước chữa cháy chuyên dụng cho xe chữa cháy; 

+ Các Hệ thống cấp nước đều thiết kế kết hợp PCCC như là Dung tích 
nước PCCC, Máy bơm PCCC... 

+ Các Trụ nước chữa cháy: Trên các tuyến đường ống cấp nước trong nội 
thị thị trấn Đô Lương đã bố trí lắp đặt các trụ nước PCCC theo tiêu chuẩn. Còn 
lại các tuyến đường ống cấp nước ngoại thị chưa lắp đặt các trụ nước chữa cháy; 

- Hiện trạng hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công tác PCCC: Sử dụng 
các mạng điện thoại di động và cố định thông qua tổng đài 114 để báo chữa cháy 
khi có cháy xẩy ra. 

10.5. Hiện trạng hạ tầng hệ thống cấp điện 
a) Mạng lưới cấp điện. 

a1. Lưới điện cao áp. 

Hiện nay khu vực huyện Đô Lương đang có các cấp điện cao áp 500kV, 
220kV và 110kV chạy qua, cụ thể như sau: 

- Tuyến đường dây 500kV Bắc Nam mạch A & B, chạy qua có chiều dài 
6,7 km; 
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- Tuyến đường dây 220kV Bản Vẽ – Đô Lương mạch kép dây dẫn 
2xACSR300, chạy qua có chiều dài 7,97 km; 

- Tuyến đường dây 220kV Hưng Đông - Đô Lương mạch kép dây dẫn 
ACSR330, chạy qua có chiều dài 13km. 

- Tuyến đường dây 110kV Nam Đàn - Đô Lương dây dẫn ACY185, chạy 
qua có chiều dài 12,38 km; 

- Tuyến đường dây 110kV (lộ 171) từ trạm 220kV Đô Lương đi trạm 
110kV Đô Lương dây dẫn ACY-150 dài  6,69km; 

- Tuyến đường dây 110kV (lộ 173) từ trạm 220kV Đô Lương đi trạm 
110kV nhà máy xi măng Sông Lam và đi trạm 110kV Yên Thành dây dẫn 
ACSR-240 , chạy qua có chiều dài 13km; 

- Tuyến đường dây từ trạm 110kV Đô Lương (lộ 172) đi trạm 110kV TT 
Hòa Bình (lộ 171) dây dẫn ACY-185 , chạy qua có chiều dài 10km. 

a2. Lưới điện trung áp:  

Hiện nay huyện Đô Lương, lưới điện trung áp chủ yếu vận hành ở 2 cấp 
điện áp là 35kV và 22kV. Tổng chiều dài là 346,738 km. 

- Lưới 35kV: bao gồm: 

+ Lộ 371: Cấp điện cho các phụ tải thuộc xã Tràng Sơn, Hồng Sơn, Bài 
Sơn và Giang Sơn; có liên hệ mạch vòng với lộ 375 trạm 110kV Yên Thành và 
lộ 371 trạm 110kV Tân Kỳ.  

+ Lộ 372: Cấp điện cho các phụ tải thuộc xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Lam 
Sơn và Bồi Sơn; có liên hệ mạch vòng với lộ 371 trạm 110kV Anh Sơn.  

+ Lộ 373: Cấp điện cho các phụ tải thuộc xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Đặng 
Sơn, Lam Sơn và Ngọc Sơn thuộc huyện Đô Lương và xã Tào Sơn thuộc huyện 
Anh Sơn; có liên hệ mạch vòng với lộ 377 110kV Anh Sơn.  

+ Lộ 374: Cấp điện cho các phụ tải thuộc Thị Trấn, xã Trung Sơn và xã 
Thuận Sơn; có liên hệ mạch vòng với lộ 377 trạm 110kV Thanh Chương. 

+ Lộ 376: Cấp điện cho các phụ tải xã Trù Sơn, Đại Sơn, Nhân Sơn, Minh 
Sơn và Mỹ Sơn; có liên hệ mạch vòng với lộ 373 trạm 110kV Hưng Đông. 

- Lưới 10kV hiện nay đã cải tạo lên 22kV: bao gồm:  

+ Lộ 971: Cấp điện cho các phụ tải thuộc xã Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Tân Sơn, 
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Thái Sơn, Yên Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn và Hiến Sơn.  

+ Lộ 974: Cấp điện cho các phụ tải thuộc khu đô thị mới, Thị Trấn, xã Lưu 
Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn và Minh Sơn.  

a3. Trạm biến áp 

- Trên địa bàn huyện Đô Lương hiện sử dụng các trạm hạ thế 35/0,4kV và 
22/0,4kV, các trạm biến áp kiểu treo, kiểu xây kín trong nhà và các nhà máy 
trong KCN có xây dựng trạm hạ thế công suất lớn kiểu trạm 1 trụ, kios hoặc 
trạm xây. 

- Toàn huyện có khoảng 289 trạm biến áp với tổng công suất trạm 79.796 
kVA, phục vụ cho các phụ tải sinh hoạt, dịch vụ thương mại, công nghiệp. 

a4. Lưới điện hạ áp 

- Lưới điện 0,4 kV trong vùng được xây dựng phủ kín tất cả các điểm dân 
cư, có cấu trúc 3 pha, 4 dây, trung tính nối đất trực tiếp và lặp lại. Tổng chiều 
dài 1.119,26 km.  

- Khu vực nội thị hoặc các khu ở mới kết cấu dây dẫn chủ yếu đi ngầm và 
một số đi nổi dùng cáp vặn xoắn ABC. Khu vực  ngoại thị chủ yếu vẫn sử dụng 
dây nhôm nổi. 

- Lưới chiếu sáng đường chủ yếu là cột đèn độc lập, sử dụng đèn led với 
công suất từ 100W đến 150W-220V và đèn cao áp công suất bóng 250W-220V. 
Lưới điện chiếu sáng cho các khu dân cư, các khu vực vườn hoa cây xanh cấp 
đô thị chưa đồng bộ. 

Hệ thống điện chiếu sáng tại các xã đa phần do người dân tự lắp đặt, mới 
chỉ đáp ứng được một phần về chiếu sáng làng quê, chưa đáp ứng các yêu cầu 
kỹ thuật theo quy định. 

b) Nguồn cấp điện. 
Nguồn điện chính cấp cho huyện Đô Lương là Trạm 110kV Đô Lương 

(E15.4) đặt tại xã Yên Sơn, Công suất  2x40MVA, cấp điện áp 110/35/10kV và 
110/35/22-10kV, trạm 110kV Xi măng Sông Lam  110/6kV  - 2x40MVA (là 
trạm chuyên dùng phục vụ cho nhà máy xi măng). 

c) Nhận xét về hệ thống cấp điện huyện Đô Lương. 
- Nguồn điện cấp cho huyện là lưới điện quốc gia qua trạm 220kV Đô 

Lương công suất 125MVA. Đây là trạm nguồn lớn cấp điện cho tỉnh Nghệ An.  
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- Nguồn điện chính cấp cho huyện Đô Lương là Trạm 110kV Đô Lương 
(E15.4) đặt tại xã Yên Sơn, Công suất  2x40MVA, cấp điện áp 110/35/10kV và 
110/35/22-10kV, trạm 110kV Xi măng Sông Lam  110/6kV  - 2x40MVA (là 
trạm chuyên dùng phục vụ cho nhà máy xi măng).  Tuy nhiên để phục vụ cho 
nhu cầu phát triển trong tương lai, thì cần có giải pháp nâng cấp các trạm 110kV 
hoặc xây dựng mới trạm biến áp 110kV, cải tạo hệ thống cấp điện hiện tại đảm 
bảo khả năng cung cấp điện. 

- Lưới trung áp: Mạng lưới đường đây hiện nay chủ yếu đi trên hệ thống 
cột bê tông có thời gian sử dụng dài hiện đã xuống cấp, cần phải có giải pháp 
thay thế đảm bảo an toàn cấp điện và ngầm hóa trong khu vực đô thị để phù hợp 
theo quy chuẩn và đảm bảo mỹ quan.  

- Trạm biến áp: thiết bị đóng cắt, bảo vệ của các trạm biến áp kiểu treo 
trong khu vực đô thị gây ảnh hưởng đến mỹ quan. Cần xem xét chuyển đổi dần 
thành trạm kín kiểu trạm 1 trụ, trạm xây hoặc Kios.  

- Lưới chiếu sáng trên những tuyến giao thông chính như Quốc Lộ 7B, 
QL7C và QL15A những đoạn qua đô thị, và một số trục đường chính khu vực 
thị trấn được xây dựng chất lượng tốt. Hệ thống điện chiếu sáng tại các xã đa 
phần do người dân tự lắp đặt, mới chỉ đáp ứng được một phần về chiếu sáng 
làng quê, chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 

- Lưới điện hạ thế: Huyện Đô Lương địa hình miền núi, rộng, nên một số 
xã có bán kính cấp điện xa, nhiều hộ dân có dây sau công tơ dài ảnh hưởng đến 
tổn thất và chất lượng điện năng phục vụ. 

10.6. Hiện trạng thông tin liên lạc. 
a) Viễn thông. 

Những năm gần đây, hệ thống thông tin liên lạc tỉnh Nghệ An nói chung, 
khu vực huyện Đô Lương nói riêng phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành phần kinh 
tế khai thác và kinh doanh, trong đó hạ tầng do VNPT, Viettel, Vietnamobile và 
Gtel xây dựng và quản lý trong đó 04 nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin di 
động: Vinaphone, Viettel, Mobiphone và Vietnammobile. Các doanh nghiệp có 
hạ tầng mạng ngoại vi: VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, CN FPT Nghệ An, 
MobiFone Nghệ An, Truyền hình cáp Miền Trung và các đơn vị thông tin ngành 
quân đội, công an.  

Hiện trạng trên địa bàn huyện có 31 tuyến xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm 
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mạng cáp viễn thông của Viễn thông Nghệ An và 4 tuyến của chi nhánh viễn 
thông Quân đội với khoảng 129km cáp ngầm (chiếm tỷ lệ 33%). Các tuyến cáp 
ngầm tập trung ở các tuyến đường chính quốc lộ 7B, quốc lộ 15A, 1 tuyến 
đường trục khu vực thị trấn và 3 tuyến đường liên xã.  

Hạ tầng mạng cáp treo được xây dựng nhiều ở các tuyến đường nhánh, 
đường liên xã với khoảng 263km cáp treo (chiếm tỷ lệ khoảng 67%). 

Hạ tầng mạng cáp khu vực huyện Đô Lương số tuyến ngầm hóa nhiều 
nhưng số lượng cáp ngầm hóa thấp, đồng thời trên các tuyến đường xây dựng 
mạng cáp ngầm vẫn có xây dựng cả hạ tầng mạng cáp treo.  

- Chuyển mạch: Hệ thống chuyển mạch khu vực Đô Lương được xử lý tín 
hiệu  theo cấp tổng đài: Tổng đài điều khiển(Host) - Tổng đài vệ tinh - Điểm 
truy nhập thuê bao.  

- Hiện trạng hệ thống truyền dẫn: Mạng truyền dẫn tới các điểm chuyển 
mạch đã được số hoá, truyền dẫn cáp quang. Mạng truyền dẫn chủ yếu bằng cáp 
quang, truyền dẫn tới điểm tập trung dân cư. Trong đó các tuyến cáp quang liên 
đài đã được ngầm hóa. Về cơ bản các mạch vòng (Ring) đã được khép 
kín.Truyền dẫn cho các tổng đài hiện tại đang sử dụng công nghệ cáp sợi quang, 
dung lượng từ 4-16 F0(PDH 34Mb/s và 140Mb/s). 

Để nâng cao chất lượng, rút ngắn cự ly phục vụ các doanh nghiệp đã mở 
rộng các trạm chuyển mạch, các điểm tập trung thuê bao, bán kính phục vụ bình 
quân của các trạm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên do nhu cầu lắp đặt nhanh phục vụ 
công tác kinh doanh, nên mạng chưa được đầu tư một cách đồng bộ và chất 
lượng mạng chưa cao. 

Mạng ngoại vi khu vực nghiên cứu đang được xây dựng và phát triển nên 
còn thiếu đồng bộ và phức tạp. Việc xây dựng hạ tầng cũng như các công trình 
khai thác thông tin chưa được phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khai thác và cung 
cấp. Bên cạnh đó, chưa kết hợp được với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác gây ảnh 
hưởng đến chất lượng của các công trình và mỹ quan đô thị. 

b) Bưu chính. 
- Mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ bưu chính: Đô Lương có 01 bưu cục 

cấp II đặt tại thị trấn Đô Lương và 10 bưu cục cấp III, ngoài ra có các điểm bưu 
điện văn hóa tại hầu hết các xã. Hiện có 2 đơn vị khai thác dịch vụ Bưu chính 
chiếm thị phần lớn là VN Post và Viettel Post. 
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- Dịch vụ:  

+ Về Bưu chính: Bưu phẩm hoả tốc, tuyệt mật, tối mật và mật (phục vụ 
cho khối các cơ quan Đảng, chính quyền); Dịch vụ Bưu chính uỷ thác; Bưu 
phẩm thường trong nước và quốc tế; Bưu kiện trong nước và quốc tế; Bưu phẩm 
không địa chỉ; Bưu gửi chuyển phát nhanh; Bưu gửi phát trong ngày; Bưu phẩm 
thu cước ở người nhận. 

+ Các dịch vụ cộng thêm: ghi số, máy bay, phát tận tay, phát tại nhà, phát 
hàng thu tiền (COD), khai giá, phát nhanh (Express), nhận gửi tại nhà, báo phát 
(AR)… 

+ Về Tài chính: Dịch vụ chuyển tiền: Thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, 
chuyển tiền nhanh; tiết kiệm bưu điện; dịch vụ điện hoa, chuyển quà tặng; Bảo 
hiểm nhân thọ. Các dịch vụ cộng thêm: thư báo trả, điện báo trả, phát tận tay, 
phát tại nhà. 

+ Về Phát hành báo chí: Phát hành các loại báo Trung ương, địa phương. 

c) Hiện trạng cột thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) 
Trên địa bàn huyện Đô Lương có 98 cột ăng ten (với tổng số 165 trạm thu 

phát sóng mạng thông tin di động trong đó có 97 trạm 2G và 68 trạm 3G). Trong 
đó có 96 cột ăng ten loại A2b chiếm tỷ lệ 98% và 1 cột ăng ten loại A2c chiếm 
tỷ lệ 1%. Có 15 cột ăng ten sử dụng chung hạ tầng với doanh nghiệp khác chiếm 
tỷ lệ 15,3%.  

Hiện trạng trên địa bàn huyện: 

- Số thuê bao di động: khoảng 131.200 thuê bao;  

- Số thuê bao bang rộng cố định: khoảng 38.438 thuê bao; 

- Số người sử dụng dịch vụ internet: khoảng 149.480 người. 

Hạ tầng mạng thông tin đã đủ dung lượng phục vụ các thuê bao trên địa 
bàn huyện. 

Các trạm BTS này chủ yếu do 4 doanh nghiệp Vinaphone, Mobifone, 
Viettel và Vietnammobile. 

d) Đánh giá chung. 
Huyện Đô Lương có mạng Bưu chính tương đối tốt, đã có 100% số xã có 

điểm phục vụ, các chỉ tiêu về bán kính phục vụ bình quân và số dân bình quân 
phục vụ bởi một điểm phục vụ đã rút ngắn đạt mức trung bình của cả nước. Dịch 
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vụ cơ bản; Chuyển phát nhanh; Bưu chính Uỷ thác; Chuyển tiền nhanh; Tiết 
kiệm Bưu điện,… đã được cung cấp và đáp ứng tốt nhu cầu. Tuy nhiên dịch vụ 
Internet băng rộng chưa được phổ cập, chủ yếu dùng cho giải trí (lướt web, nghe 
nhạc, đọc tin…) các dịch vụ liên quan đến ứng dụng Chính phủ điện tử, thương 
mại điện tử hầu như người dân chưa tiếp cận. 

Hạ tầng các trạm BTS hiện nay về cơ bản đáp ứng được khả năng thu phát 
sóng thông tin trên địa bàn, đảm bảo việc thông tin liên lạc thông suốt, liên tục. 
Tuy nhiên, hạ tầng cột ăng ten BTS trên địa bàn huyện Đô Lương chủ yếu là loại 
cột ăng ten cồng kềnh loại A2 (phân loại theo Thông tư 14/2013/TT-BTTTT). 

Đánh giá theo tiêu chí nông thôn mới: 100% các thôn cơ bản đã có hạ 
tầng đáp ứng nhu cầu truy cập Internet cho cá nhân tổ chức (đạt tiêu chí có 
Internet đến thôn); đặc biệt Đô Lương đã trang bị hầu hết các xã có máy tính nối 
mạng Intenet để người dân tra cứu văn bản, thực hiện các giao dịch điện tử. Đến 
nay hầu hết các xã đã đạt tiêu chí Bưu điện. 

10.7. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang. 
a) Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải. 

- Đô thị và dân cư nông thôn chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước 
thải. Nước thải chủ yếu tự thấm xuống đất hoặc theo các rãnh nước, vệt trũng 
chảy ra ao, hồ, ruộng đồng. 

- Các khu dân cư phát triển mới và dọc một số tuyến đường qua khu dân 
cư có mương thoát nước chung. 

- Nước thải sản xuất tại Cụm công nghiệp Lạc Sơn và Cụm công nghiệp 
tại thị trấn Đô Lương. Nước thải từ các nhà máy sản xuất khác đã được thu gom 
và xử lý tập trung trước khi xả ra môi trường. 

b) Hiện trạng quản lý chất thải rắn. 
- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom ở quy mô hộ gia đình, thu gom 

theo quy mô xã và được vận chuyển đi xử lý tại Khu xử lý CTR tại xã Hồng Sơn 
có diện tích 4,5ha để xử lý. 

- CTR y tế đã được thu gom, xử lý triệt để. 

- Mỗi xã đều có một điểm tập kết, trung chuyển CTR; 

- Chưa có số liệu cụ thể về CTR nguy hại, các cơ sở sản xuất hiện nay 
chưa có dấu hiệu phát sinh CTR nguy hại.  
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c) Hiện trạng nghĩa trang. 
- Tổng diện tích đất nghĩa trang đến năm 2020 là 376,16a.  

- Các nghĩa trang nhỏ lẻ, không tập trung, phân bố rải rác theo quy mô 
làng, xóm, không có tường bao cây xanh cách ly.  

- Hình thức chôn cất chủ yếu: hung táng, cát táng. Hình thức hoả táng 
chưa được người dân sử dụng rộng rãi. 

- Đã quy hoạch các Nghĩa trang tập trung và đóng cửa các nghĩa trang 
nhỏ, rải rác trong các xã. 

10.8. Hiện trạng môi trường. 
a) Môi trường nước. 

* Chất lượng nước mặt 

- Chất lượng nước các hồ chứa. 

Khu vực quy hoạch với các hồ có trữ lượng không lớn. Nguồn bổ cập cho 
hồ không đủ để cấp nước sinh hoạt và sản xuất với lưu lượng lớn một cách liên 
tục. Các số liệu quan trắc chất lượng nước hồ ở đây đều thấp hơn TCVN 5942-
1995 (cột B). Riêng chỉ tiêu SS vượt chỉ tiêu cho phép đối với cột B tương ứng 
là 1,08 lần. 

- Chất lượng nước sông Lam. 

Các chất dinh dưỡng: NO3- dao động trong khoảng 0,2-1,3 mg/l; NO2- 
dao động trong khoảng 0,05-0,5 mg/l. NH4+ trong khoảng 0,2-0,8 mg/l trong 
mùa lũ, và 0,2-0,5 mg/l trong mùa kiệt. Phốt pho (PO4-3) dao động từ 0,2-1,7 
mg/l. Chỉ tiêu các chất dinh dưỡng quan trắc đều nhỏ hơn giới hạn TCVN 
5942:1995. 

Nồng độ các kim loại nặng tại tất cả các điểm khảo sát vẫn ở mức thấp. 
Hàm lượng các ion Pb2+, Zn2+, Cu+2, Mn+2, I- đều nhỏ hơn 0,01 mg/l và nằm 
trong giới hạn cho phép của nước tự nhiên còn các ion Hg2+, As3+ có hàm 
lượng rất nhỏ, chỉ xuất hiện các vết. Giá trị của các thông số hàm lượng chì, 
asen, kẽm…đều thấp hơn mức cho phép theo TCVN 5942-1995 đối với nguồn 
loại A. 

Tổng Coliforrm: Trong nước sông Lam có tổng Coliform biến động rất 
lớn theo thời gian từ 100-9000 NPM/100ml nhưng theo không gian tổng 
Colifom không biểu hiện sự phân hóa rõ rệt. 
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Nguồn nước mặt trong khu vực đã có nhiều biểu hiện suy giảm về chất 
lượng, gia tăng hàm lượng các chất hữu cơ và dinh dưỡng. Chất lượng nước trên 
các lưu vực vẫn đảm bảo đáp ứng tốt cho các ngành phát triển kinh tế xã hội, 
riêng đối với cấp nước sinh hoạt cần chú ý độ đục và hàm lượng sắt (Fe), 
mangan, Asen...có mặt trong nước. 

*  Chất lượng nước ngầm 

Khu vực có khả năng khai thác nguồn nước ngầm phục vụ cho hoạt động 
sinh hoạt, Tuy nhiên trữ lượng nước ngầm không lớn. Nước ngầm khu vực đồng 
bằng phía Tây nhìn chung có chất lượng tốt. 

Bảng 29: Chất lượng nước ngầm khu vực quy hoạch 

TT Thông số Xã Nghi Yên 
TT Diễn Châu 

(Khối 4) 
TX. Cửa Lò 

TCVN 
5944-1995 

1 pH 6,5 6,5 7,05  

2 TSS 150 150 376,5 150 

3 NO3- 1,15 1,15 6,075 45 

4 Cl- 40 40 74,5 200 

5 Fe 0,115 0,115 0,145 2 

6 Cu 0,01 0,01 0,115 1 

7 Mn 0,46 0,46 0,681 0,5 

8 Zn 0,035 0,035 0,093 5 

Nguồn: Báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường Nghệ An. 

* Đánh giá chung: Qua kết quả phân tích một số điểm quan trắc trong khu 
vực cho thấy chất lượng nước ở khu vực phía tây tương đối tốt (TCVN 5944 – 
1995). 

 Nguyên nhân của sự ô nhiễm là do hoạt động dân sinh như khai thác 
không hợp lý bề mặt lưu vực (chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp, canh 
tác trên đất dốc, sử dụng không hợp lý các loại phân bón, thuốc trừ sâu, khai 
thác hải sản bừa bãi...). 
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b) Môi trường đất. 
- Hiện tượng đất Feralit xói mòn trơ sỏi đá xuất hiện ở địa hình núi cao, và 

các xã vùng bán sơn địa. Đất phát triển trên các loại đá mẹ như sa thạch, phiến 
thạch sét, granit và riolit.. Hiện lớp đất bị bào mòn, hệ thực vật phát triển kém, 
loại đất này chỉ phù hợp phát trồng cây lâm nghiệp. 

- Hiện tượng đất Feralit bị biến đổi do trồng lúa phân bố ở một số thung 
lũng; đất được sử dụng để trồng một vụ lúa, nơi có nước tưới đầy đủ có thể 
trồng 2 vụ lúa nhưng năng suất không cao. 

 * Các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường đất: 

- Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường đất 
trong là do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu trong sản phẩm nông nghiệp 
chưa được kiểm soát do đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp chiếm tỷ lệ 
tương đối lớn trong tổng diện tích đất tự nhiên của khu vực nghiên cứu. Các bao 
bì đựng thuốc bảo vệ thực vật có chứa nhiều thành phần nguy hại nhưng do nhận 
thức của người dân còn hạn chế nên các bao bì này một phần được mang về nhà, 
một phần được thải bỏ bừa bãi trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường đất, 
nước. 

- Quá trình khai thác và canh tác không hợp lý của người dân khi sản xuất, 
làm lớp thực bì thưa dần, kết hợp với mưa nhiều, cường độ mưa cao, cộng thêm 
nạn cháy rừng, lớp thực bì thưa thớt, đất đai bị xói mòn nghiêm trọng làm cây 
cối sinh trưởng kém.  

- Do công tác cải tạo đất đồi thành ruộng bậc thang để trồng lúa nên quá 
trình feralit tầng mặt đã bị hạn chế, làm cho tính chất đất thay đổi. 

- Ảnh hưởng do nhiễm bẩn bởi các chất thải sinh hoạt: Số lượng coliform 
tổng số và feacalcoli nói chung ở dưới mức ô nhiễm. Nhưng số lượng trứng giun 
đều cao hơn mức cho phép (10 trứng trong 100g đất). Số liệu trên cũng chỉ phản 
ảnh được một phần của hiện tượng nhiễm bẩn đất do chất thải sinh hoạt ở nhiều 
vùng cư dân, nơi mật độ dân cư đông đúc. 

 - Xói mòn đất trong khu vực quy hoạch:  Xói mòn bề mặt: Đây là quá 
trình rửa trôi bề mặt. Phần lớn vật chất bị xói mòn là các chất mùn, chất dinh 
dưỡng, gây ra tình trạng đất đai bị bạc màu và thoái hoá nhanh chóng. Hậu quả 
của quá trình xói mòn bề mặt tạo nên những vùng đất trống đồi núi trọc hoặc đất 
trơ sỏi đá.  
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c) Hiện trạng môi trường sinh thái. 
Rừng tập trung chủ yếu ở các vùng bán sơn địa, cây rừng chủ yếu là 

thông, keo, bạch đàn...  

* Đa dạng thuỷ sinh vật của các thuỷ vực nội địa 

 Thực vật thủy sinh (Macrophyte): Xác định được 34 loài thực vật thủy 
sinh thuộc hai ngành Thực vật Quyết (Pteridophyta) và ngành Thực vật có hạt 
(Spermatophyta) phân bố trong các dạng thủy vực sông, suối nước chảy, trong 
các hồ ao và ruộng trũng.  

 Thực vật nổi: Các thuỷ vực dạng ao, đầm có số loài nhiều nhất (70 loài) 
và có nhiều loài thuộc các nhóm Tảo Lam và tảo Lục chỉ thị cho các thuỷ vực ô 
nhiễm hữu cơ (phú dưỡng).  

 Động vật nổi: Trong thành phần động vật nổi, nhóm Giáp xác Râu ngành 
chiếm tỉ lệ cao nhất về thành phần loài (41%) sau đến Trùng bánh xe (28%), 
Giáp xác Chân chèo (23%) và cuối cùng là nhóm giáp xác Ostracoda và nhóm 
ấu trùng Côn trùng (cùng chiếm tỉ lệ 4%). 

11. Đánh giá, rà soát quy hoạch, dự án lớn trong vùng đang thực hiện. 

11.1. Quy hoạch chung đô thị Đô Lương. 
- Phạm vi ranh giới lập đồ án: Thuộc địa giới của 14 đơn vị hành chính 

huyện Đô Lương, tổng diện tích tự nhiên khoảng 7.930,0 ha gồm: Thị trấn Đô 
Lương hiện hữu (236,63 ha), toàn bộ diện tích 11 xã: Bồi Sơn (914,39 ha), 
Tràng Sơn (927,94 ha), Đặng Sơn (430,83 ha), Đông Sơn (1.016,60 ha), Nam 
Sơn (1.214,47 ha), Bắc Sơn (491,52 ha), Yên Sơn (430,22 ha), Văn Sơn 
(462,17), Đà Sơn (425,89 ha), Lạc Sơn (494,66 ha), Lưu Sơn (529,98 ha), và 
một phần diện tích 2 xã: Thịnh Sơn (230,23 ha), Hòa Sơn (124,47 ha). 

- Xác lập tầm nhìn Trên cơ sở bối cảnh vùng, tiềm năng, vị thế của địa 
phương gắn với xu hướng kinh tế sẻ chia và liên kết toàn cầu; xu hướng xuất 
khẩu tại chỗ (du lịch); xu hướng làm tăng giá trị bằng du lịch văn hóa; thiết lập 
sản phẩm chất lượng cao; xu hướng khởi xướng, nghiên cứu, sáng tạo; xu hướng 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xu hướng đô thị thông minh; xu 
hướng xanh - sinh thái; xu hướng nghệ thuật hóa; Đến năm 2040, đô thị Đô 
Lương sẽ trở thành:  

(1) Một đô thị hai bờ sông Lam, thịnh vượng và giàu bản sắc;  
(2) Một cực tăng trưởng năng động của tỉnh Nghệ An;  
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(3) Một đô thị du lịch hướng tới thị trường quốc gia và quốc tế;  
(4) Một địa chỉ với thương hiệu toàn cầu;  
(5) Một trung tâm giao thông vận tải đa phương thức;  
(6) Một đô thị xanh, tích hợp các giá trị phát triển bền vững;  
(7) Một hệ sinh thái tăng trưởng thông minh;  
(8) Một không gian đa diện cân bằng tiện ích đô thị và nông thôn. 
- Tính chất: Đô thị Đô Lương là đô thị loại V, phấn đấu đến năm 2025 là 

đô thị loại IV theo hướng thương mại - dịch vụ theo định hướng tại Quyết định 
số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Kế 
hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. - Là điểm kết nối giao thông Đông, Tây, Nam, 
Bắc liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Khu 
kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An. - Là đô thị sinh 
thái, đô thị thông minh theo hướng phát triển bền vững với các ngành dịch vụ, 
thương mại, hình thành các chuỗi du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái kết 
hợp định hướng phát triển xã nông thôn mới.  

- Chức năng: Trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế - xã hội và lợi thế về vị 
trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi (Quốc lộ 7A, 15A, 46A và đường N5), 
dự kiến đô thị Đô Lương được tổ chức các khu chức năng chính như sau: Khu 
trung tâm hành chính chính trị đô thị; Khu xây dựng các công trình công cộng; 
Khu thương mại dịch vụ; Khu nhà ở (bao gồm các khu dân cư đô thị hiện trạng, 
đô thị mới và các nông thôn xóm đang được đô thị hóa); Khu công viên, cây 
xanh, thể dục thể thao; Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; Khu kỹ 
thuật đầu mối. 

- Định hướng trở thành thị xã, Đô thị thương mại dịch vụ của các huyện 
vùng Tây Nam. . 

- Dành quỹ đất quy hoạch xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội 
thương mại dịch vụ cấp vùng huyện, đảm bào vai trò hạt nhân của thị xã - đô thị 
trung tâm vùng liên huyện trong tương lai   

- Định hướng phân vùng phát triển  
(1) Khu vực phát triển I: bao gồm toàn bộ thị trấn Đô Lương (hiện hữu), 

Đà Sơn, Lưu Sơn, Lạc Sơn và một phần các xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, 
Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, tổng diện tích 2.860,6 ha. Trong đó, không gian 
đô thị khoảng 1.660,8 ha; không gian nông thôn, ngoại ô khoảng 38,4 ha; không 
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gian nông nghiệp khoảng 642,5 ha; không gian chức năng ngoài đô thị khoảng 
518,8 ha.  

(2) Khu vực phát triển II: bao gồm toàn bộ xã Bồi Sơn, phần lớn xã Tràng 
Sơn và một phần các xã Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, tổng diện tích 2.932,6 
ha. Trong đó, không gian đô thị khoảng 636,0 ha; không gian nông thôn, ngoại ô 
khoảng 328,1 ha; không gian nông nghiệp khoảng 1.028,9 ha; không gian chức 
năng ngoài đô thị khoảng 939,6 ha. 

 (3) Khu vực phát triển III: bao gồm Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, tổng 
diện tích 2.136,8 ha. Trong đó, không gian đô thị khoảng 744,9 ha; không gian 
nông thôn, ngoại ô khoảng 125,2 ha; không gian nông nghiệp khoảng 611,7 ha; 
không gian chức năng ngoài đô thị khoảng 655,0 ha. 

- Định hướng phát triển không gian đô thị  
+ Toàn đô thị Đô Lương bao gồm 08 cụm đô thị, tổng diện tích khoảng 

3.029 ha được tổ chức không gian theo dạng vừa tập trung kết hợp phân tán dựa 
trên điều kiện hạ tầng giao thông, lấy thị trấn Đô Lương là trung tâm, kết nối với 
hệ thống đô thị mới theo các trục giao thông hình sao (QL.7A, QL.15A, QL.46 
và kết hợp vành đai kết nối).  

+ Các tuyến không gian trung tâm của đô thị Đô Lương được tổ chức với 
cấu trúc kết hợp giữa tập trung và phân tán; trong đó, thị trấn Đô Lương hiện 
hữu sẽ đóng vai trò kết nối với hệ thống đô thị mới theo các trục giao thông song 
hành, hình sao và tuyến đường liên đô thị khép kín.  

+ Việc hình thành các cụm đô thị theo khu vực phát triển hướng tới thiết 
lập sự tương hỗ, chia sẻ các chức năng, tiện ích xã hội, tiện ích hạ tầng kỹ thuật, 
nâng cao năng lực thích ứng với nhu cầu phát triển của thị trường. Đồng thời 
hình thành các không gian chức năng động lực trong và ngoài đô thị làm hạt 
nhân tăng trưởng.  

+ Trong ngắn hạn, đến năm 2030: tập trung chủ yếu các giải pháp thúc 
đẩy tiến trình đô thị hóa các khu vực quần cư có mật độ cao, nâng cấp hệ thống 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các trung tâm thương mại, văn hóa, 
thể thao, y tế, giáo dục hướng tới đạt các tiêu chuẩn tối thiểu, khả thi của đô thị 
phát triển trên nền tảng nông nghiệp hiện đại. Với tổng diện tích khoảng 1.660 
ha.  

+Trong dài hạn, đến năm 2040: phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất 
lượng thẩm mỹ đô thị, thích ứng với nhu cầu của công nghệ và thị trường; hoàn 
thiện không gian đô thị với tổng diện tích khoảng 1.369 ha. 
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Dân số hiện trạng 2020: 99.259 người. 
Dân số dự báo 2030: 120.000 người. 

 

Hình 8: sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị Đô Lương 

11.2. Đánh giá chung tổng hợp. 
a) Điểm mạnh. 

- Thuộc khu vực phát triển mở rộng của khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, 
là huyện tiếp nối vùng phía Tây Nghệ An và khu vực phát triển năng động nhất 
của tỉnh 

- Có các tuyến giao thông quan trọng đi qua, kết nối thuận lợi với cửa 
khẩu, cảng biển tạo động lực để phát triển, 

- Có cảnh quan tự nhiên phong phú với những giá trị văn hoá vật thể, phi 
vật thể đa dạng để phát triển du lịch. 
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- Có nhiều quỹ đất để xây dựng phát triển. Trong bối cảnh quỹ đất phát 
triển của khu kinh tế Đông Nam hiện nay không nhiều thì đây là một lợi thế lớn 
để phát triển đột phá về công nghiệp, đô thị, dịch vụ.  

- Có dân số đông, nguồn lao động dồi dào; Là vùng đất có truyền thống 
lịch sử, văn hóa, khoa bảng lâu đời. 

b) Điểm yếu. 
- Thiếu chiến lược phát triển bền vững. Chưa có thể chế quản lý phát triển 

không gian, kiểm soát và phân bổ vùng. Hệ thống đô thị và nông thôn còn rời 
rạc, chưa rõ trọng tâm của vùng và chưa có đô thị động lực. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp 
còn ít 

- Thiếu sự đồng bộ giữa hạ tầng kĩ thuật đô thị và hạ tầng xã hội 

- Điều kiện đảm bảo đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chưa đầy đủ 

c) Cơ hội. 
- Tỉnh Nghệ An có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, phát triển 

KTXH. Đã có nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện 
Đề án phát triển thị xã Đô Lương, là động lực phát triển cho huyện và các tiểu 
vùng. 

- Lợi thế vị trí là cửa ngõ của các huyện phía Tây, Được xác định là vùng 
phát triển mở rộng không gian của KKT Đông Nam, trọng điểm thu hút đầu tư 
của tỉnh. 

- Định hướng phát triển mở rộng hình thành thị xã Đô Lương, là trung 
tâm phía Tây Nam và là 1 trong 6 đô thị động lực phát triển của tỉnh. 

- Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, Đại dịch Covid-19 làm 
dịch chuyển chuỗi cung ứng trên phạm vi vùng tỉnh và quốc gia, mở ra cơ hội 
mới. 

d) Thách thức. 
- Thiếu chiến lược phát triển bền vững. Hệ thống đô thị và nông thôn còn 

rời rạc, chưa rõ trọng tâm của phân vùng. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần đầu tư nhiều, liên kết về giao thông 
khu vực phía Bắc còn yếu 
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- Nền kinh tế trong thời kỳ còn nhiều hạn chế, cơ cấu kinh tế chưa hài 
hòa, trình độ khoa học công nghệ còn thấp. 

- Lực lượng lao động trình độ chưa cao, có xu hướng ly hương xuất cư. 

- Chưa hoàn thiện định hướng quy hoạch tỉnh. 
  



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 107 
 

Phần III 

 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 
ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN 2050. 

1. Tầm nhìn phát triển vùng huyện Đô Lương đến năm 2050. 

3.1. Tình hình phát triển. 
Đô Lương là huyện trung tâm của tỉnh Nghệ An, có truyền thống về kinh 

doanh buôn bán, có nhiều tiềm năng, lợi thế và động lực để phát triển thành thị 
xã theo hướng thương mại dịch vụ, vì vậy quá trình đô thị hóa của huyện là một 
xu thế tất yếu. Quá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra trên thế giới rất mạnh mẽ 
đặc biệt là các nước đang phát triển khi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 bùng nổ. Việt Nam là nước đang phát triển, có tỷ lệ đô thị hóa thấp (khoảng 
35%) vì vậy việc tham khảo các kinh nghiệm Quốc tế ở các nước phát triển 
trước để giảm thiểu các bất cập trong quá trình đô thị hóa là việc làm cần thiết. 
Tính theo GRDP bình quân đầu người, Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, sau 
Hàn Quốc 35 năm và sau Nhật Bản khoảng 50 năm. Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt 
Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt là 35%; 52%; 82%; 95%. Qua đó 
cho thấy nước tương đồng nhất mà Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm để 
phát triển kinh tế, đô thị hóa trong vòng 20-30 năm tới là Thái Lan. Tuy nhiên 
cũng cần phải có những tham khảo kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản để 
định hướng cho các giai đoạn dài hạn. Đô Lương chịu ảnh hưởng lan tỏa của 
khu kinh tế Đông Nam – trung tâm phát triển công nghiệp – dịch vụ đồng bộ 
hiện đại, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh (trong đó thị trấn Đô Lương được 
xác định là vùng không gian phát triển mở rộng của khu kinh tế). Sau khi tham 
khảo, phân tích, đánh giá các điều kiện tương đồng tại các nước ta rút ra tổng 
hợp được như sau: 

- Đối với Hàn Quốc và Nhật Bản là các nước phát triển và có tỷ lệ đô thị 
hóa rất cao thì xung quanh các đô thị tỉnh lỵ là các đô thị vệ tinh với bán kính 
khoảng 20-30km, được cách ly với đô thị tỉnh lỵ bởi vành đai xanh (do đặc điểm 
tự nhiên phần lớn diện tích là đồi núi). Các đô thị vệ tinh chủ yếu có chức năng 
phát triển đô thị để giảm tải cho đô thị tỉnh lỵ và phát triển nông nghiệp để phục 
vụ cho đô thị tỉnh lỵ. 

- Thái Lan là nước có sự phát triển và điều kiện tương đồng nhất với Việt 
Nam. Đối với các khu vực xung quanh đô thị tỉnh lỵ với bán kính 15-20km chủ 
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yếu phát triển đô thị theo hình thức sinh thái với mật độ xây dựng thấp, một 
phần phát triển nông nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng. 

3.2. Tầm nhìn phát triển vùng. 
Đến năm 2030, phát triển Đô Lương trở thành thị xã- đô thị trung tâm của 

vùng Tây Nam, có công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát 
triển, hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao. 

Sau khi tham khảo kinh nghiệm Quốc tế, kết hợp với phân tích đánh giá 
các điều kiện tự nhiên và hiện trạng của huyện, xác định đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050 huyện Đô Lương trở thành huyện mạnh về kinh tế, văn hóa 
xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân được nâng cao; thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, 
tiến tới thành lập thị xã Đô Lương. 

Phát triển dựa trên các trụ cột: 

 - Về công nghiệp - đô thị: Công nghiệp và đô thị Đô Lương đến năm 
2030 tầm nhìn 2050 được gắn kết chặt chẽ trong tổng thể phân bố không gian 
toàn tỉnh Nghệ An. Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô 
thị loại IV, làm tiền để cho huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030. 
Xây dựng đô thị Giang Sơn, Thượng Sơn thành Đô thị loại V, là trung tâm hành 
chính, kinh tế, thương mại và văn hoá của huyện, trở thành đô thị phát triển, văn 
minh và đảm bảo về môi trường. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp 
trọng tâm như: cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo lắp ráp ô tô, thiết bị 
công nghệ cao, dược phẩm, chế biến nông - lâm - sản. 

 - Về dịch vụ-du lịch: Đến năm 2030 hình thành một mạng lưới dịch vụ 
đồng bộ, đảm nhiệm chức năng là trung tâm dịch vụ đầu mối của vùng Tây Nam 
tỉnh, của vùng với một số loại hình dịch vụ như logistic, tài chính - ngân hàng, 
sàn giao dịch nông sản, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp...Du lịch và 
kinh tế biển sẽ trở thành ngành mũi nhọn trong định hướng phát triển bền vững. 

 - Về nông nghiệp- nông thôn: Xây dựng một nền nông nghiệp sạch sử 
dụng công nghệ thân thiện môi trường, hình thành thương hiệu sản phẩm hàng 
hóa nông sản có chỗ đứng vững chắc trên thị trường gắn với lợi thế về điều kiện 
tự nhiên của huyện. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản 
theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành lâm nghiệp và 
thủy sản; tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt 
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trong nội ngành nông nghiệp. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy 
mô lớn, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết vùng. 

2. Tính chất – Chức năng. 

- Là thị xã – khu vực trọng tâm của phân vùng kinh tế trọng điểm miền 
Tây của tỉnh gắn với tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp, du 
lịch. 

- Là vùng phát triển kinh tế tổng hợp với các thế mạnh về công nghiệp, du 
lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với định hướng mở rộng 
không gian phát triển khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 

- Là đầu mối giao lưu kinh tế xã hội, kết nối khu vực miền núi phía Tây 
tỉnh Nghệ An với vùng đồng bằng ven biển qua hệ thống các tuyến Quốc lộ. 

3. Tiềm năng - Động lực phát triển. 

3.1. Tiềm năng. 
- Tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp theo hướng chế biến nông – lâm 

sản, sản xuất chuyên canh quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao gắn với chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết vùng. 

- Có điều kiện tự nhiên cực kỳ ưu đãi, có đầy đủ các nguồn tài nguyên 
như tài nguyên đất đai, tài nguyên nước. Phía Tây Bắc huyện là hệ thống rừng tự 
nhiên kết hợp các hồ, đập nước như hồ nước khoáng Mộ Dạ (Giang Sơn), hồ 
Đồng Thiêng, hồ đập Bàu Đá… thích hợp du lịch sinh thái rừng. 

- Tiềm năng Phát triển du lịch văn hóa, điển hình như Đền Qủa Sơn, khu 
di tích lịch sử Truông Bồn (được công nhận là điểm du lịch Nghệ An từ năm 
2018), 

- Qũy đất dồi dào, đáp ứng nhu cầu phát triển các khu Công nghiệp- Đô 
thị - Dịch vụ quy mô lớn trong bối cảnh quỹ đất phát triển trong khu kinh tế 
Đông Nam hiện nay không còn nhiều. 

- Tiềm năng phát phát triển thương mại dịch vụ như logistic, tài chính - 
ngân hàng, sàn giao dịch nông sản, ứng dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp.... 

- Có truyền thống văn hóa lịch sử, khoa bảng lâu đời, dân số tương đối 
trẻ, nguồn lao động dồi dào, cần cù, chịu khó, đây là nguồn lực quan trọng trong 
phát triển tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. 
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3.2. Động lực. 
- Về tự nhiên: Đô Lương nằm ở vị trí trung tâm của một vùng, là cầu nối 

tiếp cận giữa các huyện đồng bằng ven biển và các huyện miền núi của tỉnh 
Nghệ An; huyện Đô Lương nằm giữa giao điểm của các tuyến quốc lộ quan 
trọng như: quốc lộ 7 nối quốc lộ 1 với nước bạn Lào, quốc lộ 15 – quốc lộ 46 
nối đường Hồ Chí Minh với các tuyến quốc lộ khác và các huyện lân cận, đường 
thủy có sông Lam bắt nguồn từ Lào chảy qua địa bàn huyện dài 20km và đổ ra 
biển Đông tại cảng bến Thủy. Như vậy về tự nhiên, gioa thông huyện Đô Lương 
có vị trí và điều kiện thuận lợi để phát triển. 

- Về kinh tế từ trước đến nay Đô Lương luôn luôn là trung tâm giao lưu 
hàng hóa của cả vùng phía tây của tỉnh. Hàng hóa lâm sản, nong sản tư các 
huyện miện núi được tập trung vê Đô Lương, qua chế biến lại được tiêu thụ tai 
các vùng lân cận và đến các địa phương trong tỉnh, các tình phía bắc; hàng hóa 
hải sản từ các huyện ven biển và hàng hóa tiêu dùng khác từ các địa phương 
trong tinh, trong cả nước được trung chuyển đến Đô Lương sau đó được chuyển 
đến các vùng lân cận như Thanh Chương, Tân kỳ và các huyện dọc QL7. 

- Về văn hóa - xã hội, Thị trấn Đô Lương cũng tưng được coi là trung tâm 
kinh tế của một vùng, có quá trình hình thành và phát triển sớm với nhiều trung 
tâm khác trong tỉnh Nghệ An. Con người Đô Lương định cư, sinh sống và làm 
ăn ở nhiều vùng, địa phương trong cả nước, đặc biệt nhân dân một số địa 
phương ở lân cận như Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông hiện nay có nguồn gốc là 
người Đô Lương di dân đi khai hoang làm kinh tế mới; do đó nhiều nét văn hóa 
xã hội của Đô Lương có ảnh hưởng đên nhiều vùng lân cận, và ngược lại Đô 
Lương cũng du nhập nhiều nét văn hóa của các vùng lân cận. 

- Về quốc phòng an ninh: Vung trung tâm huyện có địa hình tương đối 
bằng phẳng, xung quanh huyện được bao bọc bởi các dãy núi thấp; hơn nữa hệ 
thống giao thông trên địa bàn huyện Đô Lương có vị trí quốc phòng mang tính 
chiến lược: trên địa bàn huyện có nhiều địa điểm có thể xây dựng được các khu 
hậu cứ chiến lược; dân số tương đối đông, là địa phương có nền kinh tế phát 
triển ổn định, có thể là hậu phương vững chắc thời bình, nhưng khi có chiến 
tranh xảy ra tính cơ động cao. Thời chiến tranh Đô Lương từng là địa điểm sơ 
tán của các cơ quan lạnh đạo cao cấp tỉnh; hiện nay trên địa bàn Đô Lương cũng 
nhiều đơn vị quốc phòng đóng quân: có cả đơn vị sẵn sang chiến đấu, đơn vị 
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quân khí và các cụm kho. Có thể nói rằng huyện Đô Lương là địa phương có vị 
trí chiến lược quốc phòng đối với tỉnh Nghệ An. 

- Sự phát triển của Đô Lương có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển 
của các huyện xung quanh trên nhiều lĩnh vực. Đô Lương vừa là nơi cung câp, 
cũng là thị trường tiêu thụ các loại sàn phẩm đặc thù của các địa phương; cơ sở 
hạ tầng trên địa bàn Đô Lương phát triển sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các địa 
phương xung quanh trong việc giao lưu hàng hóa, giao lưu vê vãn hóa và cả một 
sô tiện ích khác... 

- Trong thời gian từ 2010 đến 2020 lợi thế về vị trí địa lý và sự ủng hộ của 
Tinh cũng như sự liên kết với các huyện xung quanh đã mang lại nhiêu lợi ích 
cho phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đô Lương: Nhịp độ tăng trưởng bình 
quân từ 11,30 % năm là một trong nhữnẹ huyện có nhịp độ tăng trưởng cao 
trong tỉnh; về xã hội tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuôi bị suy dinh dưỡng giảm từ 20,40% 
năm 2010 xuống 9,99% năm 2020; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 15,96% năm 2010 
xuống 2,00% năm 2020. 

- Đã hình thành các cơ sở công nghiệp và du lịch sẵn có như: CCN Thị 
trấn, CCN Lạc Sơn, CCN Thượng  Sơn,…dự án Khu nông nghiệp công nghệ 
cao tại xã Đại Sơn. 

- Khu Kinh tế Đông Nam đang được UBND tỉnh Nghệ An quan tâm đầu 
tư mở rộng phát triển không gian theo trục Quốc Lộ 7C, mở ra nhiều cơ hội phát 
triển theo hướng công nghiệp - đô thị - dịch vụ cho huyện. 

Với vị thế đã tạo được đổi với tỉnh và các huyên lân cận thời gian qua, 
nhất là giai đoạn 2010 - 2020 và phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lỵ dự báo 
thời gian tới Đô Lương sẽ có bước phát triển mạnh, vừng chắc trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, vãn hóa xã hội và Quốc phòng an ninh; ưở thành một trung tâm 
chính trị, kinh tế và văn hóa trong vùng và có vai trò quan trọng góp phần vào sự 
phát triển của cả tỉnh. Đặc biệt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đàng bộ tỉnh 
Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, có nội dung ưu tiên phát triển 03 
vùng kinh tể trọng điểm, trong đó có phát triển miền Tây Nghệ An, trọng tâm có 
huyện Đô Lương; cụ thể Nghị quyết tỉnh bằng Chương trình hành động thực 
hiện, đó là xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triên huyện Đô Lương trở 
thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ. 
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4. Các chiến lược phát triển và các nhóm giải pháp. 

4.1. Cấu trúc không gian huyện dựa trên các yếu tố hiện hữu đặc thù. 
 Hệ thống mặt nước, cây xanh cảnh quan, làng xóm, các công trình văn 

hóa, di tích. 

- Hình thành các không gian xanh lớn bám theo sông Lam, bảo vệ mặt 
nước và cảnh quan khu vực ven sông. 

- Cải tạo, chỉnh trang khu vực làng xóm hiện trạng; Bảo tồn và tôn tạo các 
công trình di tích, tôn giáo có giá trị; Bổ sung các tiện ích công cộng, các không 
gian cây xanh trong khu vực lõi khu dân cư hiện trạng. 

- Tổ chức hệ thống không gian cây xanh mặt nước trong các khu vực chức 
năng của thị trấn kết nối với hệ thống cây xanh mặt nước hiện hữu.  

4.2. Hình thành những động lực phát triển kinh tế cho huyện Đô Lương. 
- Hình thành các trung tâm du lịch, dịch vụ, các công trình hạ tầng xã hội, 

HTKT khung cấp huyện cho vùng phía Tây Bắc và Đông Nam. Tạo sự kết nối 
hạ tầng và phát triển cân bằng trên toàn huyện. 

- Hình thành khu lâm nghiệp, NN công nghệ cao kết hợp các Cụm CN tạo 
động lực phát triển, thu hút lao động cho vùng phía Đông Nam. 

- Phát triển thương mại dịch vụ – logistic. Lồng ghép sự phát triển hạ tầng 
– kinh tế với sự phát triển mở rộng của KKT Đông Nam. 

5. Các dự báo phát triển vùng. 

5.1. Dự báo tăng trưởng kinh tế. 
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại 

hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các tiềm 
năng, lợi thế, động lực phát triển dự báo cơ cấu kinh tế huyện Đô Lương trong 
những năm tới như sau: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025: 
10,5-11%/năm, giai đoạn 2026-2030: >15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi 
theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại.  

+ Đến năm 2025: Nông lâm thủy sản 14%; Công nghiệp xây dựng: 
35,5%; Dịch vụ: 50,5%; 
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+ Đến năm 2030: Nông lâm thủy sản: 10%; Công nghiệp xây dựng: 38%; 
Dịch vụ: 52%. 

+ Đến năm 2050: Nông lâm thủy sản: 3%; Công nghiệp xây dựng: 42%; 
Dịch vụ: 55%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 90 triệu đồng; Đến 
năm 2030 đạt 115-120 triệu đồng/người/năm; Đến năm 2050 đạt 135-150 triệu 
đồng/người/năm. 

5.2. Dự báo dân số, tỷ lệ đô thị hóa. 
a) Các căn cứ luận chứng. 

- Niên giám thống kê huyện Đô Lương 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình hàng năm của huyện; các kết quả 
điều tra xã hội học… 

Được dự báo trên cơ sở dân số hiện trạng trên địa bàn huyện và các dự 
báo về nhu cầu lao động làm việc, các dự báo phát triển về ngành kinh tế công 
nghiệp, dịch vụ thương mại, sản xuất nông - lâm nghiệp, dự kiến lao động làm 
việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài dân số chính 
thức sinh sống và làm việc tại huyện, còn có các thành phần dân số khác như: 
Lực lượng vũ trang, khách vãng lai, du lịch, lao động đến trong ngày từ các khu 
vực lân cận… 

b) Dự báo phát triển dân số, lao động. 
- Dân số thường trú toàn huyện năm 2020 (bao gồm cả dân số quy đổi) là: 

229.275 người. 

- Tỷ lệ tăng dân số trung bình giai đoạn 2015-2020 khoảng 1,22%, trong đó: 

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giai đoạn 2015-2020 khoảng 1%/năm 

+ Tỷ lệ tăng dân số cơ học giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,22%/năm 

- Căn cứ vào các yếu tố trên, dự báo tốc độ phát triển dân số của huyện 
Đô Lương đến năm 2030 khoảng: 1,5-1,8% /năm, trong đó tỷ lệ tăng tự nhiên 
khoảng 1,0% /năm, tỷ lệ tăng cơ học khảng 0,5-0,8% /năm. 

- áp dụng công thức tính toán tăng trưởng dân số qua các thời kỳ:  

    Pn = Po (1 + α) n 

Áp dụng công thức trên, Quy mô dân số của toàn huyện như sau: 
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Dự báo đến năm 2030: 

+ Dân số toàn huyện khoảng 265.000 – 275.000 người, dân số đô thị 
khoảng 164.000 người. 

+ Tỷ lệ đô thị hóa 50-60%. Đất xây dựng đô thị khoảng 1.000 ha. 

- Dự báo đến năm 2050:  

+ Dân số toàn huyện khoảng 358.000 – 390.000 người, dân số đô thị 
khoảng 250.000 – 274.000 người. 

- Tỷ lệ đô thị hóa 60 -70%.  

- Dự kiến lực lượng lao động phi nông nghiệp chiếm 70% tổng lao động 
toàn huyện. 

5.3. Dự báo sử dụng đất. 
 

STT 

 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

 

Mã 

Diện tích 

năm 2030 
(ha) 

Diện tích 

năm 2020 
(ha) 

 

Tăng (+) 
giảm (-) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
35.372,18 35.372,18 

1 Đất nông nghiệp NNP 20.330,52 24.996,56 
-

4.666,04 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.134,81 8.991,76 
-

1.856,95 

- 
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 6709,25 8558,04 

-

1848,79 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 
HN

K 
1.619,80 2.334,55 -714,74 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.864,49 4.283,53 -419,04 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.015,47 1.015,47  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 5.986,78 7.760,18 -2.140,80 

- 
Trong đó: đất rừng sản xuất là  

rừng tự nhiên 
RSN 233,50 233,50 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 423,50 555,96 -132,46 
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1.9 Đất nông nghiệp khác 
NK

H 
653,07 55,11 597,96 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 14.506,43 9.729,89 4.776,54 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.470,34 774,68 695,66 

2.2 Đất an ninh 
CA

N 
9,81 1,02 8,79 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 108,03 12,88 95,15 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 
TM

D 
838,85 29,45 809,40 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 441,46 33,71 407,75 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 217,84 3,03 214,81 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 393,59 236,47 157,11 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 6.409,55 4.962,33 1.447,22 

- Đất giao thông DGT 3914,43 2836,34 1078,09 

- Đất thuỷ lợi DTL 1311,53 1400,40 -88,87 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 6,92 4,60 2,33 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 42,30 11,12 31,18 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 

DG

D 
180,58 99,59 80,99 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 177,86 112,23 65,63 

- Đất công trình năng lượng DNL 161,67 7,97 153,70 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 1,15 1,10 0,05 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 52,54 26,45 26,09 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 17,19 9,04 8,15 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 22,49 8,33 14,16 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ NTD 475,82 418,21 57,61 
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- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 25,47 5,47 20,00 

- Đất chợ 
DC

H 
19,56 21,47 -1,90 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 67,48 40,48 27,00 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 209,00 7,88 201,12 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.135,20 2.457,32 677,89 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 73,09 62,86 10,23 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 42,86 22,25 20,61 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 28,66 3,24 25,42 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 41,74 35,17 6,56 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 986,04 1.000,35 -14,30 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng 
MN

C 
32,17 45,90 -13,73 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,73 0,87 -0,14 

3 Đất chưa sử dụng CSD 535,22 645,73 -110,51 

Bảng 30: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
5.4. Mục tiêu cụ thể. 

 

 

ST
T 

 

 

Chỉ tiêu 

 

 

Đơn vị 

 

 

Kế hoạch 
giai đoạn 

2021-2025 

 

Dự kiến 

giai đoạn 
2026- 

2030 

A Kinh tế    

1 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 

bình quân 5 năm 

% 11 13 

2 Thu nhập bình quân đầu người đến 

cuối kỳ kế hoạch 

Triệu 

đồng/người/

năm 

90,09 140 

3 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 415 500 
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đến cuối kỳ kế hoạch 

4 Tỷ lệ đô thị hóa đến cuối kỳ kế hoạch % 25 39 

B Văn hóa - Xã hội    

5 Tỉ lệ giảm hộ nghèo bình quân/năm % > 2 >2 

 

6 

Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong 

tổng lực lượng động xã hội đến cuối 

kỳ kế hoạch 

 

% 

 

<60 

 

<50 

 

7 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối 

kỳ   kế hoạch 

 

% 

72 >80 

   

8 Số bác sỹ trên 1 vạn đến cuối kỳ kế 

hoạch 

Bác sỹ 7 10 

9 Số giường bệnh trên 1 vạn dân đến 

cuối kỳ kế hoạch 

Giường 29-32 35-37 

10 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % >95 >98 

11 Tỷ lệ trưởng học đạt chuẩn quốc gia 

đến  cuối kỳ kế hoạch 

% 85 95 

 

12 

 

Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

 

% 

 

100 

 

100 

13 Chỉ tiêu nông thôn mới    

 

- 

 

Huyện nông thôn mới 

 Đến năm 

2023 Đạt 

huyện NTM 

 

- Xã đạt nông thôn mới nâng cao Xã 5 10 

- Xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu Xã 5 10 

- Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Khu 30 50 

14 Chỉ tiêu về văn hóa hàng năm    

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa % 80 85 

- Tỷ lệ khu dân cư văn hóa % 80 85 

- Tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa % 95 97 
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- Tỷ lệ trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa % 95 97 

- Tỷ lệ doanh nghiệp văn hóa % 80 85 

C Môi trường    

15 Sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh    

 

- 

Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước 

sạch, nước hợp vệ sinh 

 

% 

 

100 

 

100 

 

- 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

 

% 

 

98,8 

 

100 

16 Thu gom, xử lý rác thải, chất thải    

 

- 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn 

đạt 

 

% 

 

>80 

 

100 

 Trong đó: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 

đô thị đạt 

 

% 

 

>98 

 

100 

 

- 

Tỷ lệ khu công nghiệp khi hình thành 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn 

 

% 

 

100 

 

100 

 

- 

Tỷ lệ nhà máy có hệ thống xử lý chất 

thải đạt quy chuẩn khi xả thải ra môi 

trường đạt 

 

% 

 

100 

 

100 

17 Duy trì tỷ lệ che phủ rừng % 27 32 

Bảng 31: Mục tiêu phát triển đến năm 2030 
6. Định hướng phát triển không gian vùng.  

6.1. Mô hình phát triển không gian vùng. 
a) Mô hình sử dụng không gian hiện tại . 

Trong mô hình sử dụng không gian hiện tại, các không gian thương mại 
dịch vụ, không gian công nghiệp và không gian du lịch được bố trí phân tán, đô 
thị mới chỉ phát triển tập trung ở vùng trung tâm, mạng lưới kết nối giữa các yếu 
tố này mỏng và yếu.  

Yếu tố trung tâm của các vùng phía Đông Nam và phía Tây Bắc chưa rõ 
nét, tạo ra sự mất cân bằng gữa các khu vực trong huyện. 
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b) Mô hình phát triển tương lai. 
Mô hình phát triển tương lai phát huy lợi thế các tài nguyên của địa 

phương, tăng cường và củng cố mạng lưới kết nối không gian đô thị, không gian 
công nghiệp, không gian du lịch. 

Tăng cường kết nối Tây Bắc- Đông Nam để phát huy vai trò của các hành 
lang kinh tế theo các trục giao thông chính. Đồng thời xây dựng trục phát triển 
đô thị mới tạo ra những giá trị mới. 

Có tính đến sự mở rộng phát triển không gian của khu kinh tế Đông Nam. 

 4 Trục động lực: 

 - Trục Bắc Nam:  QL15 

 - Trục Đông Tây:  QL.7 

 - Trục kết nối phía Đông Nam: QL7C 

 - Trục kết nối phía Tây: Đường huyện quy hoạch mới – QL 48E 

 3 Vùng đô thị hóa: 

  - Vùng đô thị Đô Lương,  

  - Vùng đô thị Giang Sơn,  

  - Vùng đô thị Thượng Sơn 

 1 Trọng tâm phát triển: Đô thị Đô Lương 
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Hình 9: Mô hình phát triển không gian vùng 

6.2. Xác định các phân vùng kiểm soát phát triển. 
a) Cơ sở lý luận phân vùng. 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của địa 
phương: Địa hình tự nhiên của huyện phân thành 2 vùng tương đối rõ là vùng 
bán sơn địa và vùng đồng bằng. Với địa hình tự nhiên đó ảnh hưởng không nhỏ 
tới các hình thái sinh hoạt, phân bố dân cư và hệ thống hạ tầng xã hội trong 
huyện. Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng, ảnh hưởng lớn tới quy hoạch định 
hướng phân vùng của huyện. 

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó xác định 
Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên và các nguồn lực khác của các tiểu vùng 
để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bao gồm 3 tiểu vùng: 
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Tiểu vùng 1: Vùng Tây Bắc của huyện; Tiểu vùng 2: Vùng Trung tâm; Tiểu 
vùng 3: Vùng Đông Nam. 

- Theo định hướng Quy hoạch chung đô thị Đô Lương, có 13 xã thuộc 
phạm vi của quy hoạch đô thị. Trên cơ sở đó, định hướng phân vùng phát triển 
cần tính đến phương án điểu chỉnh địa giới hành chính của huyện trong tương lai 
gần để đảm bảo sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, cơ cấu phân vùng của 
huyện không bị ảnh hưởng nhiều, gây ra sự xáo trộn, ảnh hướng và mất cân 
bằng phát triển. 

- Định hướng mở rộng không gian khu kinh tế Đông Nam: Huyện Đô 
Lương là trọng tâm trong hướng phát triển tương lai của khu kinh tế Đông Nam, 
vì vậy cần có sự phân vùng phù hợp, hài hòa để tránh phá vỡ quy hoạch, thuận 
lợi trong quản lý và mở rộng phát triển của khu kinh tế trong tương lai. 

- Là mô hình phát triển trên cơ sở ba vùng phát triển (vùng phía Bắc phát 
triển lâm nghiệp, cây ăn quả; vùng trung tâm phát triển đô thị - dịch vụ - công 
nghiệp và vùng phát triển nông nghiệp), các vùng có tính chất lan tỏa hỗ trợ cho 
các vùng chức năng khác. 

- Là mô hình trong đó làm rõ trọng điểm phát triển, gắn kết các khu chức 
năng, có khả năng độc lập ở từng địa điểm (mỗi vùng đều có một khu trung tâm 
hạt nhân). Các vùng có tính đặc trưng riêng. 

- Xác định các trục phát triển chính và các trục liên kết dựa trên yếu tố địa 
hình đồng thời liên kết bằng các hệ thống giao thông chính. 

b) Phân vùng. 
Trên cơ sở phân vùng địa hình, nghiên cứu phát triển kinh tế và phân 

vùng phát triển không gian của huyện đề xuất phân vùng kiểm soát phát triển 
gồm 3 vùng có đặc điểm phát triển riêng. Cụ thể 3 phân vùng như sau: 
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Hình 10: Sơ đồ phân vùng phát triển 

b1. Phân vùng 1 (vùng phía Tây Bắc). 

Gồm 6 xã phía Bắc: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn 
Tây, Hồng Sơn và Bài Sơn. 

- Diện tích: 9.284,20 ha  (92,84 km2), chiếm tỷ lệ 26,24%  diện tích toàn 
huyện 

- Dân số hiện trạng: 30.115 người.  

- Dân số quy hoạch 2030: 36.000 người. 

- Tính chất: Là vùng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, phát 
triển lâm nghiệp, Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản; công nghiệp khai thác 
và sản xuất vật liệu xây dựng; Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng (khu du 
lịch nước khoáng nóng Giang Sơn)..  

1 

2 

3 
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- Thị trấn Giang Sơn làm trung tâm phát triển vùng 

- Bao gồm các chức năng chính: 

+ Các Khu trung tâm xã và Trung tâm cụm xã (thị tứ). 

+ Khu kinh tế gắn với rừng. 

+ Các khu nông nghiệp công nghệ cao. 

+ Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

+ Khu khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng 

* Điểm mạnh: 

+ Quỹ đất rừng rộng lớn. 

+ Có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, không khí trong lành. 

* Điểm yếu: 

+ Là khu vực hiện nay đang phát triển kém của Huyện. 

+ Khung hạ tầng chưa hoàn thiện. 

+ Địa hình cao, hiểm trở. 

+ Hoạt động xây dựng còn tự phát, thiếu kiểm soát. 

+ Hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ. 

* Cơ hội: 

+ Hình thành một khu vực phát triển kinh tế rừng trong tương lai. 

+ Hình thành một khu vực phát triển du lịch sinh thái gắn với rừng. 

+ Hình thành CCN chế biến lâm sản, khai thác và sản xuất vật liệu xây 
dựng 

* Thách thức: 

+ Nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động khai thác rừng không đúng cách. 

+ Bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan trước các hoạt động phát triển của 
nền kinh tế thị trường hiện nay. 

+ Cân bằng giữa phát triển nóng đột phá và phát triển bền vững. 

b2. Phân vùng 2 (vùng Trung tâm). 
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Bao gồm thị trấn Đô Lương và 13 xã: Bắc Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đặng 
Sơn, Đông Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn, 
Văn Sơn, Yên Sơn. - Diện tích: 96,56 km2 (chiếm tỷ lệ 27,91% diện tích toàn 
huyện) 

- Dân số hiện trạng: 99.259 người. 

- Dân số quy hoạch 2030: 120.000 người. 

- Tính chất: Là vùng kinh tế tổng hợp, lấy đô thị trung tâm là thị trấn Đô 
Lương, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của vùng. Tập 
trung phát triển vùng theo hướng dịch vụ thương mại và nông nghiệp như: sản 
xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất thực phẩm sạch cho các khu đô thị. 

- Đô thị: Lấy thị trấn Đô Lương (định hướng trở thành Thị xã) làm trung 
tâm phát triển vùng 

- Bao gồm các chức năng chính: 

+ Khu trung tâm hành chính Huyện. 

+ Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ đầu mối cấp Huyện, 
vùng huyện. 

+ Các trường chuyên nghiệp đào tạo và dạy nghề. 

+ Cụm công nghiệp. 

* Điểm mạnh: 

+ Vị trí là trung tâm của huyện. 

+ Quỹ đất bằng phẳng. 

+ Kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông như quốc lộ 15 và quốc lộ 7. 

+ Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn các vùng khác. 

* Điểm yếu: 

+ Khung hạ tầng chưa hoàn thiện. 

+ Còn thiếu các dịch vụ cần thiết. 

* Cơ hội: 

+Hình thành một khu trung tâm của Huyện, và là bộ mặt của Huyện trong 
tương lai. 
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+ Là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao nhất trong Huyện. 

* Thách thức: 

+ Huy động nguồn lực lớn cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng cho thị trấn 
Đô Lương trong giai đoạn trước mắt. 

+ Nguy cơ ô nhiễm từ khu vực phát triển công nghiệp từ các CCN Lạc 
Sơn, Thượng Sơn. 

Hình11: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng 
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b3. Phân  vùng 3 (vùng Đông Nam). 

Là phân vùng Gồm 13 xã: Trung Sơn, Thuận Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn, 
Minh Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, 
Đại Sơn và Mỹ Sơn. 

- Diện tích: 165,09km2 (chiếm tỷ lệ 46,67% diện tích toàn huyện) 

- Dân số hiện trạng: 106.824 người.  

- Dân số quy hoạch 2030: 119.000 người. 

- Tính chất:  

+ Là vùng tập trung phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp vật liệu xây 
dựng và phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái 

+ vùng chờ phát triển của của khu kinh tế Đông Nam. 

- Bao gồm các chức năng chính: 

+ Các Khu trung tâm xã và Trung tâm cụm xã (thị tứ). 

+ Khu kinh tế nông, lâm nghiệp. 

+ Các khu nông nghiệp công nghệ cao. 

+ Khu du lịch văn hóa, sinh thái. 

* Điểm mạnh: 

+ Quỹ đất bằng phẳng lớn. 

+ Có hệ thống các điểm du lịch văn hóa đa dạng. 

* Điểm yếu: 

+ Là khu vực hiện nay chưa phát triển của Huyện. 

+ Khung hạ tầng chưa hoàn thiện. 

+ Hoạt động xây dựng còn tự phát, thiếu kiểm soát. 

+ Hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ. 

* Cơ hội: 

+ Hình thành một khu vực phát triển nông, lâm nghiệp. 

+ Hình thành một khu vực phát triển du lịch văn hóa kết hợp sinh thái. 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 127 
 

+ Hình thành CCN khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng 

+ Phát triển đột phá, hình thành khu vực phát triển hỗn hợp Công nghiệp 
– đô thị  - dịch vụ theo hướng phát triển của khu kinh tế Đông Nam gắn với 
Quốc Lộ 7C. 

* Thách thức: 

+ Nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động du lịch, khai thác vật liệu xây dựng. 

+ Bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan trước các hoạt động phát triển của 
nền kinh tế thị trường hiện nay. 

+ Cân bằng giữa phát triển nóng đột phá và phát triển bền vững. 

6.3. Định hướng Khu vực phát triển đô thị. 
Đến năm 2030, ngoài đô thị Đô Lương thì định hướng huyện Đô Lương 

trở thành thị xã Đô Lương. Vì vậy vùng huyện Đô Lương sẽ là khu vực có tỷ lệ 
đô thị hóa cao của tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh: 

- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 khoảng 20-30%. 

- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2030 khoảng 50-60%. 

- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2050 khoảng 60-70%. 

- Hình thành 3 Khu vực phát triển đô thị, bao gồm: 

+ Đô thị Đô Lương. 

+ Đô thị Giang Sơn 

+ Đô thị Thượng Sơn 

- Với 3 khu vực phát triển đô thị, cùng với các trung tâm xã tạo động lực 
phát triển cân đối cho các khu vực dân cư của huyện.  

TT Đô thị 
Diện 
tích 

(ha) 

Diện 

tích xây 

dựng đô 

thị (ha) 

Dân số 
2020 

(người) 

Dân số 
2030 

(người) 

Mật 

độ 

toàn 

dô thị 

(người/

km2) 

Mật độ 

khu 

vực nội 

thị 

(người/

km2) 

Xếp 

loại đô 

thị 

1 Đô thị Giang Sơn  1.400,0 372,0 7.500 18.600 1.328 5.000 5 

2 Đô thị Thượng Sơn 1.400,0 580,0 9.800 25.400 1.814 5.000 5 



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 128 
 

3 Đô thị Đô Lương 7.930,0 2000,0 99.259 120.000 1.350 6.000 4 

 Tổng   2654,40   164.000     

Bảng32:Tổng hợp quy mô các đô thị đến năm 2030 

a) Thị trấn Giang Sơn. 
Đến năm 2030 Là đô thị loại V. 

Tính chất, chức năng, quy mô: 

- Đô Thị Chợ Thượng là trung tâm hành chính, chính trị, dịch vụ thương 
mại, văn hóa xã hội, kinh tế vùng phía Tây Bắc của huyện Đô Lương.  

- Xây dựng Thị trấn Giang Sơn gắn với khu du lịch sinh thái nước khoáng 
nóng Giang Sơn, hình thành động lực thu hút phát triển dân cư cho khu vực phía 
Bắc huyện. 

- Xây dựng hệ thống các công trình thương mại – dịch vụ cấp vùng, thúc 
đẩy cơ cấu các ngành kinh tế phát triển toàn diện, đồng đều. 

- phát triển trên cơ sở Trung tâm xã Giang Sơn Tây hiện nay, với các trục 
giao thông chính: QL15, Ql 48E, DH 10, Dh 22 

- Hướng phát triển không gian: Mở rộng ranh giới dọc theo trục đường 
huyện 22 và Quốc lộ 48E, về phía Tây Nam. 

- Quy mô diện tích: Diện tích toàn đô thị khoảng 1.400ha, diện tích đất 
xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 372ha. Phạm vi phát triển đô thị thuộc 
các xã Giang Sơn Tây, Giang Sơn Đông. 

Dân số hiện trạng 2020: Khoảng 7.500 người. 

Dân số dự báo đến năm 2030: Khoảng 18.600 người. 
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Hình 12: Sơ đồ định hướng phát triển thị trấn Giang Sơn 

b) Đô thị Đô Lương. 
- Thuộc địa giới của 14 đơn vị hành chính huyện Đô Lương, tổng diện 

tích tự nhiên khoảng 7.930,0 ha gồm: Thị trấn Đô Lương hiện hữu (236,63 ha), 
toàn bộ diện tích 11 xã: Bồi Sơn (914,39 ha), Tràng Sơn (927,94 ha), Đặng Sơn 
(430,83 ha), Đông Sơn (1.016,60 ha), Nam Sơn (1.214,47 ha), Bắc Sơn (491,52 
ha), Yên Sơn (430,22 ha), Văn Sơn (462,17), Đà Sơn (425,89 ha), Lạc Sơn 
(494,66 ha), Lưu Sơn (529,98 ha), và một phần diện tích 2 xã: Thịnh Sơn 
(230,23 ha), Hòa Sơn (124,47 ha). 

- Tính chất: Đô thị Đô Lương là đô thị loại V, phấn đấu đến năm 2025 là 
đô thị loại IV theo hướng thương mại - dịch vụ theo định hướng tại Quyết định 
số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Kế 
hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. - Là điểm kết nối giao thông Đông, Tây, Nam, 
Bắc liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Khu 
kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An. - Là đô thị sinh 
thái, đô thị thông minh theo hướng phát triển bền vững với các ngành dịch vụ, 
thương mại, hình thành các chuỗi du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái kết 
hợp định hướng phát triển xã nông thôn mới.  

- Chức năng: Trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế - xã hội và lợi thế về vị 
trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi (Quốc lộ 7A, 15A, 46A và đường N5), 
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dự kiến đô thị Đô Lương được tổ chức các khu chức năng chính như sau: Khu 
trung tâm hành chính chính trị đô thị; Khu xây dựng các công trình công cộng; 
Khu thương mại dịch vụ; Khu nhà ở (bao gồm các khu dân cư đô thị hiện trạng, 
đô thị mới và các nông thôn xóm đang được đô thị hóa); Khu công viên, cây 
xanh, thể dục thể thao; Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; Khu kỹ 
thuật đầu mối. 

- Định hướng trở thành thị xã, Đô thị thương mại dịch vụ của các huyện 
vùng Tây Nam. . 

- Dành quỹ đất quy hoạch xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội 
thương mại dịch vụ cấp vùng huyện, đảm bào vai trò hạt nhân của thị xã - đô thị 
trung tâm vùng liên huyện trong tương lai 

- 3 khu vực phát triển, 8 cụm đô thị 

- Hướng phát triển không gian: phía Đông Nam 

Dân số hiện trạng 2020: 99.259 người. 

Dân số dự báo 2030: 120.000 người. 

Hình 13: Sơ đồ định hướng phát triển đô thị Đô Lương 
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c) Đô thị Thượng Sơn. 
- Thuộc các xã Thượng Sơn, Quang Sơn 

Tính chất, chức năng, quy mô: 

- Thị trấn Thượng Sơn là trung tâm dịch vụ thương mại, văn hóa, kinh tế 
vùng phía Đông Nam của huyện Đô Lương, 

- Xây dựng Thị trấn Thượng Sơn gắn với QL7B, QL7C và khu vực phát 
triển công nghiệp Thượng Sơn phía Đông huyện. 

- Xây dựng hệ thống các công trình thương mại – dịch vụ cấp vùng. 

- Là đô thị động lực của phân vùng phía Đông Nam huyện, gắn với khu 
vực phát triển mở rộng không gian của khu kinh tế Đông Nam. 

- Hướng phát triển không gian: Phía Đông Bắc, Tây Nam 

 Quy mô diện tích: 1.400ha. 

Dân số hiện trạng 2020: 9.800 người. 

Dân số dự báo 2030: 25.400 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14: Sơ đồ định hướng phát triển thị trấn Thượng Sơn 

* Phân kỳ phát triển đô thị: 

+ Giai đoạn đến năm 2025: Hoàn thành đề án phân loại đô thị Đô Lương 
đạt đô thị loại IV; Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Giang Sơn, điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Thượng Sơn. Tập trung nguồn lực, ưu tiên 
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đầu tư xây dựng, thúc đẩy nhanh quá trình hình thành các đô thị Giang Sơn, 
Thượng Sơn theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 20-
30%. 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Từng bước đầu tư xây dựng và phát triển mở 
rộng đô thị Đô Lương theo quy hoạch, phát triển các đô thị Giang Sơn, Thượng 
Sơn đạt các tiêu chí đô thị loại V- trung tâm dịch vụ thương mại, văn hóa, kinh 
tế, đô thị động lực phát triển của vùng Tây Bắc và Đông Nam huyện Đô Lương. 
Cơ bản hình thành thị xã Đô Lương với trọng tâm là 3 khu vực phát triển đô thị. 
Dân số đô thị toàn huyện đạt khoảng 275.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50-60% 

6.4. Định hướng phát triển khu vực nông thôn. 
a) Giai đoạn 2020 – 2025. 

+ Cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư nông thôn hiện trạng, xây dựng và 
phát triển các khu dân cư mới theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt. Quy 
hoạch xây dựng các khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư 
kiểu mẫu phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

+ Mô hình cụm đổi mới: Được hình thành nhằm thúc đẩy phát triển sản 
xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và hàng hóa chất lượng cao. Bán 
kính phục vụ 2 – 3Km. Về vị trí, cụm đổi mới được tổ chức gắn với trung tâm 
huyện lỵ hoặc trung tâm tiểu vùng trong huyện và nằm trên trục giao thông 
chính của vùng để thuận tiện liên hệ với bên ngoài huyện như: Chợ Trung, Chợ 
Mới, Chợ Ú, Bài Sơn, Mỹ Sơn. Quy mô cụm đổi mới từ 25 -35 ha, với các chức 
năng chủ yếu sau: Khu quản lý, điều hành; Khu nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ nông nghiệp; Trung tâm tín dụng nông nghiệp; Khu hội chợ sản phẩm 
nông nghiệp công nghệ cao; Kho bảo quản; Khu các dịch vụ cơ bản (nhà ở, các 
cửa hàng, ..) 

Trung tâm dịch vụ sản xuất cụm: Được hình thành trong các khu vực sản 
xuất nông nghiệp tập trung (chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao công nghệ nông 
nghiệp...). Trung tâm dịch vụ có quy mô 3-5 ha với chức năng ươm giống, bảo 
quản sau thu hoạch, quảng bá sản phẩm kết hợp dịch vụ du lịch. Trung tâm dịch 
vụ sản xuất cụm được hình thành phục vụ từ 3-5 xã. Được tổ chức gắn liền với 
trung tâm xã hoặc điểm dân cư phát triển trong xã. 

+ Mô hình làng chăn nuôi: Xu hướng phát triển mô hình trang trại gia 
đình. Hình thái dân cư bám kéo dài theo trục đường, khó khăn cho việc tổ chức 
cơ sở hạ tầng xã hội. 
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Định hướng phát triển mô hình: Tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại 
gia đình. Quy mô trang trại khoảng 0,25 – 0,5 ha. Chiều rộng lô đất trang trại 
25-40 m. Tổ chức bố cục điểm dân cư theo dạng nhánh nối liền với khu trung 
tâm xã. Các lô đất trang trại bám vào 2 bên trục đường nhánh. Mỗi nhánh được 
tổ chức như một nhóm ở và không nên kéo dài quá 6km. 2-3 xã tổ chức một khu 
vực thu mua, bảo quản và chế biến sản phẩm tại vị trí thuận tiện về giao thông 
và gắn với khu trung tâm xã. Đối với các xã không nằm theo cụm có thể bố trí 
một điểm thu mua và bảo quản sản phẩm tại khu vực trung tâm xã. 

+ Mô hình làng trồng lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Có xu hướng 
phát triển áp dụng mô hình VAC trong sản xuất kinh tế hộ gia đình. Hình thức 
canh tác theo kiểu trang trại đang có chiều hướng phát triển. Quy mô trang trại 
phổ biến 0,3-0,5 ha/hộ. Những khu sản xuất tập trung khoảng 35-40 ha. Các 
trang trại nằm ngoài khu vực thôn xóm. Khu vực dân cư cũ là các làng truyền 
thống hình thành từ lâu đời 

Định hướng phát triển mô hình: Các làng truyền thống: Bảo tồn, không 
phát triển dân cư mới, nâng cấp điều kiện hạ tầng (giao thông, thoát nước, …). 
Xác định 1-2 điểm dân cư phát triển cho phát triển dân cư mới trong xã. Đất ở 
cho dân cư mới được bố trí theo dạng hộ phi nông nghiệp. Bình quân khoảng 
150m2/hộ. Sản xuất chăn nuôi được bố trí tập trung và tách rời khỏi khu vực 
thôn xóm. 2-3 khu trang trại tập trung sẽ bố trí 1 khu hỗ trợ và dịch vụ sản xuất, 
với quy mô từ 3-5 ha. 

Mô hình làng trồng rau an toàn: Hiện sản xuất ở quy mô nhỏ, chất lượng 
sản phẩm chưa cao, chưa mang tính sản xuất hàng hoá. 

Định hướng phát triển mô hình: 2-4 xã trồng rau tập trung nên bố trí 1 
điểm hỗ trợ sản xuất với chức năng chính là dịch vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
và bảo quản sau thu hoạch. Quy mô khoảng 1-2 ha. Vị trí được tổ chức gắn liền 
với một trong các trung tâm xã trong cụm. Sản xuất trồng rau được phát triển 
theo mô hình trang trại rau an toàn, được bố trí tập trung xung quanh khu ở hiện 
có. Đối với xã có cảnh quan đẹp có thể hình thành điểm du lịch sinh thái gắn kết 
với khu vực trang trại trồng rau tập trung nhằm phát triển dịch vụ du lịch trong 
xã. Dân cư phát triển mới được bố trí tập trung chủ yếu vào điểm dân cư trung 
tâm xã theo dạng hộ phi nông nghiệp. Bình quân khoảng 150m2/hộ. 
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b) Giai đoạn 2025 – 2030. 
- Nghiên cứu điều chỉnh lại địa giới hành chính các xã cho phù hợp sau 

quy hoạch: 

+ Không gian đô thị hiện hữu (gồm đô thị Đô Lương) có tổng diện tích 
khoảng 237 ha, tỷ lệ khoảng 3,0%; Không gian nông thôn khoảng 1.283 ha, tỷ lệ 
khoảng 16,2%; Không gian nông nghiệp khoảng 6.250 ha, tỷ lệ khoảng 78,8%; 
Không gian chức năng ngoài đô thị khoảng 161 ha, tỷ lệ khoảng 2,0% 

+ Theo định hướng đến năm 2030, toàn huyện Đô Lương sẽ trở thành thị 
xã với Không gian đô thị có tổng diện tích khoảng 1.659,9 ha, tỷ lệ khoảng 
20,9%; Không gian nông thôn khoảng 1.988,2 ha, tỷ lệ khoảng 25,1%; Không 
gian nông nghiệp khoảng 3.270,2 ha, tỷ lệ khoảng 41,2%; Không gian chức 
năng ngoài đô thị khoảng 1.011,8 ha, tỷ lệ khoảng 12,8%. 

Đô thị Đô Lương hướng tới trở thành đô thị loại IV, theo đó sẽ bao gồm 
không gian nội thị và ngoại thị; Ranh giới nội, ngoại thị là một dạng chỉ giới 
mềm được xác định trên cơ sở mô hình, cấu trúc đô thị, theo các giai đoạn phát 
triển, làm cơ sở để thiết kế quản lý kiến trúc cảnh quan theo đồ án quy hoạch; 
Khu vực nội thị dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ khu vực phát triển đô thị với diện 
tích khoảng 3.042 ha, chiếm 38,4%; khu vực ngoại thị bao gồm khu ở ngoại ô, 
các khu chức năng ngoài đô thị; khu vực nông thôn, khu vực canh tác nông lâm 
nghiệp, diện tích khoảng 4.889 ha, chiếm 61,6%. Khu vực ngoại thị bao gồm các 
nêm xanh (đất canh tác nông nghiệp trong phạm vi tiếp giáp khu vực xây dựng 
đô thị) khu ở ngoại ô, các khu chức năng ngoài đô thị; khu vực nông thôn, khu 
vực canh tác nông nghiệp, rừng và phần diện tích còn lại; Trong giai đoạn đầu, 
khu vực nội thị sẽ tập trung vào khu vực lõi đô thị của đô thị Đô Lương hiện 
hữu; Đến năm 2040, khu vực nội thị vào khoảng 3.042 ha; khu vực ngoại thị 
4.889 ha. 

- Xây dựng và phát triển các khu dân cư mới theo quy hoạch nông thôn 
mới được duyệt và các khu dân cư kiểu mẫu phục vụ xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu trên toàn huyện. Đến năm 2030 dân số nông thôn khoảng 111.000 
người. 

- Bảo tồn chỉnh trang mô hình cư trú các khu vực dân cư hiện hữu, đảm 
bảo đáp ứng tiêu chuẩn của huyện nông thôn mới. Khu vực nông thôn tiến hành 
chỉnh trang phát triển nhà ở nông thôn theo mô hình sinh thái, mật độ xây dựng 
thấp. 
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- Kết nối hài hòa với các đô thị đã có. 

- Ngoài các đô thị, cần khai thác quỹ đất, đáp ứng nhu cầu phát triển dân 
cư mới tại khu vực nông thôn. Hình thành các điểm dân cư đô thị hóa tập trung 
tại các khu vực thuận lợi như: Chợ  Trung, Chợ Mới, Chợ Ú, Bài Sơn, Mỹ 
Sơn. 

6.5. Định hướng phát triển thương mại - dịch vụ- du lịch. 
Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng  thị trấn Đô Lương trở thành thị xã theo 

hướng thương mại dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần 
thứ 19 (nhiệm kỳ 2020-2025). Tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm 50-
50,2% trong tổng giá trị sản xuất; lao động trong ngành CN – TTCN, Dịch vụ - 
Thương mại đến năm 2025 chiếm 60-65% trong tổng số lao động của các ngành 
kinh tế. 

  Tập trung thực hiện  đồng bộ các biện pháp  nhằm tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Có giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh; xem cải cách 
hành chính là khâu then chốt, tạo bước đột phá trong việc xây dựng môi trường 
đầu tư. 

Tập trung đầu tư các dự  án đầu tư trong lĩnh vực CN-TTCN, phát triển hạ 
tầng thương mại,huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông 
đảm bảo tạo lợi thế trong công tác thu hút đầu tư. 

Tạo đột phá trong  phát triển Thương mại - Dịch vụ trên cơ sở mở rộng 
quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và 
đời sống nhân dân. Khuyến khích các tổ chức kinh doanh dịch vụ hiện đại như 
trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng. Phát triển 
các loại hình phân phối hiện đại và triển khai áp dụng thương mại điện tử, từng 
bước thiết lập mạng lưới thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. 

a) Thương mại dịch vụ. 
a1. Về phát triển hạ tầng Thương mại. 

Đô Lương là một huyện có truyền thống phát triển về thương mại dịch vụ; 
Đô Lương nằm giữa giao điểm của các tuyến Quốc lộ quan trọng như: Quốc lộ 7 
nối QL 1A với nước bạn Lào, Quốc lộ 15 – QL 46 nối đường Hồ Chí Minh với 
các tuyến Quốc Lộ khác và các huyện lân cận; Có tuyến đường giao thông 
đường N5 (QL 7C) từ nhà máy xi măng Đô Lương đến Cảng Cửa Lò, là tuyến 
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đường quan trọng của tỉnh đáp ứng phương tiện có trọng tải lớn vận chuyển 
hàng hóa, tiết kiệm thời gian lưu thông;  

Huyện Đô Lương được định hướng xây dựng trở thành thị xã theo hướng 
thương mại dịch vụ. Do đó nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên địa bàn ngày càng 
cao; khả năng thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại lớn. 

- Quy hoạch xây dựng các Trung tâm Thương mại, Siêu thị đạt tiêu chuẩn  

- Tập trung nâng cấp cải tạo các chợ đã xuống cấp: Chợ  Điếm - Đà Sơn, 
chợ Thái Sơn, chợ Nam Sơn, chợ Thượng Sơn....; Xây dựng mới: Chợ Đông 
Sơn, Chợ Lưu Sơn, Chợ Minh Sơn... 

- Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch 03 chợ: chợ bến xe thị trấn, chợ Cồn thầu 
Hồng Sơn , chợ Trung tâm Thương mại Đô lương 

Đối với chợ bến xe thị trấn: Không phù hợp, đây chỉ là điểm bán nhỏ lẻ, 
hiện nay dự án hoàn thành thì UBND huyện sẽ vận động các hộ kinh doanh ở 
đây vào chợ để kinh doanh. 

Đối với chợ Trung tâm Thương mại: UBND huyện đang xây dựng đề án 
di dời sang chợ mới trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Chợ Cồn Thầu Hồng Sơn: Hồng Sơn là xã miền núi, dân cư ở thưa, hiện 
nay Hồng Sơn có 01 chợ nhưng không có khả năng phát triển nên không cần 
quy hoạch thêm chợ. 

- Hoàn thành và đi vào hoạt động dự án Trung tâm Thương mại kết hợp 
chợ truyền thống Đô Lương, thực hiện việc di dời chợ Trung tâm Thương mại 
cũ sang chợ mới; Hoàn thiện đưa vào hoạt động TTTM Lan Chi trong năm 
2021. 

- Thu hút đầu tư xây dựng trung tâm hội nghị, khách sạn tại thị trấn Đô 
Lương (Nhà khách huyện ủy cũ) với tổng vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. 

- Thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ tại thị 
trấn Đô Lương với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng (đường từ cầu Ba ra đến 
Lưu Sơn). 

- Thu hút các nhà đầu tư phát triển thương mại hai bên tuyến đường QL 
7C (N5) thuộc xã, Hòa Sơn, Tân sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Đại Sơn. Cụ thể:  

+ Trên tuyến đường QL 7 C (bên đường N5): 01 TTTM  thuộc xã Hòa 
Sơn và 01 TTTM thuộc xã Đại Sơn;  
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+ 01 TTTM tại thị trấn Đô Lương 

+ 01 Trung tâm Thương mại tại xã Giang Sơn Đông 

- 03 Siêu thị hạng 2, 05 siêu thị hạng 3: 01 Siêu thị hạng 3 tại Trung tâm 
xã Thượng Sơn; 01 Siêu thị hạng 3 tại xã Lam Sơn, 01 Siêu thị hạng 3 tại xã Lạc 
Sơn, 01 Siêu thị tại xã Bài sơn; và 01 Siêu thị hạng 3 tại xã Quang Sơn; 02 Siêu 
thị hạng 2 tại thị trấn; 01 Siêu thị tại xã Yên Sơn. 

- Thú hút đầu tư dự án TTTM, Khách sạn tại Chi cục thuế, Kiểm lâm cũ.  

- Thu hút đầu tư khu du lịch suối khoáng nóng Giang Sơn với diện tích 
khoảng 500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng  2000 tỷ đồng  để phát triển ngành dịch 
vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 

- Phấn đấu đến năm 2025 có từ 100- 150 của hàng tiện lợi, 35-40  cửa 
hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn theo quy định.... 

Bảng 33: Quy hoạch Hạ tầng TM Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 
Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ghi 

chú 

 
STT 

 

 
Tên 

 
Địa chỉ 

Hạng 
chợ/TT

M/Siêu 

thị 

 

 
Diện tích 

đất 

2021 - 
2030 

2030-2050 

Nâng cấp, 
cải tạo, 

mở rộng, 

xây mới 

Nâng cấp, 
cải tạo, 

mở rộng, 

Xây mới 

I CHỢ       

1 
Chợ  Đô 

Lương 
Thị trấn 1 41.000    

2 Chợ Sỏi Lưu Sơn 3 2500 xây mới   

4 Chợ Mới 
Thuận 

Sơn 
3 6000 

NC,CT  

(nâng cấp, 

cải tạo) 

  

5 Chợ Lạc Sơn Lạc Sơn 3 6000 xây mới   

6 Chợ Đón Xuân Sơn 3 3000 xây mới   

7 Chợ Trung Lam Sơn 3 10.000 NC, CT   
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Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ghi 

chú 

 
STT 

 

 
Tên 

 
Địa chỉ 

Hạng 
chợ/TT

M/Siêu 

thị 

 

 
Diện tích 

đất 

2021 - 
2030 

2030-2050 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

xây mới 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

Xây mới 

8 Chợ Thanh Hiến Sơn 3 3000 xây mới   

9 
Chợ Hàng 

Phượng 
Nam Sơn 3 5000 xây mới   

10 Chợ Yên Sơn Yên Sơn 3 3500  NC, CT  

11 Chợ Lấng Ngọc Sơn 3 3000 xây mới   

12 Chợ Vịnh Thái Sơn 3 10.065 xây mới   

12 Chợ Thượng 
Thượng 

Sơn 
3 5.800 NC, CT   

14 Chợ Tràng Văn Sơn 3 4.200  xây mới  

15 Chợ Đón 
Thịnh 

Sơn 
3 2500 xây mới   

16 
Chợ Tràng 

Thành 

Tràng 

Sơn 
3 2.500 NC, CT xây mới  

17 Chợ Cửa Cồn 
Tràng 

Sơn 
3 3000  xây mới  

18 Chợ Om Minh Sơn 3 10.000 xây mới   

19 Chợ Vịnh 
Quang 

Sơn 
3 3.000 xây mới   

20 Chợ Lở Bắc Sơn 3 3.050 NC, CT   

21 Chợ Ú Đại Sơn 2 15.000  
NC, mở 

rộng 
 

22 Chợ Điếm Đà Sơn 3 3000 xây mới   

23 Chợ Bài Sơn Bài Sơn 3 3000 NC, CT   
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Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ghi 

chú 

 
STT 

 

 
Tên 

 
Địa chỉ 

Hạng 
chợ/TT

M/Siêu 

thị 

 

 
Diện tích 

đất 

2021 - 
2030 

2030-2050 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

xây mới 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

Xây mới 

24 Chợ Năn 
Giang 

Sơn Đông 
2 7.800 NC, CT   

25 
Chợ Tràng 

Giang 

Giang 

Sơn Tây 
3 2.500 NC, CT   

26 Chợ Đồn Mỹ Sơn 3 3.000  NC, CT  

27 Chợ Hòa Sơn Hòa Sơn 3 3000 
NC,CT, 

mở rộng 
  

28 Chợ Trù Sơn Trù Sơn 3 4.000  NC,CT  

29 Chợ Đình Tân Sơn 3 4.606 NC,CT NC,CT  

30 Chợ Mượu Bồi Sơn 3 3000    

31 
Chợ Tiền 

Nông 
Hồng Sơn 3 4.000  xây mới  

32 
Chợ Đông 

Sơn 
Đông Sơn 3 5.000 xây mới   

33 
Chợ Trung 

Sơn 

Trung 

Sơn 
3 6.000 xây mới   

34 
Chợ Đặng 

Sơn 
Đặng Sơn 3 5.000  xây mới  

II TTTM       

1 
TTTM Lan 

Chi 
Văn Sơn 3 26.000 xây mới   

2 
TTTM tại xã 

Hòa Sơn 
Hòa Sơn 3 30.000  xây mới  
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Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ghi 

chú 

 
STT 

 

 
Tên 

 
Địa chỉ 

Hạng 
chợ/TT

M/Siêu 

thị 

 

 
Diện tích 

đất 

2021 - 
2030 

2030-2050 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

xây mới 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

Xây mới 

3 
TTTM tại xã 

Thượng Sơn 

Thượng 

Sơn 
2 30.000 xây mới   

4 

TTTM tại Thị 

trấn Đô 

Lương 

Thị trấn 2 30.000 xây mới   

5 
TTTM  tại xã 

Lam Sơn 
Lam Sơn 3 20.000  

xây mới 
 

6 
TTTM Yên 

Sơn 
Yên Sơn 3 20.000  

xây mới 
 

7 
TTTM tại xã 

Quang Sơn 

Quang 

Sơn 
3 20.000 xây mới 

 
 

8 
TTTM tại xã 

Tân Sơn 
 3 20.000  

xây mới 
 

III SIÊU THỊ       

1 
Siêu Thị tại 

xã Tân Sơn 
Tân Sơn 3 800 

xây mới 
  

2 

Siêu thị tại 

Thị trấn Đô 

Lương 

Thị trấn 2 10.000 xây mới   

3 

Siêu thị tại xã 

Giang Sơn 

Đông 

Xã Giang 

Sơn Đông 
3 800  xây mới  

4 
Siêu thị tại xã 

Yên Sơn 
Yên Sơn 3 800 xây mới   
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Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ghi 

chú 

 
STT 

 

 
Tên 

 
Địa chỉ 

Hạng 
chợ/TT

M/Siêu 

thị 

 

 
Diện tích 

đất 

2021 - 
2030 

2030-2050 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

xây mới 

Nâng cấp, 

cải tạo, 

mở rộng, 

Xây mới 

5 
Siêu thị Trù 

Sơn 
Trù Sơn 3 500 xây mới   

6 
Siêu thị tại xã 

Tràng Sơn 

Tràng 

Sơn 
3 800  xây mới  

 

a2. Về phát triển lĩnh vực dịch vụ. 

- Dịch vụ du lịch: 

+ Phát triển ngành dịch vụ gắn với phát triển các ngành kinh tế khác, nâng 
cao chất lượng dịch vụ. 

+ Tập trung thu hút đầu tư dự án suối khoáng nóng Giang Sơn để phát 
triển ngành dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 

+ Quan tâm đầu tư, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn: xây 
dựng Tượng đài chiến thắng Ba ra (Tràng Sơn), Tượng Đài Truông Cồn Đọi (Đà 
Sơn). 

+ Hình thành chuỗi du lịch về văn hóa tâm linh, sinh thái, trải nghiệm 
nghỉ dưỡng tuyến ngược Sông Lam từ cầu bến thủy đi ngược lên cầu Ba ra, đến 
Quả Sơn, chùa Bà Bụt, nước khoảng nóng Giang Sơn, Truông Bồn. 

+ Chú trọng phát triển thêm văn hóa ẩm thực, xây dựng thương hiệu các 
sản phẩm tiêu biểu của huyện để phát triển dịch vụ du lịch. 

+ Đẩy mạnh kết nối với các địa phương như  Nam Đàn, Thành phố Vinh, 
Cửa Lò để xây dựng phát triển tour du lịch. 

- Dịch vụ vận tải, thông tin, bưu chính, bảo hiểm, y tế...được mở rộng và 
đầu tư hiện đại với nhiều loại hình dịch vụ mới, chất lượng tốt. 
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- Tổ chức tín dụng ngân hàng: Tạo điều kiện phát triển các quỹ tín dụng 
nhân dân, các ngân hàng thương mại trên địa bàn để cung ứng nguồn vốn tín 
dụng cho nhân dân, đẩy mạnh dịch vụ. 

a3. Về phát triển doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến Thương mại. 

- Đến  năm 2025 địa bàn huyện có khoảng 400 DN nhỏ và vừa, tăng 100 
DN so với năm 2020; Có nhiều doanh nghiệp phát triển mạnh, góp phần tăng 
nguồn thu ngân sách cho địa phương. 

- Tổng số hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ là 
khoảng 6500 hộ, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. 

- Phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức 
các Phiên chợ hàng Việt về các xã miền núi và thực hiện tốt cuộc vận động 
người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

- Tổ chức cho các Doanh nghiệp và làng nghề tham gia các hội chợ xúc 
tiến thương mại như Hội chợ Thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá các 
sản phẩm tiêu biểu của địa phương.  

b) Du lịch. 
Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh, địa phương 

và các nguồn xã hội hóa để tiếp tục tu bổ, tôn tạo các di tích phục vụ phát 
triển du lịch. 

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục đã được phê duyệt của dự 
án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đền Quả Sơn, đưa lễ hội đền Quả Sơn 
thành lễ hội cấp tỉnh. 

Đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển du lịch: giao thông kết nối các điểm 
du lịch như Truông Bồn với Đền Quả Sơn; hệ thống đường ven sông Lam. 
Khai thác tuyến du lịch văn hóa – sinh thái: Đền Quả Sơn - Đập Ba ra Đô 
Lương - Chùa Bà Bụt - Chùa Phúc Yên, đền Hội Thiện theo đường Thủy. 
Đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm đảm bảo 
chất lượng. 

Đầu tư phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu 
của sản phẩm nghề, đảm bảo chất lượng. Đầu tư xây dựng mô hình nghỉ 
tại nhà dân ở một số địa phương. 
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Xây dựng và phát triển ẩm thực truyền thống của địa phương; khuyến 
khích phát triển các sản phẩm, hàng lưu niệm có tính độc đáo, đặc sắc 
phục vụ du khách. 

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, hỗ trợ 
kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập mô hình… 

Xã hội hóa trong hoạt động du lịch; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ 
chức doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, thể thao, vui chơi giải 
trí trên địa bàn. Khuyến khích hình thành một số công ty cổ phần Du lịch. 

Đầu tư khôi phục một số hoạt động văn hóa truyền thống, phát huy 
vai trò của loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm 
du lịch như biểu diễn dân ca, ví, giặm khi du thuyền sông Lam. 

Quy hoạch các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các di tích, danh thắng 
có tiềm năng phát triển du lịch: đền Nguyễn Cảnh Hoan, đền vua Lê Trang 
Tông, đền Phú Thọ, đình Phú Nhuận, đình Long Thái Nhà thờ họ Hoàng 
Trần, chùa Ba Nàng…, chuẩn bị đầy đủ điều kiện và thông tin để kêu gọi 
đầu tư khai thác du lịch 

Lập quy hoạch cụ thể và kêu gọi đầu tư các khu du lịch sinh thái, trải 
nghiệm như: Khu du lịch suối nước khoáng nóng Giang Sơn, trồng cây dổi 
kết hợp du lịch…hình thành tuyến: Vinh – Kim Liên – Đô Lương – Tân 
Kỳ - Pù Mát. 

Quy hoạch chi tiết việc xây dựng và phát triển làng nghề gắn với phát 
triển du lịch, cải tiến mẫu mã sản phẩm nghề thủ công truyền thống đáp 
ứng nhu cầu, thị hiếu của khách tham quan (Làng nghề nồi đất Trù Sơn, 
làng nghề chủi đót Lương Sơn, làng nghề bánh đa Vĩnh Đức…). 

Quy hoạch quỹ đất để hình thành các khu dịch vụ, cơ sở lưu trú, mua 
sắm; mô hình nghỉ tại nhà dân nhằm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch 
nông thôn. 

Quy hoạch mô hình trang trại, gia trại bền vững, điển hình, có cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp nhằm tạo điểm đến và cung cấp sản phẩm sạch cho 
phát triển du lịch. 

Quy hoạch quỹ đất để mở rộng khuôn viên một số di tích, danh thắng 
trọng điểm nhằm phục vụ các hoạt động liên quan như lễ hội, một số hoạt 
động văn hóa, thể thao... 
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- Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: 

+ Cùng với việc tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá tạo nên các tour du lịch 
sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng cần xây dựng hạ tầng du lịch. Hiện tại hệ thống 
nhà hàng, khách sạn của Đô Lương chưa phát triển. Do vậy trong thời gian từ 
nay đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ du lịch nói riêng cũng 
như sự phát triển của ngành dịch vụ nói chung thì đòi hỏi phải đầu tư xây dựng 
hệ thống nhà hàng khách sạn để phục vụ khách du lịch tại huyện tránh tình trạng 
như hiện nay du khách đến Đô Lương dừng chân trong ngày mà không muốn 
nghỉ lại. Cụ thể: Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây hệ thống nhà hàng, 
khách sạn và dịch vụ tổng hợp ở các khu trung tâm cụm du lịch…. 

Hệ thống các nhà hàng phải được kiểm soát về chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm và đặc biệt giới thiệu những món ăn truyền thống của người dân 
trong huyện. 

+ Xây dựng hạ tầng các điểm du lịch nông nghiệp nông thôn (mô hình nuôi 
trồng, sản xuất chế biến cây ăn quả đặc sản, làng nghề truyền thống, văn hóa đặc 
trưng) tại các làng nghề và các khu vực nông thôn  

+ Xây dựng các hệ thống hạ tầng kết nối, các khu vui chơi, quảng trường, 
các cơ sở lưu trú… đồng bộ, hiện đại đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngày càng 
cao của du khách. 

6.6. Định hướng phát triển công nghiệp. 
Tốc độ tăng trưởng CN - TTCN bình quân hằng năm 12,88%; tốc độ tăng 

trưởng thương mại dịch vụ hàng năm 12,73%. Đến năm 2025 tỷ trọng ngành 
công nghiệp-xây dựng chiếm 35-35,5%  

- Phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông - 
lâm sản, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, điện tử.  

- Ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao: Công nghệ 
sinh học, dược phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ 
tự động hóa. 

+ Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng các tuyến đường nối từ 
QL7A - CCN Lạc Sơn, CCN Lạc Sơn - QL7C (đường N5); đầu tư tuyến đường 
từ  đoạn qua CCN Thượng Sơn ra QL 7C để phát triển các CCN, tạo lợi thế 
trong công tác thu hút đầu tư các dự án sản xuất quy mô lớn. 
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a) Phân vùng sản xuất CN. 
- Phân vùng số 1 (phía Tây Bắc): Nhà máy xi măng Sông Lam  

Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 
sản xuất 4 triệu tấn clinker/năm đầu tư theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh 
Nghệ An với tổng mức đầu tư là 12.500 tỷ đồng. Đây là một trong những nhà 
máy xi măng có quy mô lớn và hiện đại nhất trong cả nước. Về dự án giai đoạn 
2, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 922/2016 chấp thuận chủ trương 
đầu tư với 2 dây chuyền sản xuất clinker công suất 12.000 tấn/ngày, 2 dây 
chuyền nghiền xi măng đồng bộ và đóng bao công suất 3.800.000 tấn xi 
măng/năm tại Trạm nghiền Nghi Thiết cùng với một tuyến băng tải clinker dài 
45 km, tổng mức đầu tư 9.449 tỷ đồng. Hiện Công ty cổ phần Xi măng Sông 
Lam đã sẵn sàng mọi điều kiện nội tại để triển khai giai đoạn 2 dự án như vốn, 
đào tạo sẵn sàng nhân lực, đàm phán và ký hợp đồng cung cấp với các nhà thầu 
quốc tế… 

Dự án giai đoạn 2, chủ trương đầu tư bằng công nghệ mới nhất, đảm bảo 
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn cao phục vụ các dự án trọng điểm 
quốc gia theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu, theo đó các vấn đề xây dựng, lắp đặt, 
các thiết bị đo đếm, kiểm soát bảo vệ môi trường sẽ được tối ưu, đồng bộ hóa 
theo tiêu chuẩn cao nhất. 

- Phân vùng số 2: Cụm công nghiệp Lạc Sơn, cụm công nghiệp Thị trấn 

- Đối với CCN Lạc Sơn: Thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng CCN phần 
mở rộng. Sau khi hoàn thành đồng bộ hạ tầng CCN Lạc Sơn với tổng diện tích 
74,44 ha sẽ tiến hành các quy trình di dời CCN thị trấn về CCN Lạc Sơn.  

- Đối với CCN thị trấn: Với diện tích 7,8 ha đã thu hút 13 doanh nghiệp 
đầu tư sản xuất, 100% diện tích đất đã được giao hết; Hạ tầng được đầu tư từ 
năm 2005-2006. Hiện tại các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định đã tao 
được việc làm có thu nhập ổn định cho khoảng 350-400 lao động. Tuy nhiên, 
hiểu quả hoạt động của CCN chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu so với tiềm năng 
lợi thế. CCN thị trấn hình thành từ năm 2005 nằm trong khu vực thị trấn, diện 
tích nhỏ, gần khu dân cư do đó khi các doanh nghiệp sản xuất phát triển sẽ 
không đảm bảo về diện tích cũng như công tác môi trường, mỹ quan đô thị, 
không phù hợp với quy hoạch chung Đô thị Đô Lương, quy hoạch chi tiết xây 
dựng 1/500 khu Trung tâm mới Đô thị Đô Lương (270ha). UBND huyện đã quy 
hoạch vùng đất của CCN thị trấn hiện tại sang đất thương mại dịch vụ và đất ở 
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theo định hướng phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch chung đô thị Đô Lương, 
quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu Trung tâm mới Đô thị Đô Lương  trình 
cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tương lai khi hoàn thiện hạ tầng CCN 
Lạc Sơn phần  mở rộng  sẽ di chuyển CCN thị trấn về CCN Lạc Sơn. 

- Phân vùng số 3. CCN Thượng Sơn. 

Tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng CCN, kêu gọi các nhà đầu tư vào sản 
xuất; Hoàn thiện hồ sơ xin mở rộng CCN Thượng Sơn lên 40,4 ha và huy động 
các nguồn vốn để tập trung đầu tư hạ tầng phần diện tích mở rộng. Diện tích dự 
kiến mở rộng là 32 ha, cơ bản diện tích đất xin điều chỉnh thêm là đất trồng lúa 
năng suất thấp đã cấp cho nhân dân theo nghị định 64, diện tích đất rừng sản 
xuất do UBND xã Thượng Sơn quản lý và một phần giao cho hộ gia đình, cá 
nhân (bao gồm: Đất trồng lúa: 18,9 ha, đất giao thông nội đồng: 3 ha; đất màu 
0,6 ha; đất rừng sản xuất 9,5 ha). 

b) Phát triển Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề. 
- Thực hiện tốt hoạt động khuyến công trên địa bàn, vận động các nguồn hỗ 

trợ khuyến công cấp Quốc gia, cấp tỉnh để đầu tư hạ tầng CCN, đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn, đầu tư các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất 
TTCN, xây dựng thương hiệu sản phẩm, giới thiệu quảng bá các sản phẩm 
CNNTTB của địa phương tại các Hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu 
hàng hóa. Cụ thể: 

+ Nguồn Khuyến công Quốc gia giai đoạn 2022-2023: Xin hỗ trợ đầu tư hạ 
tầng CCN Thượng Sơn với tổng số tiền 3.000.000.000 đồng 

+ Khuyến công tỉnh hỗ trợ  tổ chức mỗi năm 1-2 lớp đào tạo nghề TTCN 
cho các làng nghề, làng có nghề trên địa bàn. 

Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các máy móc thiết bị hiện 
đại vào sản xuất (mỗi năm 1 mô hình). 

Hàng năm tổ chức 3-4 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh để 
giứoi thiệu quảng bá sản phẩm tiềm năng của địa phương để tìm kiếm mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN. Ngoài ra còn hỗ trợ giới thiệu cho các cơ sở 
sản xuất tham gia các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa trên địa bàn cả nước. 

- Chỉ đạo triển khai tổ chức các cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp 
NTTB cấp xã, cấp huyện (tổ chức vào các năm chẵn) có hiệu quả để lựa chọn ra 
các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, cấp khu vực. 
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Phấn đấu đến năm 2025 có 10 sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, 3 sản phẩm 
CNNTTB cấp khu vực. 

- Tập trung khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của địa 
phương. Trong đó, chú trọng phát triển làng nghề nồi đất Trù Sơn, hỗ trợ ứng 
dụng các thiết bị máy móc hiện đại hơn trong sản xuất, đa dạng các mẫu mã sản 
phẩm,  xây dựng địa điểm sản xuất tập trung, có nơi  trưng bày sản phẩm để 
từng bước phát triển thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về các nét văn 
hóa truyền thống của địa phương. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có thêm 3 làng 
nghề được UBND tỉnh công nhận (nâng tổng số làng nghề trên địa bàn huyện là 
10 làng) và 03 làng có nghề. 

- Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành nghề 
truyền thống, thu hút các lao động nông thôn vào sản xuât TTCN. Phấn đấu đến 
năm 2025 có 3180 cơ sở sản xuất TTCN tăng 720 cơ sở so với năm 2020, giải 
quyết việc làm cho trên 20.000 lao động. 

- Triển khai tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phấn đấu đến năm 
2025 có 12-15 sản phẩm OCOP 3 sao, 6-7 sản phẩm OCOP 4 sao (hiện nay có 3 
sản phẩm 4 sao và 02 sản phẩm 3 sao). Có thêm 3-5 sản phẩm tiêu biểu xây 
dựng được thương hiệu sản phẩm. 

6.7. Định hướng phát triển nông nghiệp. 
Đô Lương là huyện được định hướng phát triển thành thị xã  - dịch vụ của 

tỉnh, là vùng chờ phát triển của khu kinh tế Đông Nam, theo đó quỹ đất sản xuất 
nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Do vậy, công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa các loại cây, con có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vào 
sản xuất là điều cấp thiết phải thực hiện, được chính quyền huyện Đô Lương xác 
định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

a) Mục tiêu phát triển. 
- Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng 

hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch. Mục 
tiêu đưa tỷ trọng sản xuất ứng dụng công nghệ cao năm 2030 chiếm khoảng 
60%. 

- Phát triển vùng SX nông nghiệp tập trung, theo chuỗi liên kết với các sản 
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phẩm chủ lực 

- Xây dựng thêm làng nghề gắn với chương trình OCOP: làng nghề Vĩnh 
Đức, chanh không hạt, quýt ngọt... 

- Theo định hướng phân vùng phát triển nông nghiệp thuộc quy hoạch tỉnh 
Nghệ An, Đô Lương có lợi thế sản xuất lúa chất lượng cao, nông sản thực phẩm 
sạch cho các khu đô thị và tập trung chăn nuôi đại gia súc, dược liệu, kinh tế 
trang trại, kinh tế vườn đồi…Là vùng Sản xuất nguyên liệu thô cho ngành chế 
biến thực phẩm và xuất khẩu, thuộc phân Vùng 1 trong 3 phân vùng phát triển 
nông nghiệp của tỉnh. 

Huyện/Thị/TP Nội dung 
Hoàng Mai - 
Quỳnh Lưu – Thái 
Hoà - Nghĩa Đàn  

• Tập trung phát triển công nghiệp chế biến; phát triển các vùng chuyên canh 
rau, màu theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ.  
• Phát triển đàn bò sữa. 

Vinh, TX Cửa Lò, 
Nghi Lộc, Hưng 
Nguyên và Nam 
Đàn 

• Phát triển chế biến sản phẩm nông nghiệp. 
• Vùng nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. 

Diễn Châu • Sản xuất nông sản, thực phẩm, rau quả sạch ứng dụng các công nghệ cao để 
cung cấp cho các thành phố, đô thị. 

Yên Thành 

• Sản xuất lúa gạo, khoai, sắn có giá trị hàng hoá cao, phù hợp với nhu cầu thị 
trường.  
• Phát triển các vùng trồng cây cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, 
các sản phẩm đặc sản của vùng. 

Đô Lương 
• Sản xuất lúa chất lượng cao, nông sản thực phẩm sạch cho các khu đô thị 
• Tập trung chăn nuôi đại gia súc, dược liệu, kinh tế trang trại, kinh tế vườn 
đồi. 

Anh Sơn, Con 
Cuông, Kỳ Sơn, 
Quế Phong, Quỳ 
Châu, Quỳ Hợp, 
Thanh Chương, 
Tân Kỳ, và Tương 
Dương 

• Phát triển các sản phẩm Nông nghiệp sạch, chế biến và trồng cây dược liệu, 
chú trọng việc phát triển dược liệu dưới tán rừng. 
• Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây sắn, 
chè, diện tích khoảng 10.000 - 12000 ha; cam, diện tích khoảng 5.400 ha; cây 
mía khoảng 25.000 ha. 
• Phát triển đàn trâu, bò theo hướng quy mô lớn, hình thức công nghiệp, kết 
hợp mô hình trang trại và gia đình. Chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt ở 
tất cả các huyện miền núi. 
• Phát triển các mô hình kinh tế tập trung, kinh tế trang trại theo hướng phát 
triển chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, gắn với 
giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. 
• Phát triển chăn nuôi lợn tập trung ứng dụng công nghệ cao. 

Bảng 34; Phát triển sản xuất theo lợi thế của từng vùng trong quy hoạch phát triển nông 
nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2030 

b) Phương hướng phát triển. 
Sản xuất lúa: Thu hút doanh nghiệp, liên kết, tích tụ ruộng đất, đầu tư phát 

triển sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao ở các xã, vùng trọng điểm. Phát triển 
sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích khoảng 1.000ha; trong đó quy hoạch 
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phát triển sản xuất lúa tập trung có ứng dụng CNC tại các xã: Văn Sơn, Thịnh 
Sơn, Yên Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn… với tổng diện tích 500 
– 550 ha. 

Trồng rau các loại: phát triển rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao với diện 
tích 19ha; tập trung tại các xã: Trung Sơn, Lưu Sơn, Lạc Sơn, Đại Sơn, Giang 
Sơn Đông. Phát triển Chanh không hạt tại các vùng đất cao cưỡng (Giang Sơn, 
Hồng Sơn, Bài Sơn, Xuân Sơn, Thuận Sơn... Nhà lưới, nhà màng sản xuất bí, 
dưa ở các xã: Trung Sơn, Lạc Sơn, Nam Sơn, Đại Sơn. Trồng hoa tại xã Giang 
Sơn Đông. 

Cây dược liệu: 150 – 200 ha phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, đất bãi 
bồi ven sông và một số diện tích không chủ động nước chuyển đổi sang trồng 
cây dược liệu tại địa bàn các xã: Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, 
Mỹ Sơn. 

Cây Công nghiệp ngắn ngày: đầu tư phát triển sản xuất lạc ứng dụng công 
nghệ cao quy mô 800ha, trên địa bàn các xã vùng bán sơn địa và vùng bãi Lam 
Sơn.  

Chăn nuôi: phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy hoạch phát triển 3 vùng chăn nuôi ứng 
dụng công nghệ cao trong chăn nuôi lợn thịt và gia cầm. Cụ thể: phát triển chăn 
nuôi lợn: ứng dụng CNC với quy mô 30.000 – 35.000 con/ năm tại các xã: Đại 
Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn… Nuôi gà, lợn theo hướng VietGap tại các xã Hồng 
Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Lạc Sơn, Xuân sơn… 

Nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục chuyển đổi diện tích vùng xa xấu, rìa làng và 
một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản hoặc cây trồng 
khác có hiệu quả. Nhân rộng mô hình thương phẩm đối với các đối tượng thủy 
sản mang lại giá trị kinh tế cao: ốc bươu đen, các rô phi đơn tính, cá trắm, cá 
chép giòn, cá da trơn, cua đồng. Quy hoạch phát triển vùng sản xuất giống và 
nuôi trồng thủy sản ứng dụng CNC, cụ thể: Quy hoạch vùng sản xuất giống cá 
ứng dụng CNC tại xã Thịnh Sơn với thổng diện tích 1ha; Quy hoạch phát triển 
vùng nuôi cá ứng dụng công nghệ cao tại các xã Thịnh Sơn, Hòa Sơn Trù Sơn, 
Tràng Sơn với tổng diện tích 8ha. 

Lâm nghiệp: phát triển trồng rừng lồng ghép các nguồn vốn để trồng mới 
rừng; bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; thực hiện cải tạo rừng nghèo, khoanh 
nuôi tái sinh rừng. Khuyến khích và làm điểm một số diện tích trồng cây lấy gỗ 
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lâu năm xen lẫn trồng cây dược liệu, thu hút trồng cây dược liệu khoảng 30ha. 
Thu hút đầu doanh nghiệp đầu tư khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ 
tại các xã Giang Sơn, Văn Sơn 

 Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ theo quyết 
định số 509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Được xây dựng tại các xã Nghi 
Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Hợp, Nghi Xá huyện Đô Lương, xã Đại Sơn 
huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An với diện tích 618 ha bao gồm 03 phân khu chức 
năng chính: 

 Phân khu 1 có chức năng là trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao (gồm cả rừng giống, vườn giống cây đầu dòng, vườn ươm, 
mô hình trồng rừng thâm canh, rừng khảo nghiệm giống), công suất 200 triệu 
cây/năm từ mô và hom với diện tích 48 ha tại xã Nghi Lâm, huyện Đô Lương. 

Phân khu 2 có chức năng là khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ 
ứng dụng công nghệ cao chuỗi sản xuất khép kín, chuyên môn hóa cao, sản xuất 
cung ứng các sản phẩm phụ trợ ngành gỗ và đào tạo nguồn lao động chất lượng 
cao cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ với diện tích 530 ha 
trên địa bàn các xã Nghi Văn, Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) và xã Đại Sơn 
(khoảng 170ha). 

Phân khu 3 có chức năng là sàn giao dịch kết hợp triển lãm giới thiệu gỗ 
nguyên liệu và các sản phẩm chế biến từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ với diện tích 40 
ha trên địa bàn các xã: Nghi Xá, Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. 

6.8. Định hướng phát triển văn hóa – thể dục thể thao. 
- Duy trì tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn: 100% 

- Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, thu hút các cá nhân, 
tổ chức đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ nhân dân baoa 
gồm nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, các cơ sở thể dục thể thao, thành lập các 
câu lạc bộ thể thao văn hóa. Khuyến khích đầu tư vào các dịch vụ thể thao, văn 
hóa, giải trí vui chơi dành cho trẻ em (đảm bảo phù hợp với quyết định số 
2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch 
tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-
2020, định hướng đến năm 2030 và thực tế của huyện Đô Lương. 

- Quy hoạch bố trí đất để đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể 
thao cơ sở cho xã, thị trấn và khối xóm đạt chuẩn theo tiêu chí quy định của Bộ 
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Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi sắp xếp, sáp nhập xã, thành lập phường trong 
quá trình xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã. 

- Đồng bộ hóa hệ thống truyền thanh cơ sở và đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính và các văn 
bản quy định khác có liên quan. 

- Xây dựng đồng bộ khu công viên cây xanh trung tâm thị trấn Đô Lương 
và tượng đài Binh biến Đô Lương. Xây dựng các trung tâm văn hóa cấp vùng:  
Trung tâm văn hóa huyện, sân vận động và tổ hợp thể thao tại thị trấn Đô 
Lương, tổ hợp văn hóa – du lịch Bắc Đô Lương tại xã Đông Sơn và khu vực tại 
thị trấn Giang Sơn, thị trấn Thượng Sơn. 

- Tiếp tục khôi phục, tôn tạo, xây dựng và phát huy các di tích lịch sử, văn 
hóa kết hợp du lịch như: Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, di tích lịch sử 
quốc gia đền Qủa Sơn, đập Bara Đô Lương... theo hướng hoàn thiện các cấu trúc 
không gian chức năng phụ trợ, hạ tầng cho từng khu vực di sản và đảm bảo liên 
kết vùng theo quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An định hướng 
đến năm năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại 
Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 18/12/2017. 

- Xây dựng Tượng đài Lý Nhật Quang tại xã Bồi Sơn, diện tích 6 ha (phía 
sau đền Qủa Sơn), tượng đài Bara Đô Lương tại xã Tràng Sơn, diện tích 5 ha 
theo Quy hoạch hệ thống tượng đài và tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2014-2030 phê duyệt tại quyết định số 7218/QĐ-UBND-ĐT ngày 23/12/2014 
của UBND tỉnh Nghệ An. 

6.9. Định hướng phát triển giáo dục. 
- Tiếp tục duy trì giáo dục xếp loại xuất sắc của tỉnh. Tập trung xây dựng 

đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm cao với nghề 
nghiệp; có năng lực chuyên môn giỏi đáp ứng được yêu cầu đối mới giáo dục và 
đào tạo trong thời kỳ hội nhập 

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo được bước chuyển biến rõ rệt 
trong việc nâng cao chất lượng đại trà, chú trọng chất lượng mũi nhọn. 

- Thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường, lớp để tập trung đầu tư xây 
dựng Cơ sở vật chất. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

- Xây dựng hệ thống trường tiên tiến theo hướng hiện đại 

+ Cấp mầm non: 34 trường trong đó có 33 trường công lập và 1 trường tư 
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thục và 12 nhóm trẻ độc lập, có 11 điểm trường lẻ. 

+ Cấp Tiểu học: 28 trường công lập, có 6 điểm trường lẻ. 

+ Cấp Trung học cơ sở: 18 trường công lập, có 5 điểm trường lẻ. 

+ PTCS: 2 trường (PTCS Nam Sơn và PTCS Bài Sơn). 

+ Cấp THPT: 4 trường công lập và 1 trường Tư thục. 

+ TT GDNN-GDTX: 01 trung tâm. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt và vượt chỉ 
tiêu Nghị quyết Đại hội XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện đề ra là phấn 
đấu đến năm 2025 có trên 90% số trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, Đô 
Lương phấn đấu 100%  số trường công lập đạt trường chuẩn quốc gia. Trong đó 
có 55-60% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

Bảng 35: Số lớp, số học sinh của từng cấp học năm học 2029-2030 

STT Cấp học Số nhóm lớp Số học sinh 

1 Mầm non công lập 
Nhà trẻ 85 2096 

Mẫu giáo 360 11486 

 MN ngoài công lập, 

nhóm độc lập 

Nhà trẻ 23 405 

  MN ngoài công 

lập, nhóm độc lập 

Mẫu giáo 12 328 

2 Tiểu học 635 20005 

3 THCS 382 14936 

4 THPT 153 6441 

5 TT GDNN-GDTX 21 945 

- Các dự án phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 

+ Xây dựng trường THCS Lý Nhật Quang và trường THPT Đô Lương 1 
trở thành trường trọng điểm của tỉnh 

+ Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích hình thành các loại 
hình trường mầm non tư thục, trung tâm Ngoại Ngữ, tin học. Chú trọng các hoạt 
động khuyến học khuyến tài. 
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+ TT GDNN-GDTX đến địa điểm mới (Trumg tâm BD chính trị hiện nay). 

+ Trường THPT Đô Lương I đến địa điểm cạnh trường MN Yên Sơn. 

+ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đến địa điểm mới thuộc giữa vị trí 2 xã. 

+ Trường THCS Kim Đồng đến địa điểm mới thuộc giữa vị trí 2 xã. 

+ Trường THCS Võ Thị Sáu đến địa điểm mới thuộc giữa vị trí 2 xã. 

+ Trường THCS Lê Hồng Phong đến địa điểm mới thuộc giữa vị trí 2 xã. 

+ Trường THCS Trần Phú đến địa điểm mới thuộc giữa vị trí 2 xã. 

- Sáp nhập trường: 

*) Năm học 2024-2025:  

+ Sáp nhập TH Nam Sơn và THCS Nam Sơn thành PTCS Nam Sơn. 

+ Sáp nhập TH Bài Sơn và THCS Bài Sơn thành PTCS Bài Sơn. 

*) Năm học 2025-2026:  

+ Sáp nhập TH Giang Sơn Tây và TH Giang Sơn Đông thành TH Giang 
Sơn. 

*) Năm học 2026-2027:    

+ Sáp nhập TH Ngọc Sơn, TH Bồi Sơn, TH Lam Sơn thành TH Bạch 
Ngọc. 

*) Năm học 2050-2051 

+ Sáp nhập TH Mỹ Sơn và TH Nhân Sơn thành TH Lê Hồng Phong. 

+ Sáp nhập TH Quang Sơn và TH Thái Sơn thành TH Trần Phú. 

+ Sáp nhập TH Yên Sơn và TH Văn Sơn thành TH Nguyễn Thái Nhự. 

+ Sáp nhập TH Thuận Sơn và TH Trung Sơn thành TH Võ Thị Sáu. 

+ Sáp nhập TH Đà Sơn và TH Lạc Sơn thành TH Nguyễn Quốc Trị. 

- Sáp nhập điểm lẻ: 

+ Nhập điểm lẻ MN Hiến Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2023-
2024). 

+ Nhập điểm lẻ MN Thuận Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2024-
2025). 
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+ Nhập điểm lẻ MN Đặng Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2029-
2030). 

+ Nhập điểm lẻ MN Nam Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2029-
2030). 

+ Nhập điểm lẻ MN Lam Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2030-
2031). 

+ Nhập điểm lẻ MN Giang Sơn Đông về điểm chính (thực hiện năm học 
2050-2051). 

+ Nhập điểm lẻ MN Mỹ Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2050-
2051). 

+ Nhập điểm lẻ MN Trù Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2050-
2051). 

+ Nhập điểm lẻ MN Đại Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2050-
2051). 

+ Nhập điểm lẻ MN Thượng Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2050-
2051). 

+ Nhập điểm lẻ MN Quang Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2050-
2051). 

+ Nhập điểm lẻ TH Nam Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2024-
2025). 

+ Nhập điểm lẻ TH Đại Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2030-
2031). 

+ Nhập điểm lẻ TH Trù Sơn về điểm chính (thực hiện năm học 2030-
2031). 

+ Nhập điểm lẻ và điểm chính THCS Nguyễn Văn Trỗi về một điểm (thực 
hiện giai đoạn 2025-2030). 

+ Nhập điểm lẻ và điểm chính THCS Võ Thị Sáu về một điểm (thực hiện 
năm học 2050-2051). 

+ Nhập điểm lẻ và điểm chính THCS Trần Phú về một điểm (thực hiện 
năm học 2050-2051). 

+ Nhập điểm lẻ và điểm chính THCS Kim Đồng về một điểm (thực hiện 
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năm học 2050-2051). 

+ Nhập điểm lẻ và điểm chính THCS Lê Hồng Phong về một điểm (thực 
hiện năm học 2050-2051). 

- Tăng cường bổ sung các điều kiện giáo dục hòa nhập trong các trường 
công lập. Chưa có nhu cầu quy hoạch thành lập cơ sở giáo dục hòa nhập đáp 
ứng nhu cầu can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trên địa bàn huyện. 

6.10. Định hướng phát triển công trình y tế. 
- Tiếp tục bám chỉ tiêu Nghị Quyết 20-NQ/TW,21-NQ/TW về công tác y 

tế, dân số trong tình hình mới và Nghị Quyết 02 - NQ/HU để thực hiện tốt các 
chỉ tiểu, nhiệm vụ giải pháp có hiệu quả.  

- Đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển 
nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng 
lưới y tế cơ sở. Bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn theo hướng toàn 
diện, liên tục. Phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị giữa các 
cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh 
viện tuyến trên. Bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cho bệnh viện huyện Đô Lương, duy trì 
tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2 giai đoạn 2030. Cơ sở vật chất ngành y được củng 
cố, 100% trạm y tế trong huyện được cải tạo nâng cấp hoặc xây mới đảm bảo 
đạt chuẩn với trang thiết bị cơ bản phát triển tuyến cơ sở theo hướng đạt tiêu chí 
quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030. 

- Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp 
uỷ,chính quyền địa phương các cấp đối với sự nghiệp y tế của huyện, đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 
Triển khai đầy đủ, đồng bộ quy định của pháp luật về công tác khám chữa bệnh, 
bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Về nhân lực y tế, tăng cường thực hiện Quyết định 1816 của Bộ Y tế, 
thực hiện luân phiên bác sỹ ở các cơ sở điều trị và hệ y tế dự phòng tuyến trên 
hỗ trợ tuyến dưới, khắc phục thiếu bác sĩ khám chữa bệnh tại cơ sở, đảm bảo có 
bác sĩ khám chữa bệnh định kỳ tại Trạm y tế xã. Chú trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, khuyến khích đào tạo nâng 
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cao trên đại học, ưu tiên cho đào tạo các chuyên khoa đầu ngành, đào tạo bác sỹ 
cho tuyến huyện, xã.  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, phấn đấu không để xảy ra 
dịch bệnh lớn, vụ ngộ độc thực phẩm lớn trên địa bàn huyện; tiếp tục nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường các biện pháp giáo dục y đức, thực hiện 
tốt quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách ứng xử thái độ phục vụ hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại 
các xã, thị trấn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các xã, thị trấn và người dân về 
việc phấn đấu đạt, duy trì, phát triển Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã theo quy 
định, góp phần xây dựng nông thôn mới.  

- Nâng cao chất lượng và hình thức truyền thông tại cơ sở, vận động nhân 
dân thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm 
tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm  huy động nguồn lực để hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho Trạm Y tế làm tốt các nhiệm vụ được giao theo tinh thần của 
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm 
tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.  

- Tiếp tục đầu tư và kiện toàn hệ thống hoạt động công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. Củng cố và nâng cao chất lượng dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về công tác dân 
số trong tình hình mới” và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số 
và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới”; Nghị quyết số 05-
NQ/HU ngày 21/6/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác dân số 
và phát triển trong tình hình mới. 

- Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của Chính phủ, vốn hỗ trợ của các tổ chức 
nước ngoài, các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu cấp ngành trong 
đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế. Có kế hoạch xây dựng 
cải tạo các trạm y tế xuống cấp tính đến là nơi tổ chức cách ly y tế. 
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- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm giúp người 
dân nhận thức về cách phòng và chữa bệnh, về lối sống, hành vi ảnh hưởng đến 
sức khỏe, từ đó có lối sống lành mạnh, tự rèn luyện để giữ gìn và nâng cao sức 
khỏe. Đồng thời giúp người dân, nhà quản lý hiểu được chủ trương, chính sách 
về y tế và việc tổ chức thực hiện. 

* Giai đoạn đến năm 2025: 

- Ít nhất 95% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y 
tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã. 

Trong đó, 100% trạm y tế xã khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết 
hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và có đủ điều kiện thanh toán bảo hiểm y 
tế. 100% trạm y tế thực hiện được tối thiểu 85% danh mục dịch vụ kỹ thuật 
chuyên ngành y học cổ truyền của tuyến xã. 

- Duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 

- Phấn đấu đạt 85% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe bằng phần 
mềm; 

- Hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn. 

* Giai đoạn đến năm 2030: 

- 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và 
thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện 
được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 

Trong đó, duy trì 100% trạm y tế xã khám, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và có đủ điều kiện thanh toán 
bảo hiểm y tế. 100 % trạm y tế thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ 
kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền của tuyến xã. 

- Duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 

- Phấn đấu đạt > 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe bằng phần 
mềm. 

7. Định hướng hệ thống hạ tầng cấp vùng. 

7.1. Định hướng phát triển giao thông. 
- Xây dựng hệ thống giao thông nhằm thúc đẩy giao lưu liên vùng - động 
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lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế: Xây dựng và thúc đẩy mạng lưới đối ngoại, 
đường trục chính liên vùng để phát huy tối đa chức năng trọng điểm về lưu vận 
của Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh, khu 
đô thị và liên kết vùng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, cũng như đem lại 
sự thuận lợi trong giao thông phục vụ lưu vận, hướng tới xây dựng hệ thống lưu 
vận một cách có hiệu quả. 

- Tăng cường tính cơ động và tiếp cận cao trong các hoạt động giao thông, 
hỗ trợ đi lại một cách thuận lợi nhất trong các hoạt động thường ngày của của 
người dân trong vùng như: Làm việc, học tập, vui chơi, giải trí, mua sắm,.. cũng 
như cho khách đến làm việc và thăm quan bằng việc kết nối với mạng lưới giao 
thông trong khu quy hoạch, từ đó thúc đẩy sự giao lưu với các khu vực bên 
ngoài. 

- Xây dựng hệ thống giao thông an toàn, bền vững, thân thiện với môi 
trường. 

a) Giao thông đối ngoại. 
a1. Giao thông đường bộ. 

- Định hướng chung: Theo định hướng quy hoạch vùng, mạng lưới đường 
quốc lộ hiện trạng đóng vai trò như các trục phát triển đô thị, công nghiệp và các 
khu chức năng, các khu vực sản xuất. Vì thế đặt ra yêu cầu cần thiết phải kết nối 
được vùng huyện Đô Lương với mạng lưới đường nội vùng để phát huy vai trò 
nội lực, phát triển tương hỗ giữa các điểm kinh tế trong vùng, đồng thời kết nối 
hiệu quả với mạng lưới đường cao tốc để thu hút vận tải ngoại vùng. 

- Hệ thống đường quốc lộ đi qua vùng huyện Đô Lương gồm 7 tuyến: Quốc 
lộ 7; Quốc lộ7B; Quốc lộ 7C; Quốc lộ 15; Quốc lộ 46; Quốc lộ 46C; Quốc lộ 
48E 

- Cửa ngõ và hướng tiếp cận: Căn cứ trên hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội 
và các quy hoạch, dự án có liên quan, đề xuất 04 hướng tiếp cận chính vào vùng 
huyện Đô Lương: 

+ Phía Bắc: Tiếp cận theo hướng Quốc lộ 15 và Quốc lộ 7C với các huyện 
Phía Tây Bắc Nghệ An trong đó chú trọng kết nối Đô Lương với các  Thái Hòa, 
Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp; 

+ Phía Đông: Tiếp cận theo hướng Quốc lộ 7, và Quốc lộ 7C, trong đó chú 
trọng kết nối với mạng lưới cao tốc quốc gia, quốc lộ 1A, Khu kinh tế Đông 
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Nam Nghệ An; 

+ Phía Nam: Tiếp cận theo hướng Quốc lộ 15 và quốc lộ 46, trong đó chú 
trọng kết nối với các huyện Nam Đàn, thành phố Vinh; 

+ Phía Tây: Tiếp cận theo hướng quốc lộ 46C và quốc lộ 7  với khu vực 
phía Tây Đô Lương, trong đó chú trọng kết nối với các huyện Thanh Chương, 
Anh Sơn, Con Cuông. 

* Mạng lưới giao thông quốc lộ. 

+ Quốc lộ 7: Điểm đầu Km24 + 500 tại xã Hoà Sơn; Điểm cuối Km 40 + 
300 tại xã Nam Sơn;  Dài 15,8km; đạt tiêu chuẩn cấp IVđồng bằng, bề rộng nền 
đường 9 m, mặt đường 7m, láng nhựa (một số đoạn bê tông nhựa) tình trạng 
tốt; công trình trên tuyến đảm bảo, hệ thống ATGT đảm bảo. 

+ Quốc lộ 7B: Điểm đầu tại xã Thượng Sơn, điểm cuối tại xã Minh Sơn; 
chiều dài 14,3km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, bề rộng nền đường 
7m, mặt đường 5,5m, láng nhựa tình trạng tốt; công trình trên tuyến đảm bảo, 
hệ thống ATGT đảm bảo. 

+ Quốc lộ 7C: Điểm đầu tại xã Đại Sơn, điểm cuối tại xã Hòa Sơn; chiều 
dài 23,3km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m, 
mặt đường 11m, bê tông nhựa tình trạng tốt; công trình trên tuyến đảm bảo, hệ 
thống ATGT đảm bảo. 

+ Quốc lộ 15: Điểm đầu Km273+000 tại xã Giang Sơn Đông; Điểm cuối 
Km 319 + 000 tại xã  Mỹ Sơn; chiều dài 46,35km; bề rộng nền đường 7,0m, 
mặt đường 5,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V (quy hoạch cấp III). Công 
trình đang chuẩn bị được cải tạo, nâng cấp mở rộng nền mặt đường.  

+ Quốc lộ 46: Điểm đầu Km 65+00 tại xã Thuận Sơn giáp xã Thanh 
Hưng - huyện Thanh Chương; Điểm cuối Km74+500 tại Thị Trấn Đô lương; 
chiều dài 9,5km, bề rộng nền đường 7,0m, mặt đường 5,5m, láng nhựa đạt tiêu 
chuẩn cấp V (quy hoạch cấp IV); đã được nâng cấp công trình trên tuyến, hệ 
thông ATGT đảm bảo.  

- Đoạn 1: từ Km 65+00 đến Km 73+500, bề rộng nền đường 6,5 m, mặt 
đường 5,5m, láng nhựa; đạt tiêu chuẩn đường cấp V; tình trạng tốt;  

- Đoạn 2: từ Km 73+500 đến Km 74+500, mặt đường láng nhựa, hai làn 
xe, mỗi làn 7m; đạt tiêu chuẩn đường cấp III; tình trạng tốt;  



Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 160 
 

+ Quốc lộ 46C: Điểm đầu tại xã Nam Sơn; Điểm cuối tại giáp xã Cát 
Văn, huyện Thanh Chương; chiều dài 9km; bề rộng nền đường 7,0m, mặt 
đường 5,5m, láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V (quy hoạch cấp III).  

+ Quốc lộ 48E: Điểm đầu giao với QL15 tại Km273+00; Điểm cuối tại xã 
Giang Sơn Đông; chiều dài 12km; bề rộng nền đường 7,0m, mặt đường 5,5m, 
láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp V (quy hoạch cấp III).  

* Mạng lưới giao thông tỉnh lộ. 

Định hướng xây dựng các tuyến đường tỉnh theo Quyết định số 975/QĐ-
UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy hoạch 
các tuyến đường tỉnh trong Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Nghệ An, 
cụ thể như sau: 

- Đường tỉnh ĐT.533:  Quy hoạch toàn tuyến với quy mô tối thiểu đường 
cấp IV đồng bằng, đồi. 

- Đường tỉnh ĐT.533B: Quy hoạch toàn tuyến với quy mô tối thiểu 
đường cấp IV đồng bằng, đồi. 

- Đường tỉnh ĐT.534: Quy hoạch toàn tuyến với quy mô tối thiểu đường 
cấp IV đồng bằng, đồi. 

- Đường tỉnh ĐT.538: Quy hoạch toàn tuyến với quy mô tối thiểu đường 
cấp IV đồng bằng, đồi. 

a2. Hệ thống giao thông tĩnh. 

- Bến xe Đô Lương:  Quy mô diện tích 6.000m2, vị trí tại xã Yên Sơn - 
Đô Lương, phía Bắc giáp đường QL7, đạt tiêu chuẩn loại 3, tiêu chuẩn theo QĐ 
4128 của cục đường bộ Việt Nam.  

- Cần bố trí quy hoạch thêm các điểm nghỉ ngơi, điểm đỗ xe ở các khu 
vực dịch vụ thương mại, các xã để phục vụ cho các dịch vụ vận tải khác ở vùng 
trung tâm xã, vùng tập trung dân cư và cụm công nghiệp, đảm bảo Tỷ lệ bãi đỗ 
xe, kho bãi phục vụ giao thông đảm bảo 1-3% diện tích xây dựng. 

a3. Giao thông công cộng. 

Bằng đường bộ: Trong giai đoạn đầu khai thác loại hình xe buýt, tập 
trung trên hướng chính quốc lộ  7, quốc lộ 7C, quốc lộ 15, quốc lộ 46 đẳm bảo 
tiện ích,  tính kết nối với các khu chức năng, bến xe, nhà ga tàu hỏa, ga hàng 
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không mang đến cảm giác thuận lợi nhất cho hành khách ở các khu vực. Tần 
suất hoạt động 15-20 phút/chuyến. 

b) Giao thông nội bộ vùng huyện. 
b1. Mạng lưới giao thông đường bộ. 

- Mạng lưới đường trong vùng huyện Đô Lương thiết kế phù hợp với địa 
hình và khả năng khai thác, kết nối với mạng giao thông đối ngoại và các khu 
chức năng trong khu vực vùng huyện Đô Lương. 

- Bố trí hành lang, kết hợp đồng bộ giữa các loại hình giao thông, đặc biệt 
là hệ thống đường bộ, đấu nối thuận tiện với hệ thống giao thông đối ngoại. 

- Kết nối với các tuyến đường Tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã nhằm xây 
dựng và phát triển kinh tế địa phương. 

- Quy mô các tuyến đường được xác định cho từng phân vùng quy hoạch 
và phục vụ tốt nhất cho các khu chức năng và kết nối không gian vùng. 

- Vùng 1, vùng 3: Các tuyến đường huyện theo quy hoạch cũ cơ bản được 
giữ nguyên hoặc điều chỉnh và quy hoạch mới 3 tuyến theo hướng phục vụ và 
kết nối để phát triển kinh tế các vùng sản xuất, các trung tâm xã. 

- Vùng 2: Các tuyến đường theo tiêu chuẩn quy hoạch đường đô thị theo 
định hướng quy hoạch của Định hướng quy hoạch đô thị Đô Lương. Kết nối 
phù hợp với các phân vùng không gian phát triển Công nghiệp, đô thị, dịch vụ, 
du lich… 

b2. Những thay đổi so với quy hoạch năm 2009. 

- Khu vực phân vùng 1:  

    + Giữ nguyên hệ thống đường huyện, chuyển một số tuyến đường 
huyện thành đường xã, điều chỉnh theo hướng phù hợp với địa hình, địa mạo và 
định hướng sử dụng đất. 

    + Quy hoạch mới đường huyện ĐH22 kết nối Giang Sơn – Lam Sơn – 
Ngọc Sơn 

- Khu vực phân vùng 2: 

     + Mạng lưới giao thông được định hướng theo Quy đô thị Đô Lương 
mở rộng. 
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     + Hệ thống đường huyện trùng với mạng lưới đường đô thị được giữ 
nguyên, kết nối với mạng lưới giao thông đô thị và nâng cấp mở rộng, hệ thống 
đường. 

- Khu vực phân vùng 3:  

    + Giữ nguyên hệ thống đường huyện, chuyển một số tuyến đường 
huyện thành đường xã, điều chỉnh theo hướng phù hợp với địa hình, địa mạo và 
định hướng sử dụng đất. 

    + Quy hoạch mới đường huyện ĐH19 kết nối Tân Sơn – Thái Sơn –
Quang Sơn – Thượng Sơn. 

 + Quy hoạch mới đường huyện ĐH20 kết nối Thái Sơn – Nhân Sơn – 
Trù Sơn và vùng phía Tây, huyện Nghi Lộc 

b3. Định hướng điều chỉnh và thay đổi các tuyến đường huyện. 

Theo quy hoạch hệ thống hệ thống giao thông vận tải huyện Đô Lương 
đến năm 2020, toàn huyện có 29 tuyến đường huyện. Để phục vụ tốt nhất hoàn 
thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn huyện trong tình hình mới và 
thuận lợi hơn trong công tác quản lý, Quy hoạch vùng huyện Đô Lương, tỉnh 
Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng hệ thống giao 
thông đường huyện bao gồm 22 tuyến, trong đó có 18 tuyến đường huyện theo 
quy hoạch cũ được giữ nguyên và định hướng quy hoạch 4 tuyến mới cụ thể 
như sau: 

Các tuyến theo định hướng quy hoạch cũ: 

+ Tuyến ĐH1: Tuyến Thịnh – Bài – Giang (Điểm đầu: Km30-QL7; Điểm 
cuối Km66 – ĐT538), tổng chiều dài 14,5km. Định hướng quy hoạch đường 
cấp V; 

+ Tuyến ĐH2: Tuyến Khuôn – Đại Sơn (Đoạn 1: Điểm đầu Km3+250 
đường ĐH1, Điểm cuối Ngã tư Tân Sơn giao QL7B; Đoạn 2: Điểm đầu giao 
QL7B, Điểm cuối Trường THCS Trù Sơn), tổng chiều dài 13km. Định hướng 
quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH3: Tuyến dọc sông Đào (Điểm đầu: Km287-Bara; Điểm cuối 
xã Hòa Sơn), tổng chiều dài 11km. Định hướng quy hoạch đường cấp V; 
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+ Tuyến ĐH4: Tuyến Quang – Nhân (Điểm đầu: Km32+650 - QL7B; 
Điểm cuối Km313+00- QL15), tổng chiều dài 5,5km. Định hướng quy hoạch 
đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH5: Tuyến Hiến – Mỹ – Nhân (Điểm đầu: Km11+370 - ĐH2; 
Điểm cuối Km5+100 - ĐH4), tổng chiều dài 7,5km. Định hướng quy hoạch 
đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH6: Tuyến Đại Sơn - Truông Bồn (Điểm đầu: Xã Đại Sơn; 
Điểm cuối xã Nam Thanh), tổng chiều dài 12km. Định hướng quy hoạch đường 
cấp V; 

+ Tuyến ĐH7: Tuyến Văn - Bài (Điểm đầu: Km314+02 - QL15; Điểm 
cuối: Xã Đại Sơn), tổng chiều dài 3km. Định hướng quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH8: Tuyến Nam - Bắc - Đặng (Điểm đầu: Km 35+700-QL7; 
Điểm cuối: Km 38+700-QL7), tổng chiều dài 7km. Định hướng quy hoạch 
đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH9: Tuyến Tràng - Bài (Điểm đầu: Km287-QL15 Bara; Điểm 
cuối: Km11+300 đường Thịnh Bài Giang), tổng chiều dài 6km. Định hướng 
quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH10: Tuyến Lam-Giang- Đông (Điểm đầu: Km4+320-ĐT534; 
Điểm cuối: Km275+500-QL15), tổng chiều dài 9.1km. Định hướng quy hoạch 
đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH11: Tuyến Bồi - Hồng (Điểm đầu: Km2+250-ĐT534; Điểm 
cuối: Km14+300 Đường Thịnh Bài Giang), tổng chiều dài 8.5km. Định hướng 
quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH12: Tuyến Minh-Thái (Điểm đầu: Km40+350-QL15; Điểm 
cuối: Km34+150-QL7B), tổng chiều dài 3.5km. Định hướng quy hoạch đường 
cấp V; 

+ Tuyến ĐH13: Tuyến Hiến - Đại (Điểm đầu: Km10+250-đường Khuôn-
Đại; Điểm cuối: TL 533 - UBND xã Đại Sơn), tổng chiều dài 8km. Định hướng 
quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH14: Tuyến Tân - Xuân - Thuận (Điểm đầu: Km38+05-QL7B; 
Điểm cuối: Bến Gềnh - xã Thuận Sơn), tổng chiều dài 12.5km. Định hướng quy 
hoạch đường cấp V; 
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+ Tuyến ĐH15: Tuyến Tràng-Đông-Bài-Minh Thành (Điểm đầu: 
Km3+200 đường Tràng - Minh; Điểm cuối: Xã Bài Sơn, giáp xã Minh Thành), 
tổng chiều dài 8.5km. Định hướng quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH16: Tuyến QL46C - Hậu cư Nam Sơn (Điểm đầu: QL46C - 
Xã Nam Sơn; Điểm cuối: Hậu cứ Nam Sơn), tổng chiều dài 5km. Định hướng 
quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH17: Tuyến Hồng - Giang (Điểm đầu: Km277+150 QL15 (H 
Sơn); Điểm cuối: Trụ sở mới Giang Sơn Tây), tổng chiều dài 4.5km. Định 
hướng quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH18: Tuyến Trù - Mỹ (Điểm đầu: Giao đường TL533 tại Trù 
Sơn; Điểm cuối: Km317+900 QL15, xã Mỹ Sơn), tổng chiều dài 5km. Định 
hướng quy hoạch đường cấp V; 

Các tuyến quy hoạch mới: 

+ Tuyến ĐH19: Tuyến Tân - Thái-Quang-Thượng (Điểm đầu: QL 7C xã 
Tân Sơn; Điểm cuối: Tuyến ĐH2 - Thượng Sơn), tổng chiều dài 6.5km. Định 
hướng quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH20: Tuyến Thái - Nhân - Trù - Đại (Điểm đầu: ĐH12 -  
QL7C - Xã Thái Sơn; Điểm cuối: Xã Đại Sơn qua Nghi Kiều), tổng chiều dài 
14.5km. Định hướng quy hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH21: Tuyến Lam - Bồi (Điểm đầu: Tuyến Ngọc - Lam - 
Giang; Điểm cuối: Tuyến Bồi - Hồng), tổng chiều dài 5km. Định hướng quy 
hoạch đường cấp V; 

+ Tuyến ĐH22: Tuyến Ngọc - Lam - Giang (Điểm đầu: QL 15 - Giang 
Sơn; Điểm cuối: Giao tuyến Bồi Hồng tại Bồi Sơn), tổng chiều dài 11km. Định 
hướng quy hoạch đường cấp V; 
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c) Quy mô, cấp hạng các tuyến đường. 
Bảng 36: Tổng hợp định hướng phát triển giao thông vùng huyện Đô Lương 

STT Tên đường 
Mã 
hiệu 

Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều dài 

(Km) 

1 Tuyến Thịnh - Bài - Giang ĐH1 Km30 - QL7 Km66 - QL7C (QH mới) 14.5 

2 Tuyến Khuôn - Đại Sơn ĐH2 
Km3+250 đường  
Thịnh-Bài-Giang 

Ngã tư Tân Sơn 
 giao QL7B 13.0 

Chợ Thượng giao QL7B Trường THCS Trù Sơn 

3 Tuyến dọc sông Đào ĐH3 Km278-QL15(Bara) Hòa Sơn 11.0 

4 Tuyến Quang - Nhân ĐH4 Km32+650 - QL7B Km313+00- QL15 5.5 

5 Tuyến Hiến - Mỹ - Nhân ĐH5 Km11+370 - ĐH2 Km5+100 - ĐH4 7.5 

6 Tuyến Đại Sơn - Truông Bồn ĐH6 Xã Đại Sơn  Xã Nam Thanh 12.0 

7 Tuyến Văn - Bài ĐH7 Km314+02 - QL15 Xã Đại Sơn 3.0 

8 Tuyến Nam - Bắc - Đặng ĐH8 Km 35+700-QL7 Km 38+700-QL7 7.0 

9 Tuyến Tràng - Bài ĐH9 Km287-QL15 Bara 
km11+300 đường Thịnh Bài 

Giang 
6.0 
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10 Tuyến Lam-Giang- Đông ĐH10 Km4+320-ĐT534 Km275+500-QL15 9.1 

11 Tuyến Bồi - Hồng ĐH11 Km2+250-ĐT534 
Km14+300 Đường Thịnh Bài 

Giang 
8.5 

12 Tuyến Minh-Thái ĐH12 Km40+350-QL15 Km34+150-QL7B 3.5 

13 Tuyến Hiến - Đại ĐH13 
Km10+250-đường Khuôn-

Đại 
TL 533 - UBND xã Đại Sơn 8.0 

14 Tuyến Tân - Xuân - Thuận ĐH14 Km38+05-QL7B Bến Gềnh - xã Thuận Sơn 12.5 

15 
Tuyến Tràng-Đông-Bài-Minh 
Thành 

ĐH15 
Km3+200 đường Tràng - 

Minh 
Xã Bài Sơn, giáp xã Minh 

Thành 
8.5 

16 
Tuyến QL46C - Hậu cư Nam 
Sơn 

ĐH16 QL46C - Xã Nam Sơn Hậu cứ Nam Sơn 5.0 

17 Tuyến Hồng - Giang ĐH17 Km277+150 QL15 (H Sơn) Trụ sở mới Giang Sơn Tây 4.5 

18 Tuyến Trù - Mỹ ĐH18 
Giao đường TL533 tại Trù 

Sơn 
Km317+900 QL15, xã Mỹ 

Sơn 
5.0 

19 
Tuyến Tân - Thái-Quang-
Thượng 

ĐH19 QL 7C xã Tân Sơn Tuyến ĐH2 - Thượng Sơn 6.5 

20 Tuyến Thái - Nhân - Trù - ĐH20 ĐH12 - QL7C - Xã Thái Sơn Xã Đại Sơn qua Nghi Kiều 14.5 
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Đại 

21 Tuyến Lam - Bồi ĐH21 Tuyến Ngọc - Lam - Giang Tuyến Bồi - Hồng 5.0 

22 Tuyến Ngọc - Lam - Giang ĐH22 QL 15 - Giang Sơn 
Giao tuyến Bồi Hồng tại Bồi 

Sơn 
11.0 
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d) Hệ thống giao thông đường thủy. 
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp 2 bến đò ngang sông là Bến Đò Già vị trí tại 

Km112+850 sông Lam, xã Đà Sơn và bến Đò Cung vị trí tại Km108+400 sông 
Lam, xã Trung Sơn. Các bến phục vụ đi lại của nhân dân trong vùng. Năng lực 
khách thông qua bến 250 người/ ngày. 

- Định hướng nâng cấp và quy hoạch 06 bến thủy nội địa: Để phục vụ vận 
chuyển hang hóa và để phục vụ cho việc phát triển du lịch. 

7.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật. 
a) Nguyên tắc thiết kế. 

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không nên thay đổi địa hình trong 
những trường hợp không cần thiết, hạn chế tối đa khối lượng thi công đất.  

- Kết quả nghiên cứu của các giai đoạn quy hoạch trước cái gì vẫn phù hợp 
sẽ tiếp tục tuân thủ, cái gì chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh trong giai đoạn nghiên 
cứu này. 

- Đảm bảo nền đô thị không bị ngập úng và ảnh hưởng của tai biến thiên 
nhiên (lũ quét, sạt lở, động đất….), có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
toàn cầu.   

- Đảm bảo giao thông êm thuận. 

- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất. 

b) Định hướng quy hoạch thủy lợi. 
           - Tuân thủ theo quy hoạch thủy lợi của huyện và các dự án chuyên 

ngành. 

           - Phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại hóa, đẩy mạnh công tác quản 
lý quy hoạch thủy lợi, kết hợp thủy lợi với giao thông nội đồng.  

           - Tu bổ, nâng cấp, xây dựng mới các công trình tiêu thoát lũ nhằm 
đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lũ gây ra. 
Tập trung củng cố, xây dựng, nâng cấp hệ thống kè sông, đê sông, đê cửa sông 
đảm bảo mức tối thiểu chống được gió bão cấp 10 và thủy triều ứng với tần suất 
5%.  
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            - Bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước, tiếp tục cải tạo, nâng công 
suất tưới tiêu của các trạm bơm và nâng cao hiệu suất phục vụ. Tiếp tục kiên cố 
hóa hệ thống kênh mương. 

- Bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước, phát huy tối đa tiềm năng của các 
nguồn nước hiện có. Đáp ứng đủ nguồn nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, du lịch - dịch vụ và các ngành kinh tế khác. 

- Quản lý và khai thác tốt các công trình tưới tiêu đảm bảo chủ động phục vụ 
sản xuất nông nghiệp.  

- Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi 
phục vụ đa mục tiêu. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch thủy lợi, kết hợp thủy lợi với giao 
thông nội đồng. 

c) Định hướng san nền. 
c1. Lựa chọn cao độ xây dựng khống chế tối thiểu . 

 -  Xác định cao độ nền tự nhiên toàn đô thị:  

+ Cao độ trung bình (+17 ÷ + 30) m;  

+ Cao độ thấp nhất + (11,5) m - ở vùng thấp xã Lạc Sơn, ( xóm 9)  và ven 
sông Lam. 

+ Cao độ cao nhất + (178,8) m - ở đồi cao (rừng thông) giữa xã Đông Sơn. 

 - Định hướng cục bộ từng đô thị và khu vực phát triển. Riêng đối với khu 
vực trung tâm thị trấn Đô Lương (hiện hữu) và khu vực đồng bằng có đê chống lũ, 
cần duy trì trì cao độ nền xây dựng nhỏ hơn mức ngập lũ cấp III, cao nhất +15,9 m. 
Khu vực đồng bằng không có đê chống lũ, xác định cao độ nền xây dựng lớn hơn + 
15,9 m; 

- Độ dốc nền nhỏ nhất imin: ≥ 0,004 (đối với khu vực nền đắp), đảm bảo 
thoát nước tự chảy. 

- Độ dốc dọc đường khống chế tối đa: imax< 6%. 

c2. Nguồn đất đắp.  
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Nguồn đất đắp có thể khai thác từ nạo vét sông suối, từ nguồn đất san gạt. 
Tuy nhiên khi khai thác nguồn đất đắp cần phải thỏa thuận với sở Tài nguyên-Môi 
trường và chính quyền sở tại. Ưu tiên sử dụng đất đào và đắp tại chỗ, cự ly gần 
không quá 10 km, đất đắp đảm bảo hệ số đầm nén k = 0,90. Không được tuỳ tiện 
san ủi phá vỡ cảnh quan trong khu vực quy hoạch; Hạn chế ảnh hưởng biến đổi khí 
hậu và xu thế gia tăng các hiện tượng tai biến thiên nhiên. Các khu vực không bị 
ngập úng, dự kiến xây dựng trên nền hiện trạng, bảo tồn địa mạo tự nhiên. 

c3. Giải pháp san nền. 

- Tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên 

- Khớp nối gắn kết các quy hoạch chi tiết, các dự án đã được phê duyệt vào 
mạng lưới chung cho phù hợp. 

- Đối với khu vực địa hình cao, không bị ngập lũ cần giữ nguyên cao độ nền 
đường và cao độ nền xây dựng của các khu vực xây dựng đô thị, nông thôn, chức 
năng ngoài đô thị trên cơ sở cốt nền hiện hữu, tránh san lấp phá vỡ cảnh quan tự 
nhiên 

     - Đối với khu vực đồng bằng thuộc lưu vực sông Lam, sông Đào đã có đê 
chống lũ, sẽ chọn  cốt  nền xây dựng nhỏ hơn cốt ngập lũ cao nhất, mức III = 15,9 
m. 

- Riêng khu vực xã Lưu Sơn ở phía Tây và Nam có cao độ nền thấp, cần đắp 
đê theo Quy hoạch thủy lợi huyện Đô Lương, để giảm cao độ nền và khối lượng 
đắp nền. 

- Cần tính toán đến độ giảm cao độ mặt nước theo độ dốc thủy lực chiều dài 
dòng chảy; cao độ nền hiện trạng xây dựng các làng xóm dân đang ở có dự phòng 
khí hậu biến đổi bất thường, để chọn cốt nền xây dựng gắn với từng cụm đô thị 

Bảng 37: Thống kê cao độ nền xây dựng đô thị 

St

t 
Đô thị 

Cao độ san nền (m) 

Bắc 
(N) 

Nam 
(S) 

Trung  

tâm  
(C) 

Đôn
g  

(E) 

Tây  
(W) 

Thấ

p 
nhất 

Tru

ng 
bình 

Cao 
nhất 

1 Cụm đô thị trung tâm 19,1  16,5  16,0  16,5 20,0  14,8 17,6 25,0 
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St
t 

Đô thị 

Cao độ san nền (m) 

Bắc 

(N) 

Nam 

(S) 

Trung  
tâm  

(C) 

Đôn
g  

(E) 

Tây  

(W) 

Thấ
p 

nhất 

Tru
ng 

bình 

Cao 

nhất 

truyền thống   

2  
Cụm đô thị Đông Đô 

Lương 
15,3  15,2 15,3 15,8 16,1, 15,2 15,4 16,1 

3  
Cụm đô thị Nam Đô 

Lương 
16,5  15,7  16,2  15,0  17,1  15,0 17,0 30,0 

4  
Cụm đô thị Tây Nam Đô 

Lương 
18,3  16,5  17,0   18,9 16,5 16,5  17,5 20,0 

5  
Cụm đô thị Đông Nam Đô 

Lương 
14,1  13,8  14,1  13,6 16,0 13,1 13,7 26,7 

6 
Cụm đô thị Đông Bắc Đô 

Lương 
26,4 16,0. 16,5  17,2 17,2 15,6  22,0 40,0 

7 Cụm đô thị Bắc Đô Lương 35,0 16,2  16,4 18,1  19,8  16,2 20,0 40,0 

8 
Cụm đô thị trung tâm 

(mới)  
16,5 16,4 16,5 16,5 18,2 16,2 17,0 22,1 

 

d) Định hướng thoát nước. 
c1. Phân chia lưu vực thoát nước . 

Phân chia lưu vực thoát nước thành 3 lưu vực chính như hiện trạng: 

- Lưu vực 1: Các xã phía Bắc sông Đào (Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, 
Hồng Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn, Bài Sơn) hướng 
thoát chính về phía Bắc, vào các mương thoát nước tự chảy rồi thoát ra sông Lam. 

- Lưu vực 2: Vùng đồng bằng và bán sơn địa phía đông Nam sông Đào ( 
Văn Sơn, Yên Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Minh Sơn, 
Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn) thoát 
vào hệ thống ngòi lạch sông Rào Gang rồi thoát ra sông Lam. 
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- Lưu vực 3: Vùng đồng bằng và bán sơn địa phía Đông Nam (Bắc Sơn, 
Nam Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Thị trấn Đô Lương, Đà Sơn, Trung Sơn, Thuận 
Sơn, Xuân Sơn) thoát vào hệ thống ngòi lạch sông Rào Gang rồi thoát ra sông 
Lam. 

  c2. Các giải pháp quy hoạch. 

-  Đô Lương có nhiều dòng chảy thoát nước và độ dốc thoát khác nhau nên 
ưu tiên thoát nước theo tự nhiên. 

- Tăng cường mở rộng lòng suối, làm đường kỹ thuật dọc ven sông, ven suối 
cho xe nạo vét thường xuyên. 

- Đối với các khu vực dân cư tập trung trong đô thị, trường hợp cần thoát 
nước kín, sử dụng cống tròn hoặc cống hộp bê BTCT. 

- Dọc các tuyến đường tổ chức hệ thống thu gom nước mưa, kênh mương, 
mở rộng các khu vực mặt nước (ao, hồ) và dòng chảy (suối, kênh, mương) nâng 
cao sức chứa và chống ngập úng cục bộ. 

- Cải tạo, nắn thẳng và khơi thông một số đoạn sông Rào Gang để tăng khả 
năng và tốc độ tiêu thoát nước. 

- Khu vực xã Lam Sơn và Bồi Sơn thường bị ngập úng cục bộ do dòng chảy 
thoát nước nhỏ, chảy vòng vèo quãng đường dài theo địa hình nên đề xuất quy 
hoạch tuyến mương mới chiều dài 2.6km chạy dọc ranh giới 2 xã Lam Sơn và Bồi 
Sơn nhằm rút ngắn khoảng các thoát nước ra sông Lam của khu vực này, khắc 
phục tình trạng ngập úng cục bộ. 

- Khu vực trũng thấp các xã Quang Sơn, Thái Sơn cần khơi thông, mở rộng, 
tăng cường nạo vét thường xuyên các dòng chảy hiện có, một số đoạn có thể điều 
chỉnh nắn thẳng tuyến nhằm tăng cường năng lực thoát nước cho khu vực này. 

c3. Lựa chọn hệ thống thoát nước. 

- Tại các thị trấn huyện lỵ lựa chọn hệ thống thoát nước nửa riêng: Cống thu 
nước chung, trước các miệng xả có cống bao thu gom nước thải đưa về trạm xử lý 
nước, nước sau xử lý đạt chuẩn sẽ xả ra môi trường. 

- Tại các điểm dân cư xã, dân cư tập trung sử dụng hệ thống thoát nước 
chung. 
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- Tại các khu công nghiệp tập trung sử dụng hệ thống thoát nước riêng. 
Công nghiệp nhỏ lẻ phải được xử lý nước thải cục bộ trước khi xả vào cống chung 

c4. Kết cấu cống. 

- Tùy vào hiện trạng địa hình, điều kiện kinh tế… để lựa chọn kết cấu cống 
là cống tròn BTCT, mương xây nắp đan hay mương xây hở. 

- Tại các thị trấn huyện lỵ, địa hình tương đối thuận lợi nên chọn kết cấu 
cống là cống tròn BTCT.  

- Tại các cụm công nghiệp tập trung, các điểm dân cư nông thôn sử dụng kết 
cấu mương xây có nắp đan BTCT.  

- Tại các khu vực địa hình đồi núi nên xây dựng các tuyến mương hở đón 
nước, lái dòng chảy không cho chảy tràn từ thềm cao xuống thềmđể tránh gây sạt 
lở… 

- Những tuyến mương cắt ngang địa hình có độ dốc lớn cần xây bậc tiêu 
năng. 

- Cống qua đường là cống tròn BTCT hoặc cống bản. 

c5. Thiết kế mạng lưới. 

- Mạng lưới cống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên lý tự chảy là chính. 
Tùy theo đặc điểm của đô thị sẽ xây dựng hệ thống hồ điều hòa hoặc trạm bơm tiêu 
hỗ trợ. 

- Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết kế đảm bảo thu hết, thu nhanh 
không chảy vòng vo và gây úng ngập. 

- Các đoạn sông, suối đi qua đô thị cần được kè để tránh sạt lở và tạo cảnh 
quan cho đô thị. 

e) Định hướng phòng tránh thiên tai. 
Tình hình bão lũ ngày càng gia tăng ở dải đất miền Trung nói chung và trên 

huyện Đô Lương nói riêng là do biến đổi khí hậu toàn cầu; tình trạng chặt phá rừng 
đầu nguồn; việc xây dựng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; các 
công trình tiêu thoát lũ ở hạ du không đồng bộ, thiếu an toàn; việc vận hành, điều 
tiết các hồ chứa nước chưa linh hoạt, cộng thêm ảnh hưởng của thủy triều dâng.  
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Để giảm bớt thiệt hại cho người dân trong mùa bão, lũ cần có sự phối hợp 
đồng bộ của các cấp các ngành: Nhà nước, Chính quyền địa phương, Cục quản lý 
đê điều, PCLB; Công tác lập quy hoạch, Chế độ vận hành các hồ chứa…. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để làm sao phải tự người 
dân xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho mình. 

Các khu vực có hiện tượng lở núi cần cảnh báo cho dân cư trong vùng luôn 
có ý thức cảnh giác, phải có giải pháp để đảm bảo an toàn. 

Quy hoạch lại các vùng trọng điểm ngập lũ, các khu dân cư, khu công 
nghiệp, khu du lịch, hệ thống thoát lũ, các hồ chứa nước, thủy điện, công trình giao 
thông…. 

Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn và rừng 
phòng hộ ven biển. Thiết lập vành đai rừng phòng hộ. 

 Nghiên cứu cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi, tuyển chọn cơ cấu giống 
chống chịu để né tránh các điều kiện bất lợi về khí hậu, thời tiết. 

 Tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp… 

f) Công tác nền và thoát nước cho các khu cải tạo và xây dựng mới. 
Khu vực xây dựng mới lựa chọn cao độ khống chế san nền hài hòa với cao 

độ nền hiện trạng đã xây dựng ổn định, đảm bảo thoát nước nhanh tránh gây ngập 
úng cục bộ cho khu vực xung quanh. 

Vùng 1 (vùng phía Tây Bắc). 

Gồm 6 xã phía Bắc: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, 
Hồng Sơn và Bài Sơn. 

Tôn trọng nền hiện trạng tự nhiên ở những khu vực được định hướng phát 
triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, các khu vực bảo tồn và phát triển rừng. Đối với 
các khu vực dự kiến xây mới, chủ yếu là các khu công nghiệp công nghệ cao, khu 
khai thác sản xuất vật liệu xây dựng và các điểm dân cư, thương mại, dịch vụ ở các 
khu trung tâm xã và trung tâm cụm xã thì căn cứ vào cao độ nền hiện trạng của dân 
cư hiện hữu xung quanh để lựa chọn cao độ xây dựng. 

Hệ thống thoát nước mưa tiến tới nửa riêng, thu gom vào các kênh rạch 
thoát nước chính hiện có rồi thoát ra sông Lam. 
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Vùng 2 (vùng Trung tâm). 

Bao gồm thị trấn Đô Lương và 13 xã: Bắc Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đặng Sơn, 
Đông Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn, Văn 
Sơn, Yên Sơn. - Diện tích: 96,56 km2 (chiếm tỷ lệ 27,91% diện tích toàn huyện) 

Định hướng cao độ nền và thoát nước của vùng này gắn với định hướng phát 
triển của quy hoạch chung thị trấn Đô Lương. Do vùng này có địa hình khá bằng 
phẳng, thuận lợi xây dựng nên các khu vực xây mới được khống chế cốt nền trên 
cơ sơ sở nền hiện trạng địa hình khu vực, cao độ các trục đường lớn hiện có. 

Hệ thống thoát nước mưa tiến tới nửa riêng, thu gom vào các kênh rạch 
thoát nước chính hiện có rồi thoát ra sông Lam. 

Vùng 3 (vùng Đông Nam). 

Là phân vùng Gồm 13 xã: Trung Sơn, Thuận Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn, 
Minh Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại 
Sơn và Mỹ Sơn. 

Tôn trọng nền hiện trạng tự nhiên ở những khu vực được định hướng phát 
triển du lịch văn hóa, sinh thái, các khu kinh tế nông lâm nghiệp. Đối với các khu 
vực dự kiến xây mới, chủ yếu là các khu công nghiệp công nghệ cao, các khu trung 
tâm xã và trung tâm cụm xã thì căn cứ vào cao độ nền hiện trạng của dân cư hiện 
hữu xung quanh để lựa chọn cao độ xây dựng. 

Hệ thống thoát nước mưa tiến tới nửa riêng, thu gom vào các kênh rạch 
thoát nước chính hiện có rồi thoát ra sông Lam. 

7.3. Định hướng phát triển cấp nước, thủy lợi. 
a) Cấp nước sinh hoạt và sản xuất. 
a1. Đánh giá nguồn nước và giải quyết nguồn nước cung cấp cho các điểm dân 
cư tập trung: 

- Nước ngầm: 

+ Nước ngầm mạch nông: Là khu vực bán sơn đị, nước từ các đồi núi thấm 
xuống nên có nguồn dồi dào, có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt với quy mô 
nhỏ được. 

+ Nước ngầm mạch sâu: Chưa có số liệu về thăm dò nước ngầm mạch sâu. 
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- Nước mặt: 

+ Nước hồ: huyện Đô Lương có nhiều công trình hồ đập thuỷ lợi lớn nhỏ... 
Tuy nhiên mùa hè nước các hồ thường cạn kiệt, không đủ tưới ruộng vì vậy khai 
thác nguồn nước hồ để cung cấp nước cho nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

+ Nước sông: Huyện Đô Lương có sông Lam chảy qua với trữ lượng lớn, có 
thể khai thác để cung cấp nước sinh hoạt. 

- Nước mưa: Các vùng khan hiếm nước cần tận dụng hướng nước mưa để 
tích trữ sử dụng. 

a2. Tiêu chuẩn dùng nước và nhu cầu sử dụng nước: 

* Bảng 38: Tiêu chuẩn cấp nước: 

TT Đối tượng sử dụng nước Đơn vị 
Chỉ tiêu 

2030 2050 

1 Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt       

a - Khu vực đô thị  l/ng ng.đ 110  120  

  -Tỷ lệ dân số được cấp nước %  100  100  

b - Khu vực nông thôn  l/ng ng.đ 90  100  

  -Tỷ lệ dân số được cấp nước %  95  100  

2 Nước công trình công cộng, dịch vụ %QSH 10% 12% 

3 Nước tưới cây, rửa đường %QSH 8% 8% 

4 Nước Tiểu thủ công nghiệp %QSH 8% 8% 

5 Cấp nước công nghiệp  m3/ ha 22  22  

6 Nước thất thoát rò rỉ % 15% 10% 

7 Bản thân nhà máy nước % 5% 4% 

* Bảng 39: Nhu cầu cấp nước 

TT Đối tượng sử dụng nước  Đơn vị 
Số lượng Nhu cầu (m3/ngđ) 

2030 2050 2030 2050 

1 Nước sinh hoạt KV đô thị  Người  102,700  220,000  11,297  26,400  

2 Nước sinh hoạt KV nông thôn   Người  154,100  146,900  13,176  14,690  
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3 Nước CC, DV+TCRĐ+TTCN  %  26.0% 28.0% 6,363  11,505  

4 Nước công nghiệp (...ha)  Ha  171  1,875  2,443  24,748  

5 Nước thất thoát  %  15.0% 10.0% 4,992  7,734  

6 Bản thân nhà máy  %  5.0% 4.0% 1,914  3,403  

  Tổng nhu cầu sử dụng nước m3/ngđ      40,184  88,480  

  Làm tròn m3/ngđ      40,000  88,000  

a3. Phân vùng cấp nước, giải pháp cấp nước: 

Cấp nước là công trình hạ tầng kỹ thuật đặc thù, phải vận hành và quản lý phức 
tạp nên khi xây dựng Hệ thống cấp nước với quy mô nhỏ phục vụ cho các địa phương 
độc lập sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thông thường xây dựng một nhà máy 
nước để cấp cho các địa phương lân cận trong một khu vực để đem lại hiệu quả kinh 
tế cao hơn. 

Dựa vào sự phân bố dân cư, quy hoạch các khu vực đô thị, nông thôn, các 
khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch, hiện trạng các hệ thống cấp nước và nguồn 
nước có thể sử dụng, phân vùng cấp nước huyện Đô Lương như sau: 

- Vùng Trung tâm và phía Tây Bắc huyện, sử dụng nước sạch từ Hệ thống 
cấp nước thị trấn Đô Lương cấp nước cho thị trấn Đô Lương và các xã khu vực 
trung tâm và phía Tây Bắc gồm: 

+ Các xã đang được cấp nước hiện trạng gồm: Lưu Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, 
Yên Sơn, Văn Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Hồng Sơn, Giang 
Sơn Tây; 

+ Các xã phía Tây và Tây Bắc gồm: Ngọc Sơn, Giang Sơn Đông và xã Bài 
Sơn; 

- Vùng phía Đông và Nam huyện, sử dụng nước sạch từ Hệ thống cấp nước 
Hòa Sơn cấp nước cho: 

+ Các xã đang được cấp nước hiện trạng gồm: Hòa Sơn, Tràng Sơn, Đông 
Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Tân Sơn, Minh Sơn, Lạc Sơn, Thái Sơn, 
Quang Sơn, Thượng Sơn và xã Hiến Sơn; 
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+ Cấp mới các xã phía Nam của huyện gồm: Trung Sơn, Xuân Sơn và 
Thuận Sơn; 

+ Khu công nghiệp tại các xã phía Đông huyện. 

- Vùng cấp nước phía Tây huyện, xây dựng mới Hệ thống cấp nước cho các 
xã phía Tây gồm: Đặng Sơn, Nam Sơn và Bắc Sơn. Sử dụng nguồn nước sông 
Lam, Nhà máy nước đặt tại xã Bắc Sơn. 

- Hệ thống cấp nước thô cho Nhà máy xi măng Sông Lam: Cấp nước sản 
xuất cho nhà máy xi măng. 

a4. Công suất các Nhà máy nước: 

Với các chỉ tiêu cấp nước, phân vùng và đặc điểm phân bố dân cư, tính toán 
công suất các Hệ thống cấp nước như sau: 

- Nhà máy nước Đông Sơn: Nâng cấp, mở rộng 

+ Phạm vi cấp nước: Thị trấn Đô Lương và các xã Lưu Sơn, Đà Sơn, Lạc 
Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Hồng Sơn, 
Giang Sơn Tây, Ngọc Sơn, Giang Sơn Đông và xã Bài Sơn; 

+ Nguồn nước: Sông Lam. 

+ Công suất Nhà máy nước: Hiện trạng 10.000m3/ngđ, nâng cấp mở rộng 
lên 15.000 m3/ngđ (năm 2030) và 25.000 m3/ngđ (năm 2050)  

- Nhà máy nước Hòa Sơn: Nâng cấp, mở rộng 

+ Phạm vi cấp nước: các xã Hòa Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn 
Sơn, Thịnh Sơn, Tân Sơn, Minh Sơn, Lạc Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn 
và xã Hiến Sơn, Trung Sơn, Xuân Sơn, Thuận Sơn và Khu công nghiệp tại các xã 
phía Đông huyện. 

+ Nguồn nước: Sông Lam. 

+ Công suất Nhà máy nước: Hiện trạng 10.000m3/ngđ, nâng cấp mở rộng 
lên 23.000 m3/ngđ (năm 2030) và 58.000 m3/ngđ (năm 2050)  

- Nhà máy nước Bắc Sơn: Quy hoạch mới 

+ Phạm vi cấp nước: xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Đặng Sơn.  
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+ Nguồn nước: Sông Lam. 

+ Công suất Nhà máy nước: 2.000 m3/ngđ (đến năm 2030) và 5.000 m3/ngđ 
(năm 2050). 

+ Nhà máy nước Bắc Sơn có thể cấp nước liên vùng huyện cho các xã phía 
Bắc của huyện Thanh Chương như Thanh Hương, Thanh Thịnh… 

- Hệ thống cấp nước cho Nhà máy xi măng Đô Lương: Giữ nguyên. 

7.4. Định hướng phát triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy. 
a) Quy hoạch các địa điểm xây dựng công trình hạ tầng PCCC. 

- Đội phòng cháy chữa cháy: Trên địa bàn huyện chưa có Đội PCCC chuyên 
dụng của ngành dọc và các đơn vị liên quan;  

- Việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiện nay đang thuộc địa bàn 
của Phòng cản sát phòng cháy chữa cháy và cứa hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An; 

- Quy hoạch bố trí thêm đất xây dựng mạng lưới trụ sở các đội PCCC tại các 
Đô thị và các Khu công nghiệp xây dựng mới có quy mô lớn như thị trấn Đô 
Lương, đô thị Thượng Sơn, đô thị Giang Sơn, cụm công nghiệp Lạc Sơn với bán 
kính phục vụ tối đa là 3km đối với khu trung tâm đô thị và 5km đối với các khu 
vực khác. 

b) Hệ thống giao thông phục vụ PCCC. 

Hệ thống giao thông phục vụ công tác chữa cháy đảm bảo các yêu cầu theo 
mục 6.2, Quy chuẩn 06:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 
công trình, cụ thể: 

- Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ 
hơn 3,5 m. 

- Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy đảm bảo khả năng đi 
vào để triển khai các phương tiện chữa cháy phù hợp với chiều cao và nhóm nguy 
hiểm cháy theo công năng của nhà. 

- Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi 
đỗ xe chữa cháy nếu đảm bảo tất cả những yêu cầu sau: 

+ Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được 
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nhỏ hơn 4,5 m; 

+ Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường 
cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; 

+ Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa 
cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không 
được nhỏ hơn 20 m; 

+ Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đố xe chữa 
cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; và 

+ Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết 
cấu chặn phía trên. 

- Dọc theo tường ngoài của nhà, tại các vị trí đối diện với bãi đỗ xe chữa 
cháy phải bố trí các lối xuyên qua tường ngoài vào bên trong nhà từ trên cao (lối 
vào từ trên cao) phù hợp với quy định tại 6.3 để triển khai các hoạt động chữa cháy 
và cứu nạn. 

c) Hệ thống cấp nước chữa cháy.  

- Các nguồn nước được sử dụng cho PCCC:  

+ Nước sông Lam, sông Đào, sông Khuôn ...  

+ Nước từ các Nhà máy nước: Khi thiết kế, xây dựng các Hệ thống cấp nước 
tập trung, cần tính đến dung tích và lưu lượng và áp lực PCCC. 

- Các Trụ nước chữa cháy: Trên các tuyến đường ống cấp nước đã bố trí lắp 
đặt các trụ nước PCCC theo tiêu chuẩn, khi thiết kế các tuyến đường ống cấp nước 
mới, phải bố trí các trụ nước PCCC theo tiêu chuẩn, đặc biệt là tại các Cụm công 
nghiệp, đô thị. Vị trí trụ cứu hỏa sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn đầu tư xây 
dựng đảm bảo theo các quy định và được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp 
thuận. 

- Các bến nước chữa cháy: Bố trí các bến lấy nước chữa cháy chuyên dụng 
cho xe chữa cháy tại vị trí giao giữa đường giao thông với các sông, hồ nước. 
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7.5. Định hướng cấp điện. 
a) Căn cứ pháp lý .  

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13; 

Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 
21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực 
và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có 
xét đến năm 2030; 

Thông tư số 39/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 18/11/2015 quy 
định về hệ thống điện phân phối; Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của 
Bộ Công thương Quy định hệ thống điện truyền tải; 

Theo Quyết định số 3045/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 21/7/2016 về 
việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 
có xét đến 2035”; 

Căn cứ bản dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-
2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Công thương đang trình Thủ Tướng Chính 
Phủ phê duyệt; 

QCVN QTĐ/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; QCVN 
01:2021/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; TCXDVN 
259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố, quảng trường đô thị; 
TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và 
HTKT. 

Các tài liệu và số liệu liên quan. 

b) Đánh giá nguồn cung cấp điện và khả năng cấp điện. 
b1. Nguồn cấp điện. 

Nguồn điện chính cấp cho huyện Đô Lương là Trạm 110kV Đô Lương 
(E15.4) xã Yên Sơn, Công suất  2x40MVA, cấp điện áp 110/35/10kV và 
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110/35/22-10kV, trạm 110kV Xi măng Sông Lam  110/6kV  - 2x40MVA (là trạm 
chuyên dùng phục vụ cho nhà máy xi măng). 

- Theo Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 
có xét đến năm 2030: 

Nâng cấp trạm 220kV Đô Lương lên 2x125 MVA; 

- Căn cứ bản dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-
2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Công thương đang trình Thủ Tướng Chính 
Phủ phê duyệt: 

Giai đoạn 2026 - 2030: Nâng cấp trạm 220kV Đô Lương lên 2x250 MVA. 

- Theo Quyết định số 3045/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 21/7/2016 
về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-
2025 có xét đến 2035”; 

- Theo Công văn số 8947/BCT-ĐL ngày 20/11/2020 của Bộ Công Thương 
về việc điều chỉnh bổ sung “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2016-2025 có xét đến 2035”;  

- Theo Công văn số 1738/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 
gửi Bộ Công Thương ngày 30/03/2021 về việc góp ý về dự thảo Quy hoạch phát 
triển Điện Lực Quốc Gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (QHĐ 
VIII); 

- Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 
có xét đến 2035 đã được phê duyệt: 

+ Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Đô Lương lên:  2x63MVA - 110/35/22kV; 

+ Nguồn điện năng lượng mặt trời và nguồn điện tái tạo khác:  

Nhà máy điện mặt trời Đại Sơn: 150MWp, tại xã Đại Sơn; 

Nhà máy điện mặt trời Trù Sơn: 90MWp, tại xã trù Sơn. 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhỏ lẽ có công suất từ 1MW – 
3MW tại các nhà máy ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Như vậy, về cơ bản đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho toàn huyện đến năm 



 
 
 

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 183 
 
 
 

2030 có xét đến 2050. 

b2. Về hệ thống trạm biến áp. 

Trạm 110kV: Hiện nay nguồn điện cấp cho huyện Đô Lương là Trạm 110kV 
Đô Lương (E15.4) xã Yên Sơn, Công suất  2x40MVA, cấp điện áp 110/35/10kV 
và 110/35/22-10kV, trạm 110kV Xi măng Sông Lam  110/6kV  - 2x40MVA (là 
trạm chuyên dùng phục vụ cho nhà máy xi măng).  

c) Phân vùng cấp điện. 
Phân vùng cấp điện vùng huyện Đô Lương tuân theo phân vùng quy hoạch, 

cụ thể như sau: 

Vùng 1: Phân vùng Tây Bắc 

Gồm 6 xã phía Bắc: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, 
Hồng Sơn và Bài Sơn 

Vùng 2: Phân vùng trung tâm 

Gồm trị trấn Đô Lương và 13 xã: Bắc Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đặng Sơn, 
Đông Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn, Văn 
Sơn, Yên Sơn. 

Vùng 3: Phân vùng Đông Nam 

Gồm 13 xã Đông Nam: Trung Sơn, Thuận Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn, Minh 
Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, 
Mỹ Sơn. 

d) Tính toán nhu cầu cấp điện. 
d1. Chỉ tiêu cấp điện. 

Chỉ tiêu cấp điện căn cứ trên QCVN 01-2021/BXD, quy hoạch phát triển 
điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, cụ thể như sau: 

STT Loại phụ tải Chỉ tiêu Đơn vị 

I Cấp điện sinh hoạt   

1 Đô thị Loại II-III 500 W/người 

2 Đô thị loại IV-V 330 W/người 

3 Điểm dân cư nông thôn 330 W/người 
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II Cấp điện sản xuất   

1 Khu công nghiệp tập trung 200 - 350 kW/ha 

2 Cụm công nghiệp 160 - 250 kW/ha 

3 TTCN-Làng nghề 140 kW/ha 

III Công trình hỗn hợp   

 Công trình hỗn hợp (CN – ĐT – DV) 200 kW/ha 

IV Cấp điện công trình công cộng   

1 Đô thị Loại II-III 
35% phụ tải điện 

sinh hoạt 
 

2 Đô thị loại IV-V, khu vực nông thôn 
30% phụ tải điện 

sinh hoạt 
 

Bảng 40: Chỉ tiêu cấp điện 

Hệ số đồng thời Ks: 

+ Đối với khu vực đô thị, khu công nghiệp: Ks = 0,8 

+ Khu vực nông thôn, cụm công nghiệp, làng nghề: Ks = 0,7 

Hệ số công suất: Cosφ = 0,9 

Bảng 41: Nhu cầu cấp điện: 

STT Loại phụ tải Quy 
mô 

Đơn 
vị 

Chỉ 
tiêu Đơn vị Ks Ptt 

(kW) 
I Tiểu vùng 1 - phía Tây Bắc 

a Phụ tải sinh hoạt           11.303 
  Đô thị 20.000 Người 500 W/người 0,8 8.000 
  Nông thôn 14.300 Người 330 W/người 0,7 3.303 

b Phụ tải công nghiệp           32.000 
  Khu công nghiệp 160,00 ha 250 kW/ha 0,8 32.000 
  Cụm công nghiệp - Làng nghề   ha 140 kW/ha 0,7 0 

c Phụ tải công trình công cộng           3.791 
  Đô thị     35%a     2.800 
  Nông thôn     30%a     991 

ΣPtt a+b+c 47.094 
Cosφ 0,9   
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Stt (KVA) ΣPtt/Cosφ 52.327 
II Tiểu vùng 2 - Trung tâm 

a Phụ tải sinh hoạt           43.401 
  Đô thị 107.000 Người 500 W/người 0,8 42.800 
  Nông thôn 2.600 Người 330 W/người 0,7 601 

b Phụ tải công nghiệp           7.350 
  Khu công nghiệp   ha 250 kW/ha 0,8 0 

  Cụm công nghiệp - Làng nghề 75,00 ha 140 kW/ha 0,7 7.350 
c Phụ tải công trình công cộng           13.050 
  Đô thị     30%a     12.840 
  Nông thôn     30%a     210 

ΣPtt a+b+c 63.801 
Cosφ 0,9   

Stt (KVA) ΣPtt/Cosφ 70.890 
III Tiểu vùng 3 - Đông nam 

a Phụ tải sinh hoạt           27.390 
  Đô thị 25.000 Người 330 W/người 0,8 6.600 
  Nông thôn 90.000 Người 330 W/người 0,7 20.790 
b Phụ tải hỗn hợp           32.000 
  Đất hỗn hợp (CN-ĐT-DV) 200 ha 200 kW/ha 0,8 32.000 

  Cụm công nghiệp- Làng nghề 0,00 ha 140 kW/ha 0,7 0 
c Phụ tải công trình công cộng           8.547 
  Đô thị     35%a     2.310 
  Nông thôn     30%a     6.237 

ΣPtt a+b+c 67.937 
Cosφ 0,9   

Stt (kVA) ΣPtt/Cosφ 75.486 
Tổng nhu cầu toàn huyện (KVA) I + II + +III 198.702 

Tổng nhu cầu huyện Đô Lương đến năm 2030 là 198.702 kVA ≈ 198,7 
MVA. 

 

d2. Rà soát các quy hoạch cấp điện trên địa bàn huyện Đô Lương đến năm 
2030 và đề xuất bổ sung quy hoạch. 
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- Theo Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 
có xét đến năm 2030; 

- Theo Quyết định số 3045/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 21/7/2016 
về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-
2025 có xét đến 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; 

- Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 
có xét đến 2035 đã được phê duyệt; 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Nâng công suất trạm 220kV Đô Lương lên thành 
2x250MVA; 

+ Giai đoạn từ 2031 - 2035: Nâng công suất trạm 110kV Đô Lương lên 
thành 2x63MVA – 110/35/22kV; 

Nguồn điện năng lượng mặt trời và nguồn điện tái tạo khác:  

- Căn cứ bản dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-
2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Công thương đang trình Thủ Tướng Chính 
Phủ phê duyệt: 

+ Xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Đại Sơn công suất 150MWp; 

+ Xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Trù Sơn công suất 90MWp; 

+ Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhỏ lẽ có công suất từ 1MW – 
3MW tại các nhà máy ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Tổng công suất các trạm biến áp 110kV trên địa bàn cấp cho huyện Đô 
Lương dự kiến đến năm 2030: 427 MVA (kể cả trạm 110kV nhà máy xi măng Đô 
Lương). 

Bảng 42: Cân đối nhu cầu điện 

STT Phân vùng 
Nhu cầu Theo QH Cân đối 

MVA MVA MVA 

1 Phân vùng Tây Bắc 52,327 80      + 27,673 

2 Phân vùng Trung Tâm 70,890 80      + 9,11 
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3 Phân vùng Đông Nam 75,486 267     + 191,514 

Tổng cộng 198,702 427     + 228,298 

(“+” : dư so với nhu cầu; “-”: Thiếu so với nhu cầu) 

Dựa trên bảng cân đối, so với các quy hoạch đã có thì tổng nhu cầu huyện 
Đô Lương đến năm 2030 còn thừa 228,298 MVA. 

e) Định hướng hệ thống cấp điện. 

e1. Nguyên tắc định hướng cấp điện. 

+ Định hướng cấp điện vùng huyện Đô Lương phải căn cứ trên hiện trạng cấp 
điện huyện Đô Lương, các dự án cấp điện đã có hoặc đã được duyệt, các quy 
hoạch cấp điện theo QHC xây dựng đô thị và quy hoạch nông thôn mới đã được 
phê duyệt. 

+ Định hướng cấp điện căn cứ trên khả năng cấp điện của toàn vùng và từng 
phân vùng cũng như các vùng lân cận, trên cơ sở dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu 
phụ tải. 

e2. Nguồn cấp điện. 

Căn cứ vào nhu cầu phụ tải của toàn huyện, căn cứ trên việc đánh giá khả 
năng nguồn tài nguyên cấp điện, nguồn cấp điện cho khu vực vùng huyện Đô 
Lương chủ yếu lấy từ 2 nguồn chính: 

- Nguồn điện 110kV: 

Nguồn điện chính cấp cho huyện Đô Lương là Trạm 110kV Đô Lương 
(E15.4) hiện tại 110/35/22kV – 2x40MVA, đến năm 2035 là 110/35/22kV – 
2x63MVA; Trạm 110kV nhà máy xi măng Đô Lương cấp điện riêng cho phụ tải 
nhà máy xi măng. 

- Nguồn điện năng lượng mặt trời: 

+ Nhà máy điện mặt trời tại xã Đại Sơn công suất 150MWp; 

+ Nhà máy điện mặt trời tại xã Trù Sơn công suất 90MWp; 

+ Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhỏ lẽ có công suất từ 1MW – 
3MW tại các nhà máy ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 
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e3. Định hướng hệ thống cấp điện. 

* Lưới điện 500kV và 220kV:  

- Tuyến đường dây 500kV Bắc Nam mạch A & B, chạy qua địa bàn huyện 
cần được tuyệt đối đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quốc Gia theo quy 
định của ngành điện; 

- Các tuyến đường dây 220kV Bản Vẽ – Đô Lương mạch kép; đường dây 
220kV Hưng Đông - Đô Lương mạch kép chạy ngang qua địa bàn huyện cần được 
tuyệt đối đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quốc Gia theo quy định của 
ngành điện; 

*) Hệ thống điện 110kV: 

- Trạm biến áp 110kV: 

Căn cứ trên bảng cân đối nhu cầu công suất toàn huyện Đô Lương: 

+ Đến năm 2030 thì toàn huyện Đô Lương thừa công suất (+228,298MVA) 
và không có phân vùng nào thiếu công suất. Vì vậy, sẽ được cấp bổ sung cho các 
huyện lân cận như Yên Thành, Thanh Chương, Nam Đàn,… 

- Đường dây 110kV: 

Đối với các lộ 110kV hiện có giữ nguyên và cũng cần được  đảm bảo hành 
lang bảo vệ an toàn lưới điện Quốc Gia theo quy định của ngành điện:  

- Tuyến đường dây 110kV Nam Đàn - Đô Lương dây dẫn ACY185; 

- Tuyến đường dây 110kV (lộ 171) từ trạm 220kV Đô Lương đi trạm 110kV 
Đô Lương dây dẫn ACY-150; 

- Tuyến đường dây 110kV (lộ 173) từ trạm 220kV Đô Lương đi trạm 110kV 
nhà máy xi măng Sông Lam và đi trạm 110kV Yên Thành dây dẫn ACSR-240; 

- Tuyến đường dây từ trạm 110kV Đô Lương (lộ 172) đi trạm 110kV TT Hòa 
Bình (lộ 171) dây dẫn ACY-185. 

*) Lưới điện trung áp: 

Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025, có xét 
đến 2035, thì đến sau năm 2025 toàn bộ lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An vận hành 
chủ yếu ở cấp điện áp 35kV và 22kV. 
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Do vậy lưới điện trung áp huyện Đô Lương đến năm 2030 sẽ vận hành ở cấp 
điện áp 22kV và 35kV: 

+ Lưới điện 35kV: Các lộ 35kV hiện hữu sẽ được giữ nguyên và vận hành 
chủ yếu cho khu vực vùng phía Tây Bắc, phía Đông Nam và khu vực nông thôn, 
tuy nhiên cần cải tạo hướng tuyến và tiết diện dây dẫn đảm bảo khả năng cấp điện. 

+ Lưới điện 22kV: Chủ yêu ở vùng Trung Tâm và trong các khu đô thị, công 
nghiệp. Lưới điện trung thế 22kV trong đô thị sử dụng cấu hình mạch vòng kín vận 
hành hở, được cấp điện từ 2 thanh cái phân đoạn hoặc hai nguồn khác nhau. Phạm 
vi ngoài đô thị hoặc các phụ tải không yêu cầu đặc biệt có thể sử dụng lưới điện 
trung áp hình tia. 

Các khu đô thị mới, khu vực Thị trấn và khu công nghiệp lưới trung thế về lâu 
dài cần được đầu tư ngầm hóa để đảm bảo mĩ quan đô thị, dần đồng bộ nâng áp về 
cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV, bố trí đi ngầm sử dụng cáp ngầm trung thế, tiết diện 
từ 3x150 ÷ 3x240mm2. 

Các khu vực còn lại lưới trung thế 22kV bố trí đi nổi trên cột bê tông ly tâm, 
sử dụng dây nhôm bọc AL/XLPE/ PVC 120 ÷ AL/XLPE/ PVC 180mm2. 

*) Trạm lưới: 

+ Các trạm biến áp hạ thế hiện có cần được cải tạo, nâng công suất cho phù 
hợp với nhu cầu phụ tải tiêu thụ. 

+ Các trạm biến áp hạ thế  xây dựng mới dùng loại trạm treo hoặc 1 trụ, các 
khu đô thị mới sử dụng loại 1 trụ, vị trí bố trạm đặt ở các khu vực cây xanh nhằm 
đảm bảo mỹ quan đô thị. Các khu vực dân cư nông thôn sử dụng loại trạm treo. 

*) Lưới điện hạ thế:  

- Mạng lưới hạ áp 0,4kV hiện có cấp điện cho sinh hoạt ở các khu dân cư vẫn 
giữ nguyên. Tiến hành cải tạo nâng tiết diện các tuyến đường dây 0,4kV không 
đảm bảo cung cấp điện. Trên cơ sở các trạm 22/0,4kV dự kiến xây dựng mới bố trí 
các tuyến hạ áp 0,4kV cho phù hợp đáp ứng nhu cầu dùng điện. 

- Mạng lưới hạ áp 0,4kV bố trí đi nổi (trong điều kiện kinh tế cho phép trong 
khu trung tâm bố trí đi ngầm). Đường dây 0,4kV dùng cáp vặn xoắn ABC. 

- Đường trục ABC (4x70) đến ABC (4x120); 



 
 
 

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 190 
 
 
 

- Đường nhánh ABC (4x35) đến ABC (4X70); 

- Bán kính phục vụ của mạng lưới hạ áp 0,4kV đảm bảo <500m. 

*) Lưới điện chiếu sáng: 

- Mạng lưới chiếu sáng các trục đường chính của khu đô thị, bố trí đi ngầm. 

- Dùng đèn chiếu sáng cao áp hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng để chiếu 
sáng đường đô thị. 

- Đối với đường trục chính đảm bảo độ chói 0,8- 1,5 cd/m2; 

- Đối với đường phụ đảm bảo độ chói 0,6 cd/m2; 

- Với mặt cắt đường ≥ 12m chiếu sáng cả hai bên hè đường. 

- Với mặt cắt đường < 12m chiếu sáng một bên hè đường. 

Đèn chiếu sáng ưu tiên sử đèn led ánh sáng vàng tiết kiệm điện, có đặc điểm phù 
hợp với khí hậu sương mù cao, độ kín IP>65, vì ở đây bụi nhiều. 

7.6. Định hướng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 
a) Căn cứ pháp lý. 

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương; 

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; 

- Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Nghệ An đến 2020; 

- Chỉ thị 05/2014/ CT-UBND ngày 02/4/2014 về tăng cường củng cố và sử 
dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Quyết định số Số: 3724/UBND-CN ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ 
An giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. 
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- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông 
(QCVN 33:2019/BTTTT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy 
nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (QCVN 81:2019/BTTTT); 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố 
định mặt đất (QCVN 34:2019/BTTTT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét 
cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 
32:2020/BTTTT). 

- Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021;  

- Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 
hướng đến 2025; 

- Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030;  

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030”.  

- Công văn số 2390/BTTTT-THH ngày 29/6/2020 của Bộ TT&TT ban hành 
Khung Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của 
các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.  

- Kế hoạch số 292/KH-STTTT ngày 22/3/2019 của Sở TT&TT Nghệ An kế 
hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 
ngành thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An.  

- Kế hoạch số 744/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về 
ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số 
và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. 

b) Dự báo nhu cầu sử dụng viễn thông. 
b1. Chỉ tiêu tính toán. 
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Căn cứ theo Quyết định số Số: 3724/UBND-CN ngày 24 tháng 8 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 
động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, như sau: 

+ Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ: 100% 

+ Tỉ lệ đường dây thuê bao cố định 20-25 đường/100 dân. 

+ Số thuê bao băng rộng cố định 18 thuê bao/100 dân. 

+ Số thuê bao băng rộng di động 82 thuê bao/100 dân. 

+ Tỉ lệ người sử dụng dịch vụ Internet: 71%. 

+ Tỉ lệ các thôn được phủ sóng thông tin di động hoặc internet đạt: 100%. 

+ Tỷ lệ các hộ gia đình có sử dụng ít nhất 1 thiết bị thông Minh > 95%. 

+ 100% cơ quan nhà nước sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng. 

b2. Tính toán nhu cầu. 

Bảng 43: Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông huyện Đô Lương đến 
năm 2030: 

TT Loại phụ tải Quy mô Đơn vị Chỉ tiêu Đơn vị 
Nhu 
cầu 

  

  

I Tiểu vùng 1 - phía Tây Bắc 

a Số đường dây thuê bao cố định 

34.300 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
6.860 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê 

bao/100dân 
6.174 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
28.126 

d Người sử dụng internet 71 % 24.353 

II Tiểu vùng 2 - Trung tâm 

a Số đường dây thuê bao cố định 109.600 Người 20 
Đường 

dây/100dân 
21.920 
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b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê 

bao/100dân 
19.728 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
89.872 

d Người sử dụng internet 71 % 77.816 

III Tiểu vùng 3 - Đông nam 

a Số đường dây thuê bao cố định 

115.000 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
23.000 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê bao/100 

dân 
20.700 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
94.300 

d Người sử dụng internet 71 % 81.650 

  Tổng nhu cầu toàn huyện  

a Số đường dây thuê bao cố định 

258.900 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
51.780 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê 

bao/100dân 
46.602 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
212.298 

d Người sử dụng internet 71 % 183.819 

       

 Năm 2030      

TT Loại phụ tải Quy mô Đơn vị Chỉ tiêu Đơn vị 
Nhu 
cầu 

I Phân vùng 1 (phía Đông Bắc - Vùng trung tâm) 

a Số đường dây thuê bao cố định 

46.500 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
9.300 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê 

bao/100dân 
8.370 

c Thuê bao băng rộng di động 82 Thuê 38.130 
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bao/100dân 

d Người sử dụng internet 71 % 33.015 

II Phân vùng 2 (phía Tây Băc) 

a Số đường dây thuê bao cố định 

46.000 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
9.200 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê 

bao/100dân 
8.280 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
37.720 

d Người sử dụng internet 71 % 32.660 

III Phân vùng 3 (phía Nam) 

a Số đường dây thuê bao cố định 

74.000 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
14.800 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê bao/100 

dân 
13.320 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
60.680 

d Người sử dụng internet 71 % 52.540 

  Tổng nhu cầu toàn huyện  

a Số đường dây thuê bao cố định 

166.500 Người 

20 
Đường 

dây/100dân 
33.300 

b Thuê bao băng rộng cố định 18 
Thuê 

bao/100dân 
29.970 

c Thuê bao băng rộng di động 82 
Thuê 

bao/100dân 
136.530 

d Người sử dụng internet 71 % 118.215 

 

b3. Định hướng hạ tầng viễn thông thụ động. 

Định hướng hạ tầng viễn thông thụ động huyện Đô Lương đến năm 2030 
tuân thủ theo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An đến giai đoạn 
2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 cụ thể như sau: 



 
 
 

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 195 
 
 
 

* Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: 

Bao gồm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ và 
không có người phục vụ 

- Đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ: 

Hiện tại 100% số xã trên địa bàn huyện Đô Lương đã có điểm văn hóa xã và 
bưu điện, vì vậy đến năm 2030 không phát triển thêm loại hình này. 

Đối với các đại lý cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn toàn huyện đã có ở 
hầu hết trung tâm các xã, thị trấn đáp ứng đủ nhu cầu truy cập của nhân dân trong 
huyện. Bên cạnh đó, xu hướng người sử dụng truy nhập Internet qua các thiết bị di 
động cá nhân tăng nhanh, vì vậy trong giai đoạn tới số lượng các đại lý Internet sẽ 
giảm dần. 

- Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ: 

Xây dựng các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người 
phục vụ tại các khu vực tập trung đông người, khu trung tâm huyện, khu du lịch 
nổi tiếng và khu công nghiệp cụ thể: 

- Giai đoạn 2020-2025:  

Lắp đặt bốt tra cứu thông tin, phát song wifi miễn phí tại các khu đô thị mới, 
khu công nghiệp và các khu du lịch,... 

- Giai đoạn sau năm 2025: 

Phủ sóng wifi toàn huyện theo mạng lưới, xây dựng vùng huyện Đô Lương 
theo mô hình thành phố thông minh. 

* Tổng đài, trạm phát sóng thông tin di động: 

- Tổng đài: 

Toàn bộ huyện Đô Lương xây dựng 16 tổng đài vệ tinh, điểm chuyển mạch. 

+ Vùng 1: Phân vùng Tây Băc: 4 tổng đài vệ tinh, chuyển mạch; 

+ Vùng 2: Phân vùng Trung tâm: 5 tổng đài vệ tinh, chuyển mạch; 

+ Vùng 3: Phân vùng Đông Nam: 7 tổng đài vệ tinh, chuyển mạch. 

Dung lượng các tổng đài vệ tinh này được xác định trong giai đoạn lập quy 
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hoạch chung xây dựng đô thị.  

- Trạm phát sóng thông tin di động (BTS): 

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuê bao băng rộng di động huyện Đô Lương đến 
năm 2030 là 136.530 thuê bao. 

Với dung lượng phục vụ của mỗi trạm BTS 4G và 5G đáp ứng cho 900 thuê 
bao, tổng số trạm BTS cần để phủ sóng là 152 trạm. 

Hiện tại trên địa bàn huyện Đô Lương có tổng cộng 98 trạm phát sóng BTS, 
do vây từ nay đến năm 2030 cần xây mới thêm 54 trạm BTS loại 4G và 5G với bán 
kính phủ trạm 4G là 0,9km và trạm 5G là 0,3km. 

+ Mở rộng vùng phủ 4G ở các nhà mạng chiếm thị phần lớn, phát triển 5G 
tại các khu vực có mật độ sử dụng Internet di động cao. Bố trí vị trí xây dựng các 
trạm thu phát sóng thông tin di động, ưu tiên đặt tại các vị trí đất công cộng, trên 
các tòa nhà cao tầng. 

+ Việc phát triển trạm thu phát sóng di động (4G và 5G) trên địa bàn theo 
quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên môn cấp tỉnh (Sở Thông tin 
và Truyền thông).  

+ Với các khu vực có khu công nghiệp, nông nghệp công nghệ cao, khu đô 
thị sẽ bố trí phát triển mạng 5G. 

Xây dựng loại trạm A1 theo quy định đối với các trạm BTS xây dựng mới. 

Đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đô Lương thực hiện việc chuyển đổi các 
trạm phát sóng thông tin di động loại A2 hiện hữu sang loại A1 theo như quy 
hoạch Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, 
định hướng đến năm 2025 (Phân loại trạm phát sóng loại A1, A2 theo Thông tư 
14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 
hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động tại địa phương), đồng thời dự tính ngoại suy cho giai đoạn đến năm 
2030. 

* Hạ tầng mạng cáp viễn thông: 

Xây dựng tuyến cáp quang truyền dẫn chạy dọc theo QL7A, QL7C, QL15A; 
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Xây dựng tuyến cáp quang truyền dẫn từ tổng đài trung tâm tỉnh Nghệ An 
(thành phố Vinh) về các tổng đài vệ tinh, điểm chuyển mạch ở các phân vùng. 

+ Thực hiện ngầm hoá đến toàn bộ các khu đô thị mới, các khu công nghiệp. 
Trong quá trình quy hoạch, xây dựng mới các khu công nghiệp, khu đô thị mới cần 
có sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan để đồng bộ hoá các hạng mục cơ sở 
hạ tầng khác để tiết kiệm chi phí thi công. 

+ Các hào cáp cần được chuẩn hóa về kích thước cũng như kiểu dáng theo 
quy chuẩn. 

+ Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp có 
dầu chống ẩm đi trong hào cáp (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm. 

+ Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư 
nhằm thuận lợi cho việc quản lý và lắp đặt sau này. 

Các tuyến cáp quang này đều được quy hoạch ngầm theo các tuyến đường 
giao thông.  

Đối với các hệ thống cáp viễn thông hiện hữu, thực hiện cải tạo, chỉnh trang 
đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân theo lộ trình: 

+ Loại bỏ các đường dây cáp, sợi cáp không còn sử dụng; 

+ Thực hiện buộc gọn, gia cố hệ thống dây cáp; 

+ Hạ ngầm các tuyến cáp treo thuộc các khu vực, tuyến hướng theo quy 
hoạch phải ngầm hóa mạng cáp; 

+ Loại bỏ hoặc hạ ngầm các tuyến cáp treo tại các ngã tư, nút giao thông và 
tuyến cáp cắt ngang qua đường giao thông. 

+ Cáp, cống bể, cột viễn thông: Tại các khu đô thị mới, việc xây dựng các 
công trình ngầm phải triển khai đồng bộ với hạ tầng viễn thông, đảm bảo ngầm hóa 
100% đến khách hàng. Xây dựng hệ thống cống bể hoặc tổ chức sử dụng chung hạ 
tầng kỹ thuật ngầm trong các phân khu. Chôn ngầm trên một số trục đường. Đối 
với cáp treo tuyến truyền dẫn trong các khu vực chỉ xây dựng cột treo cáp với 
những khu vực không có hạ tầng kỹ thuật để dùng chung và không thể thực hiện 
ngầm hóa. 
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* Bưu chính:  

+ Trong những năm tới đây xu hướng chung của tỉnh Nghệ An nói chung và 
huyện Đô Lương nói riêng là mở rộng phạm  vi phục vụ bằng việc mở rộng các 
điểm đại lý bưu điện, các điểm bưu điện văn hóa xã. Hạn chế bổ sung các bưu cục. 

+ Giảm chỉ tiêu số dân /điểm phục vụ bưu điện xuống dưới 2.500 người/ 
điểm phục vụ và bán kính phục vụ xuống dưới 2,0km/điểm phục vụ đến năm 2030.  

+ Thí điểm đưa vào dịch vụ tự động hóa mạng Bưu chính : Bưu cục tự động 
động hoạt động 24/24, các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng hoặc tiền mặt, 
mục đích chính phục vụ cho du lịch. Giai đoạn đầu đặt thí điểm tại bưu cục trung 
tâm huyện, bưu cục tại Khu đô thị mới, sau đó nếu thành công sẽ nhân rộng ra các 
bưu cục khác tại trung tâm các thị trấn, các trung tâm xã... 

7.7. Định hướng Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 
a) Căn cứ pháp lý. 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 
chất thải và phế liệu; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ 
về Quản lý chất thải rắn; 

- Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của chính phủ quy định về xây 
dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; 

- Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 
2025 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Nghệ An phê duyệt điều chỉnh QH quản lý CTR tỉnh Nghệ An năm 2020 đến năm 
2030; 

- QCVN 01/2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 
dựng; QCVN 07/2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; TCVN 7957-2008 Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên 
ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế; 
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- Quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch Nông thôn mới các xã 
trên địa bàn huyện Đô Lương; 

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan. 

b) Định hướng Thoát nước thải. 

b1. Tiêu chuẩn thoát nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: Lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước (đợt đầu lấy bằng 85% 
nước cấp, dài hạn lấy bằng 100% nước cấp). 

+ Nước thải công nghiệp: Bằng lượng nước cấp cho sản xuất công nghiệp. 

Bảng44: Tiêu chuẩn thoát nước thải 

TT Đối tượng sử dụng nước Đơn vị 
Chỉ tiêu 

2030 2050 

1 Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt       

a - Khu vực đô thị  l/ng ng.đ 110  120  

  -Tỷ lệ dân số được cấp nước %  100  100  

b - Khu vực nông thôn  l/ng ng.đ 90  100  

  -Tỷ lệ dân số được cấp nước %  95  100  

2 Nước công trình công cộng, dịch vụ %QSH 10% 12% 

3 Nước Tiểu thủ công nghiệp %QSH 8% 8% 

4 Cấp nước công nghiệp  m3/ ha 22  22  

b2. Lưu lượng nước thải: 

Bảng 45: Tổng hợp nhu cầu xử lý nước thải toàn huyện 

TT Đối tượng sử dụng nước  Đơn vị 
Số lượng Phát thải (m3/ngđ) 

2030 2050 2030 2050 

1 Khu vực đô thị  Người  102,700  220,000  11,297  26,400  

2 Khu vực nông thôn   Người  
 

154,100  

 

146,900  
13,176  14,690  

3 Dịch vụ, công cộng, TTCN  %  18.0% 20.0% 4,405  8,218  

4 Công nghiệp (...ha)  Ha  171  1,875  2,443  24,748  
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  Tổng lượng phát thải m3/ngđ      31,321  74,056  

  Làm tròn m3/ngđ      31,000  74,000  

Tổng lượng nước thải toàn huyện phát sinh (làm tròn) khoảng: 31.000 
m3/ngđ (giai đoạn năm 2030) và 74.000 m3/ngđ (giai đoạn năm 2050). 

 (Ghi chú: Lượng nước thải công nghiệp chỉ là ước tính. Khối lượng nước 
thải công nghiệp thực tế phát sinh tùy thuộc vào loại hình công nghiệp, quy mô, 
công nghệ sản xuất và sẽ được làm rõ trong dự án đầu tư). 

b3. Định hướng thoát nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt đô thị: Định hướng xây dựng các trạm XLNT tập 
trung cho khu vực đô thị mới theo quy hoạch thoát nước thải của các đô thị đó. 
Căn cứ vào dự báo nhu cầu xử lý nước thải tập trung khu vực nội thị với tổng 
lượng nước thải phát sinh khoảng 10.000 m3/ngđ (2030) và 22.000 m3/ngđ (2050), 
Quy hoạch bố trí 06 khu XLNT tập trung cho khu vực đô thị (Thị trấn Đô Lương 1 
công suất 2.000 m3/ngđ, Đô Lương 2 công suất 2.000 m3/ngđ, Đông Sơn công 
suất 1.000 m3/ngđ, Thượng Sơn công suất 2.000 m3/ngđ, Đặng Sơn công suất 
1.000 m3/ngđ, Giang Sơn công suất 1.000 m3/ngđ). Một số khu dân cư có mật độ 
cao lân cận các Khu công nghiệp, nước thải được thu gom và xử lý chung với nước 
thải công nghiệp tại khu vực đó. 

+ Giai đoạn 2030: Xây dựng mới 03 trạm XLNT tập trung, cụ thể: Tại thị 
trấn Đô Lương 1, công suất 2.000 m3/ngđ, diện tích 3ha, Đô Lương 1, công suất 
2.000 m3/ngđ, diện tích 3ha; Tại đô thị Thượng Sơn công suất 2.000 m3/ngđ, diện 
tích 3ha. 

+ Giai đoạn 2050: Nâng cấp trạm XLNT tại thị trấn Đô Lương 1 công suất 
5.000 m3/ngđ, Đô Lương 2 công suất 5.000 m3/ngđ và xây dựng mới 04 trạm 
XLNT tập trung tại đô thị Thượng Sơn công suất 3.000 m3/ngđ diện tích 3ha, tại 
Đông Sơn công suất 3.000 m3/ngđ, tại Đặng Sơn công suất 2.000 m3/ngđ, tại 
Giang Sơn công suất 2.000 m3/ngđ. Xây dựng các Hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải tại các Khu, Cụm công nghiệp theo công suất từng khu… 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và phù hợp với khả năng cung ứng nguồn 
vốn đầu tư xây dựng, khu vực đô thị sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng. 
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Tất cả các hộ gia đình, cơ quan, công trình công cộng, đều phải có bể tự hoại 
ba ngăn hợp quy cách.  

Nước thải tự chảy theo các tuyến cống đường phố về trạm xử lý tập trung 
của khu vực. Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m, tối đa là 6m tính tới đỉnh cống. 
Tại các vị trí có độ sâu chôn cống lớn > 6 m đặt trạm bơm chuyển tiếp. 

Mạng lưới thu gom và thoát nước chung sử dụng Mương, cống có khẩu độ 
600-3000, nước thải được tách và đưa về xử lý triệt để trước khi xả ra môi 
trường… 

Áp dụng công nghệ xử lý nước thải sinh học nhân tạo qua bể aeroten. Nước 
thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định hiện hành trước khi xả ra môi 
trường.  

Nước sau xử lý có thể sử dụng phục vụ mục đích tưới cây, rửa đường, dự 
phòng cứu hỏa, phục vụ nông nghiệp… giảm áp lực cung cấp nước sạch cho khu 
vực thiết kế. 

Do điều kiện kinh tế và tiến độ xây dựng, hệ thống thu gom và trạm xử lý 
nước thải không thể xây dựng hoàn chỉnh ngay trong giai đoạn đầu. Để giảm bớt ô 
nhiễm môi trường, nước thải xử lý cục bộ qua bể tự hoại đặt trong từng công trình, 
bể xây 3 ngăn đúng quy cách. Có thể sử dụng bể tự hoại cải tiến có dòng chảy 
ngược và ngăn lọc (BASTAF) để giảm bớt ô nhiễm nước thải đầu ra. Các dự án 
triển khai trong phạm vi quy hoạch đô thị khi xây dựng phương án thu gom và xử 
lý nước thải cần tuân thủ quy hoạch về hướng thoát nước, chọn vị trí khu xử lý 
nước thải, cao độ điểm xả thải phù hợp để thuận tiện cho việc đấu nối với hệ thống 
chung sau này. 

- Khu vực dự trữ phát triển, dân cư làng xóm mật độ thấp, khu dân cư độc 
lập xa trung tâm, lượng nước thải nhỏ: giải pháp thoát nước thải ở các khu vực này 
là xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc nhóm công trình bằng các loại 
bể tự hoại cải tiến (BASTAF), tận dụng các ao hồ, đất nông nghiệp để xử lý sinh 
học trong điều kiện tự nhiên, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Khi được đô 
thị hoá, các khu vực này sẽ xây dựng bổ sung hệ thống cống bao và trạm bơm, đưa 
nước thải về trạm XLNT theo quy hoạch để xử lý. Trạm XLNT cũng sẽ được xây 
dựng bổ sung các đơn nguyên để đảm bảo công suất xử lý. 
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* Nước thải nông thôn: 

Khu vực nông thôn sử dụng hệ thống thoát nước chung. Xây dựng các 
mương xây có tấm đan, thoát nước chung với nước mưa, thu nước thải đưa xa 
ngoài phạm vi làng xóm, tận dụng hệ thống kênh, mương nội đồng; ao, hồ sẵn có 
ngoài đồng để xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên (mô hình hồ sinh học, cánh 
đồng lọc, cánh đồng tưới). Tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ nông 
nghiệp. 

100% các hộ gia đình phải sử dụng xí hợp vệ sinh, khuyến khích sử dụng bể 
tự hoại hợp quy cách. 

Các nhóm hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm và các trang trại nuôi 
gia súc tập trung sẽ xây bể biogas, xử lý phân rác thải tận dụng năng lượng phục vụ 
sinh hoạt. 

Giải pháp hệ thống thu gom và xử lý nước thải cụ thể cho từng xã sẽ được 
cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch nông thôn mới. 

* Nước thải công nghiệp: Các cụm công nghiệp tập trung, nước thải cần 
được làm sạch theo hai bước: 

+ XLNT cục bộ trong nhà máy để làm sạch nước thải tới giới hạn cho phép. 

+ Làm sạch lần 2 tại trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp. Nước thải 
sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định hiện hành trước khi xả ra môi 
trường. 

Nước thải nhiễm bẩn của các nhà máy công nghiệp đều phải được xử lý cục 
bộ và thu gom, xử lý tập trung. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo 
quy định hiện hành trước khi xả ra môi trường 

* Nước thải y tế: Nước thải y tế cần được thu gom và xử lý riêng trong bệnh 
viện đạt các tiêu chuẩn hiện hành trước khi thoát ra hệ thống thu gom chung. 

c) Định hướng quản lý chất thải rắn. 
c1. Tiêu chuẩn và khối lượng CTR: 

- CTR sinh hoạt: Đô thị là 1,0kg/ng.ngđ, nông thôn 0,8 kg/ng.ngđ 

- CTR công trình và dịch vụ công cộng: 10% CTR sinh hoạt. 
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- CTR công nghiệp, đất chuyên dụng: 0,2 tấn/ha.ngđ. 

- Tỷ lệ thu gom 90% (giai đoạn 2030) và 100% (giai đoạn 2050) 

Tiêu chuẩn và khối lượng CTR phát sinh 

Tổng lượng thải phát sinh đến 2030 khoảng 246 tấn/ngđ. Trong đó, lượng 
thải sinh hoạt khoảng 228 tấn/ngđ, lượng thải công nghiệp khoảng 18 tấn/ngđ. 

Tổng lượng thải phát sinh đến 2050 khoảng 446 tấn/ngđ. Trong đó, lượng 
thải sinh hoạt khoảng 286 tấn/ngđ, lượng thải công nghiệp khoảng 160 tấn/ngđ. 

c2. Định hướng quản lý chất thải rắn: 

- Nguyên tắc chung: 

+ 100% CTR được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành. 

+ Chất thải rắn cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn vô cơ: nhựa, 
bao bì, kim loại, thuỷ tinh...và chất thải rắn hữu cơ. 

+ Chất thải rắn vô cơ được thu gom tái chế để tiết kiệm nguyên vật liệu và 
giảm khối lượng phải xử lý tại khu xử lý chất thải rắn.  

+ Chất thải rắn hữu cơ sinh hoạt được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải 
rắn Nghi Yên để xử lý hàng ngày.  

+ Chất thải rắn nguy hại do sản xuất công nghiệp sinh ra, chất thải rắn độc 
hại y tế cần phải được thu gom xử lý riêng. 

+ Cần xã hội hoá việc thu gom chất thải rắn tại các thi trấn, thị tứ. Các địa 
phương lập các Hợp tác xã thu gom chất thải rắn để phục vụ cho nhân dân địa 
phương hoặc thuê dịch vụ các doanh nghiệp có chức năng. Nhân dân trong huyện 
có trách nhiêm đóng góp lệ phí để thu gom chất thải rắn hàng tháng. 

+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân để giữ gìn vệ sinh 
trong cộng đồng dân cư. 

- Định hướng quản lý chất thải rắn 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Chất thải rắn của huyện Đô Lương theo quy 
hoạch được đưa về xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn đặt tại xã Hồng Sơn, có diện 
tích quy hoạch khoảng 30ha. 
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+ Công nghệ xử lý CTR: Khuyết khích hình thức Tái chế, sử dụng công 
nghệ xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm diện tích đất.  

c3. Quy hoạch nghĩa trang: 

- Tiêu chuẩn thiết kế: 

+ Đất quy hoạch nghĩa trang cho một người dân đô thị: 0.6 m2/ngdân 

+ Tỷ lệ tử dự kiến 4O/OO hàng năm. 

- Định hướng quy hoạch nghĩa trang: 

+ Mỗi thị trấn, thị tứ có một nghĩa trang riêng. Trong điều kiện địa lý, địa 
hình cho phép, có thể kết hợp sử dụng chung nghĩa trang với các điểm dân cư liền 
kề để tiết kiệm đất xây dựng và thuận tiện cho việc quản lý, sử dụng. Nghĩa trang 
có hai khu vực hung táng và cát táng. 

- Việc lựa chọn đất nghĩa trang dựa trên các tiêu chí chính sau: 

+ Độ dốc tự nhiên của khu đất từ 10 – 40O (tốt nhất là nơi dốc thoải), không 
đặt nghĩa trang ở nơi giao nhau giữa hai quả đồi. 

+ Nên đặt tại các khu đất ít có khả năng phát triển kinh tế (đất hoang hoá giá 
trị sử dụng thấp). Không ảnh hưởng đến việc phát triển quy hoạch của địa phương. 

+ Nghĩa trang nên đặt tại khu vực đất có độ ẩm 50- 70% thuộc nhóm đất có 
kích thước hạt 0,6- 2mm là loại đất có khả năng thấm tối ưu trong quá trình lọc tự 
nhiên. 

+ Không đặt nghĩa trang tại khu vực có mức nước ngầm cao, trong khu vực 
thường xuyên bị ngập úng. 

+ Không đặt nghĩa trang gần các mạch nước ngầm hoặc nguồn nước sử dụng 
cho sinh hoạt các điểm dân cư. 

+ Khoảng cách tối thiểu từ nghĩa trang đến khu dân cư là 1500m. 

+ Thuận tiện cho việc thăm viếng chăm sóc mộ phần của thân nhân người 
chết, phù hợp với phong tục tập quán tốt của địa phương 
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8. Đánh giá môi trường chiến lược. 

8.1. Căn cứ pháp lý. 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Các tiêu chuẩn về môi trường: 

- Chất lượng không khí: TCVN 5937-1995; Chất lượng nước: TCVN 59.45-
1995; Xử lý triệt để nước thải sinh hoạt tại khu ở mới, khu dân cư nông thôn đạt 
QCVN 14:2008/BTNMT, xử lý nước thải các cơ sở sản xuất đạt QC 40-2011 
BTNMT, nước thải y tế đạt QCVN14-2008 BTN MT trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận lại; Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08:2008/BTNMT, nước ngầm 
đạt QCVN 09:2008/BTNMT;  

- Chất lượng không khí: Xử lý triệt để khí thải các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, cơ sở sản xuất đạt TCVN 5939:2005, TCVN 5940:2005; Đảm bảo 
chất lượng không khí do hoạt động giao thông đảm bảo TCVN 5937:2005; 

- Chất lượng đất: Đảm bảo chất lượng đất canh tác đạt QCVN 
03:2008/BTNMT, QCVN 04: 2008/BTNMT; 

- Âm học tiếng ồn: TCVN 5949 - 1995; Tiêu chuẩn tạm thời về môi trường: 
KHKT-1993; 

- Các số liệu khảo sát, đo đạc tại hiện trường khu vực xây dựng; 

Theo các quy định tại Nghị định số 37 và Thông tư số 01, Nghị định 18 và 
Thông tư 27, đánh giá môi trường chiến lược sẽ gồm các nội dung sau: Đánh giá 
hiện trạng; Phân tích, dự báo những tác động môi trường; Các giải pháp tổng thể 
phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động; Lập chương trình, kế hoạch giám sát 
môi trường. 

8.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch. 
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Bảng 46: Các vấn đề môi trường chính của đồ án 

TT 
Các vấn đề về 

môi trường Các yếu tố ảnh hưởng 

I Môi trường tự nhiên 

1 Môi trường đất 

 Diện tích đất canh tác giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp: xây dựng khu vực phát 
triển đô thị, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật… 

 Gia tăng sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật do quá 
trình thâm canh, tăng vụ gây ô nhiễm môi trường đất 

 Ô nhiễm đất do chất thải rắn không được thu gom và xử lý. 

 Chuyển đổi cây trồng có thể không thích nghi với đất trồng lúa. 

2 
Môi trường 
không khí 

 Gia tăng phát thải khí nhà kính do quá trình đun nấu bằng nhiên 
liệu hóa thạch hoặc do đốt các phụ phẩm nông nghiệp và do 
phát triển hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao. 

 Ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các nút giao thông quan 
trọng. 

3 
Môi trường 
nước 

 Nguy cơ ô nhiễm nước mặt và nước ngầm do nước thải sinh 
hoạt. 

 Phát tán hóa chất bảo vệ thực vật vào môi trường nước. 

 Chất lượng và trữ lượng nước ngầm không đủ đáp ứng nhu cầu 
sử dụng nước sạch. 

4 
Ảnh hưởng của 
biến đổi khí 
hậu 

 Nguy cơ suy giảm hoặc biến mất diện tích đất nông nghiệp. 

 Sự biến động về nhiệt độ và lượng mưa gây ảnh hưởng trực tiếp 
đến sản xuấ nông nghiệp. 

 Nguy cơ phá vỡ kết cấu hạ tầng phục vụ cho sự phát triển đô 
thị. 

II Môi trường Kinh tế - Xã hội 

1 
Lao động việc 
làm 

 Tăng nhu cầu về lao động có trình độ kỹ thuật cao. 

 Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp 
và dịch vụ. 
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TT 
Các vấn đề về 

môi trường 
Các yếu tố ảnh hưởng 

 Lao động phổ thông dư thừa. 

2 
Phát triển kinh 
tế 

 Kinh tế phát triển hơn do chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp 
sang công nghiệp và dịch vụ. 

 Tiểm năng phát triển công nghiệp logistic và nông nghiệp công 
nghệ cao thân thiện với môi trường. 

3 
Tôn giáo  - tín 
ngưỡng 

 Khoanh vùng bảo tồn và phát huy giá trị các công trình tôn giáo 
và tín ngưỡng của địa phương. 

4 
Chất lượng 
cuộc sống 

 Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương. 

 Nguy cơ bất ổn định về an ninh trật tự xã hội. 

8.3. Các mục tiêu môi trường của đồ án. 
a) Giảm thiểu ô nhiễm đất. 

- Phân loại CTR tại nguồn, thu gom, xử lý triệt để theo định hướng quy 
hoạch. 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNC, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm 
nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn và có sức cạnh tranh cao;  

b) Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn. 
- Thiết lập hành lang xanh, vùng đệm dọc sông Lam, kênh, mương. 

- Đảm bảo mật độ cây xanh, mặt nước theo quy định, tạo lập cân bằng sinh 
thái, điều hòa vi khí hậu, giảm nhẹ ô nhiễm không khí, tiếng ồn. 

- Dành quỹ đất hợp lý để phát triển hạ tầng giao thông đô thị. 

- Kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông. 

c) Cải thiện chất lượng nước. 
- Nghiêm cấm san lấp hồ hiện có; cải tạo, nạo vét, khơi thông mặt nước, tận 

dụng tối đa các khu vực trũng để thoát nước tự nhiên. 

- Giảm dần khối lượng khai thác nước ngầm. 

- Sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng, xử lý nước thải trong điều kiện tự 
nhiên. 
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- Kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Chấm dứt việc sử dụng các 
loại hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước và làm 
suy giảm đa dạng sinh học.  

8.4. Diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch. 
a) Diễn biến môi trường tự nhiên. 
a1. Môi trường nước. 

Với nguồn sinh thuỷ dồi dào, mật độ dân cư thưa thớt, ngoại trừ những 
nguồn gây ô nhiễm như thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ, hữu cơ từ các khu vực 
chăn nuôi tập trung, khu vực canh tác, các điểm dân cư, ở các khu vực khác nguồn 
nước đều không bị ô nhiễm. 

* Chất lượng nước sông Lam: 

Môi trường nước sông Lam bị ô nhiễm do các nguồn thải từ hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. 

Nước mặt sông Lam có chất lượng tương đối tốt, hầu hết các thông số có giá 
trị trung bình đạt giới hạn A2. Chất lượng nước đảm bảo sử dụng cho mục đích 
sinh hoạt và tưới tiêu thủy lợi. 

Chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI được tính toán theo “Quyết định số 
879/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về 
việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước”, được biểu diễn 
qua các thang điểm. 

Bảng 47: Mức đánh giá chất lượng nước. 
Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước 

91-100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

76-90 
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện 
pháp xử lý phù hợp 

51-75 
Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương 
khác 

26-50 
Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương 
khác 
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Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước 

0-25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai 

Bảng 48: Chỉ số WQI tại các điểm quan trắc dọc hệ thống Sông Lam. 

TT 
Vị trí lấy mẫu 

(sơ lược) 

Ký 
hiệu 
mẫu 

WQI 
Mức đánh giá 

chất lượng nước 

Kiểu/loại 
quan 
trắc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Sông Nậm Mộ lấy 
tại Khe Huổi Giang 

M62 98 
Sử dụng tốt cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt 

Nền 
2 

Sông Nậm Mộ, thị 
trấn Mường Xén, 
huyện Kỳ Sơn 

M26 21 
Nước ô nhiễm nặng cần 

các biện pháp xử lý 
trong tương lai 

3 
Sông Lam tại Cửa 
Rào, huyện Tương 
Dương 

M27 22 
Nước ô nhiễm nặng cần 

các biện pháp xử lý 
trong tương lai 

Tác động 

4 
Sông Lam tại cầu 
Dùng, huyện Thanh 
Chương 

M28 22 
Nước ô nhiễm nặng cần 

các biện pháp xử lý 
trong tương lai 

5 
Sông Nậm Nơn sau 
thuỷ điện Bản Vẽ 

M29 21 Nước ô nhiễm nặng cần 
các biện pháp xử lý 

trong tương lai 6 
Sông Lam tại cầu 
treo Thanh Nam 

M31 22 

7 
Sông Kẻ Gai đoạn 
qua KCN VSIP 

M32 19 
Nước ô nhiễm nặng cần 

các biện pháp xử lý 
trong tương lai 

8 
Sông Giăng sau 
đập Phà Lài 200m 

M33 99 
Sử dụng tốt cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt 

Nền 

9 
Sông Lam tại Bến 
đò Cây Chanh, Anh 

M34 21 
Nước ô nhiễm nặng cần 

các biện pháp xử lý 
Tác động 
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TT 
Vị trí lấy mẫu 

(sơ lược) 

Ký 
hiệu 
mẫu 

WQI 
Mức đánh giá 

chất lượng nước 

Kiểu/loại 
quan 
trắc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Sơn trong tương lai 

10 
Sông Đào tại cầu 
Mưng, 

M35 21 

11 
Sông Lam tại cầu 
Khai Sơn, Anh Sơn 

M36 21 

12 
Sông Lam tại Bara 
Đô Lương 

M38 21 

13 
Sông Lam tại cầu 
Rộ, Thanh Chương 

M40 21 

14 
Sông Lam tại Bara 
Nam Đàn mới 

M41 21 

15 
Sông Lam tại cầu 
Bến Thủy 2, 
Tp.Vinh 

M7 21 

16 

Sông Lam lấy tại 
xóm Bình Minh, xã 
Phúc Thọ, huyện 
Nghi Lộc 

M61 21 

17 
Sông Rào Gang tại 
cầu Thanh Ngọc 

M39 63 
Sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu và các mục 
đích tương đương khác 

18 
Sông Đào tại trạm 
bơm nước cầu 
Mượu 

M42 22 
Nước ô nhiễm nặng cần 

các biện pháp xử lý 
trong tương lai 

Tác động 

19 Sông Đào tại hạ M5 21 Nước ô nhiễm nặng cần Nền 
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TT 
Vị trí lấy mẫu 

(sơ lược) 

Ký 
hiệu 
mẫu 

WQI 
Mức đánh giá 

chất lượng nước 

Kiểu/loại 
quan 
trắc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
nguồn các biện pháp xử lý 

trong tương lai 

* Môi trường nước tại các kênh mương: 

Tại các kênh mương tại các điểm đánh giá chất lượng hầu hết đều bị ô 
nhiễm hữu cơ với giá trị các thông số BOD5, COD vượt QCVN từ 1,3 - 2,57 lần. 

Bảng biến động COD trên mạng lưới các điểm quan trắc môi trường nước mặt 
tỉnh Nghệ An đợt V - tháng 9/2018) 

 
* Môi trường nước ngầm: 

Giá trị Amoni trong nước dưới đất tại huyện Đô Lương cũng đã có dấu hiệu 
ô nhiễm Amoni. 

Ô nhiễm vi sinh cũng là vấn đề đáng chú ý đối với nước dưới đất. Giá trị 
Coliform tại các điểm quan trắc nước dưới đất của huyện hầu hết vượt QCVN từ 
1,3-5 lần. 

Bảng biến động TSS trên mạng lưới các điểm quan trắc môi trường nước mặt 
tỉnh Nghệ An đợt V - tháng 9/2018. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

M
62

M
27

M
29

M
32

M
34

M
36

M
40 M

7
M

39 M
5

M
14

M
16

M
45

M
18

M
20

M
22

M
30

M
54

M
56

M
58

M
60

M
49

M
10 M

3
M

1
M

4
M

9
M

24
M

43
M

23
M

47

Nước mặt sông Lam và phụ lưuSông Hiếu và phụ lưu Sông nhỏ ven biển Nước mặt các hồKênh mương tiếp nhận thải

COD

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột A2)

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1)



 
 
 

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 212 
 
 
 

 
 
 
 

* 
Môi 

trường nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt là một trong những nguồn đáng 
kể gây ô nhiễm nước mặt với các thành phần ô nhiễm chủ yếu là BOD5, COD, 
TSS, NH4+, tổng nitơ, tổng phốt pho và vi sinh vật. Cùng với quá trình gia tăng 
dân số, lưu lượng nước thải sinh hoạt cũng gia tăng gây ra nhiều ảnh hưởng đến 
nguồn tiếp nhận. 

+ Nước thải công nghiệp: Khu vực nghiên cứu chưa có nhà máy xử lý nước 
thải công nghiệp. Nước thải các khu vực công nghiệp có thành phần đa dạng, chủ 
yếu là các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (thể hiện qua hàm lượng BOD, COD), 
các chất dinh dưỡng và một số kim loại nặng. Thành phần của nước thải phụ thuộc 
vào ngành nghề của khu công nghiệp. 
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Biểu đồ tỷ lệ gia tăng lượng nước thải từ các kcn và tỷ lệ gia tăng tổng lượng 
nước thải từ các lĩnh vực trong toàn quốc 

 

Bảng 49: Đặc trưng nước thải một số ngành công nghiệp (trước xử lý) 

Ngành công nghiệp Chất ô nhiễm chính Chất ô nhiễm phụ 

Chế biến đồ hộp, thủy sản, rau 
quả, đông lạnh 

BOD, COD, pH, SS Màu, Tổng P, N 

Chế biến nước uống có cồn, bia 
rượu 

BOD, pH, SS, N, P TDS, màu, độ đục 

Chế biến thịt BOD, pH, SS, độ đục NH4+, P, màu 

Sản xuất bột ngọt BOD, SS, pH2, NH4 Độ đục, NO3-, PO43- 

Cơ khí 
COD, dầu mỡ, SS, 
CN, Cr, Ni,  

S, Pb, Cd 

Thuộc da 
BOD5, COD, SS, Cr, 
NH4+, dầu mỡ, 
phenol, sufua 

N, P, tổng Coliform 

Dệt nhuộm 
SS, BOD, kim loại 
nặng, dầu mỡ 

Màu, độ đục 

Phân hóa học 
pH, độ axit, F, kim 
loại nặng 

Màu, SS, dầu mỡ, N, 
P 
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Ngành công nghiệp Chất ô nhiễm chính Chất ô nhiễm phụ 

Sản xuất giấy 
SS, BOD, COD, 
phenol, ligin, tanin 

pH, độ đục, màu 

+ Nước thải nông nghiệp: Nước thải từ hoạt động nông nghiệp có chứa hóa 
chất BVTV và nước thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để là nguồn gây ô nhiễm 
cho môi trường nước, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là tại các khu 
vực dân cư vẫn sử dụng nước sông cho sinh hoạt. 

+ Nước thải làng nghề: Hầu hết các làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải, do vậy nước thải làng nghề là một trong những 
nguồn thải đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước mặt của huyện. 
Theo kết quả khảo sát chất lượng nước thải tại làng nghề hầu hết các thông số 
trong nước thải sản xuất đều vượt quy chuẩn môi trường cho phép: độ màu vượt từ 
1,2-1,9 lần, BOD5 vượt từ 1,8-7,5 lần, COD vượt từ 1,2-4,9 lần, Amoni vượt từ 
1,3 đến 1,6 lần, Coliform vượt từ 1,3-1,8 lần. 

+ Nước thải y tế: Nước thải của các cơ sở y tế có qua xử lý bằng bể tự hoại, 
nhưng chất lượng nước xả ra môi trường bên ngoài không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. 

a2. Môi trường không khí. 

Có thể cảm nhận thấy sự trong lành của môi trường không khí tại đây. 
Những nguồn gây ô nhiễm không khí có thể là các hoạt động phun thuốc bảo vệ 
thực vật không đúng kĩ thuật tạo ra. 

Các vị trí quan trắc không khí tại huyện Đô Lương đều không có thông số 
vượt QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT và QCVN 
26:2010/BTNMT. 

* Từ hoạt động sản xuất công nghiệp: 

Hoạt động công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, tạo thu nhập khá 
cho người lao động trên địa bàn, tuy nhiên đây là một trong những nguồn gây ô 
nhiễm không khí đáng kể. Các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ quá trình 
khai thác và cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, khí thải từ các công đoạn sản xuất 
như đốt nhiên liệu hóa thạch, khí thải lò hơi hóa chất bay hơi,…; 
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Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp thường có nồng độ các 
chất độc hại cao, tập trung trong một vùng. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy 
trình công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu sử dụng mà các hoạt động công 
nghiệp khác nhau sẽ phát sinh khí thải với thành phần và nồng độ khác nhau. 
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Bảng 50: Nhóm ngành sản xuất và khí thải phát snh điển hình. 

Nhóm ngành sản xuất Khí thải 
Các ngành có lò hơi, lò sấy, máy 
phát điện đốt nhiên liệu nhằm cung 
cấp hơi, điện nhiệt 

Bụi, SO2, CO, CO2, NO2, VOCS, muội 
khói 

Nhóm ngành nhiệt điện Bụi, CO, CO2, H2S, SO2, và NOx 

Nhóm ngành sản xuất xi măng Bụi, NO2, CO2, F 

Nhóm ngành sản xuất gang thép 
Bụi, gỉ sắt chứa các oxit kim loại (FeO, 
MnO, Al2O3, SiO2, CaO, MgO); khí thải 
chứa CO2, SOx 

Nhóm ngành may mặc: từ công đoạn 
cắt may, giặt tẩy, sấy 

Bụi, Cl, SO2, Pingment, formandehit, HC, 
NaOH, NaCLO 

Nhóm ngành sản xuất cơ khí, luyện 
kim 

Bụi, hơi, kim loại nặng, CN-, HCL, SiO2, 
CO, CO2 

Nhóm ngành sản xuất các sản phẩm 
từ kim loại 

Bụi kim loại đặc thù, hơi hóa chất, hơi dung 
môi hữu cơ, SO2, NO2 

Nhóm ngành sản xuất hóa chất 
Bụi H2S, NH3, hơi dung môi hữu cơ, hóa 
chất đặc thù, bụi, SO2, CO, NO2 

Nhóm ngành khai thác dầu thô, khí CO, SO2, NOx, hơi HC 

Nhóm ngành khai thác sản xuất than 
và khoáng sản 

Bụi, SO2, NOX, CO, CO2 

Các chất độc hại từ khí thải công nghiệp được phân loại thành các nhóm bụi, 
nhóm chất vô cơ và nhóm các chất hữu cơ với các chất ô nhiễm phổ biến gồm 
NO2, SO2, VOC, TSP, các hóa chất và các kim loại. Trong đó lượng phát thải 
SO2, NO2 và TSP chiếm phần lớn trong tải lượng các chất ô nhiễm, còn lại là các 
chất ô nhiễm không khí khác. 
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Ô nhiễm không khí do bụi: Tại khu vực quy hoạch đô thị Đô Lương, hầu hết 
các cơ sở công nghiệp đều phát sinh lượng bụi lớn cao gấp 2,5 lần so với QCVN 
05:2013/BTNMT. 

Ô nhiễm không khí do tiếng ồn: Tiếng ồn tại các cơ sở công nghiệp tại khu 
vực quy hoạch đô thị Đô Lương khoảng từ 55 dB, vẫn nằm trong mức độ cho phép 
theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

Ô nhiễm không khí từ các loại khí thải: Nồng độ các khí SO2, NO2, CO 
trong khí thải công nghiệp trên địa bàn khu vực đô thị Đô Lương đều thấp hơn 
nhiều so với ngưỡng QCVN. Nồng độ khí NH3 hầu hết không phát hiện hoặc phát 
hiện ở nồng độ thấp. Nồng độ khí SO2 dao động trong khoảng từ 65-124 µg/m3, 
nồng độ khí NO2, nồng độ khí CO dao động trong khoảng từ 1018-4673 µg/m3. 
Tuy nhiên nồng độ khí H2S đã vượt ngưỡng QCVN, vượt gấp 2 lần tiêu chuẩn. 

* Từ hoạt động giao thông: 

Hoạt động giao thông vận tải được xem là một trong những nguồn gây ô 
nhiễm lớn đối với môi trường không khí, đặc biệt ở các khu đô thị và khu vực đông 
dân cư. Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, sự gia tăng 
các phương tiện giao thông là sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường không 
khí. 

Các chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu sinh ra do khí thải từ quá trình đốt 
nhiên liệu động cơ bao gồm CO, NOx, SO2, hơi xăng dầu (CnHm, VOCs), 
PM10,… và bụi do đất cát cuốn bay lên từ mặt đường gây nên mất vệ sinh theo 
trong quá trình di chuyển (TSP). 

* Từ hoạt động chôn lấp và xử lý rác thải: 

Bãi rác lộ thiên là nơi tập trung các loại CTR, chủ yếu là CTR sinh hoạt có 
thành phần hữu cơ cao. Dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm và các vi sinh vật, CTR 
hữu cơ bị phân hủy và sản sinh ra các chất khí (CH4 - 63,8%, CO2 - 33,6%, và 
một số khí khác). Ước tính, lượng khí CH4 và CO2 phát sinh từ khu chôn lấp 
chiếm 3 - 19% tổng lượng phát sinh. Lượng khí phát thải tăng khi nhiệt độ tăng. 
Đối với các bãi chôn lấp, ước tính 30% các chất khí phát sinh trong quá trình phân 
hủy rác có thể thoát lên trên mặt đất mà không cần một sự tác động nào. 
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Trong quá trình vận chuyển và lưu giữ CTR cũng phát sinh mùi từ quá trình 
phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường không khí; Khí thải phát sinh từ 
quá trình phân hủy chất hữu cơ trong CTR bao gồm: Amoni có mùi khai, 
Hydrosunfur mùi trứng thối, Sunfur hữu cơ mùi bắp cải thối rữa, Mecaptan hôi 
nồng, Amin mùi cá ươn, Diamin mùi thịt thối, CI2 hôi nồng, Phenol mùi ốc đặc 
trưng; Đồng thời, các khí phát sinh từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ gây ô 
nhiễm môi trường không khí. 

Việc xử lý chất thải triển khai tại khu vực quy hoạch đô thị Đô Lương, cần 
phải tham khảo quá trình vận hành và sử dụng các lò đốt chất thải tại các địa 
phương khác đang bộc lộ nhiều hạn chế do liên quan đến công nghệ, trình độ quản 
lý, kinh phí vận hành. Các công nghệ này lạc hậu và thường ở quy mô nhỏ. Các 
chất khí tạo ra sau quá trình đốt: SO2, HCl, Dioxin và Furan. 

a3. Môi trường đất. 

Môi trường đất: Cũng như môi trường nước, về căn bản, đất đai tại khu vực 
này chưa bị ô nhiễm; Nguồn gây ô nhiễm như thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ, 
hữu cơ không đạt chuẩn (thời gian phân huỷ kéo dài) từ các khu vực chăn nuôi tập 
trung, khu vực canh tác và các khu vực khác; 

Hệ sinh thái: Nhìn chung cân bằng và ổn định. 

* Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: 

Việc sử dụng phân bón hóa học không đúng liều lượng, chưa đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật đã đưa vào môi trường đất dư lượng phân bón gây ô nhiễm môi 
trường. Hàng năm, một lượng lớn phân bón bị thối rửa trôi hoặc bay hơi là những 
tác nhân gây ô nhiễm đất, nước và không khí. 

Phun thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng đến môi trường sống của 
chính người dân đang canh tác, việc không gian ở cùng không gian sản xuất là trở 
ngại lâu dài cho phát triển bền vững. 

Lượng phân bón hóa học và thuốc BVTV tiếp tục được sử dụng nhiều hơn 
trong sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm tồn lưu các hóa 
chất bảo vệ thực vật, đồng thời làm thay đổi tính vật lý và hóa học của đất, gây 
thoái hóa đất. 
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Môi trường đất trên địa bàn khu vực quy hoạch đô thị Đô Lương đã ghi nhận 
dư lượng thuốc BVTV song ở hàm lượng nhỏ hơn nhiều so với QCVN. 

Dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid có sự biến động trong khoảng từ 
không phát hiện đến cao nhất là 0,0156mg/kg đất khô, thấp hơn nhiều so với 
ngưỡng QCVN. Tại các điểm quan trắc năm 2014 của huyện Đô Lương hàm lượng 
thuốc BVTV có xu hướng tăng cao hơn so với kết quả phân tích năm 2013 và các 
năm trước đó. Nguyên nhân tăng do người dân ngày càng lạm dụng thuốc BVTV 
vào canh tác nông nghiệp và do tồn dư kho thuốc BVTV không được xử lý. 

Dư lượng thuốc trừ sâu Padan 95 SP dao động từ 0,001 mg/kg đến 0,0021 
mg.kg; thuốc trừ cỏ Sofit dao động từ 0,005 mg/kg đến 0,14 mg/kg. 

* Hoạt động công nghiệp, xây dựng, làng nghề và hoạt động dân sinh: 

Các hoạt động xây dựng, sản xuất gây ra những tác động về vật lý như xói 
mòn, nén chặt đất và phát hủy cấu trúc đất. Các chất thải rắn, lỏng và khí từ hoạt 
động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất. Các chất thải gây ô nhiễm 
đất ở đây được phân làm 4 nhóm: Chất thải xây dựng, chất thải kim loại, chất thải 
khí, chất thải hóa học và hữu cơ. 

Nước thải từ các khu vực tập trung các cụm công nghiệp, khu dân cư không 
qua xử lý xả thẳng ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất 
và làm thay đổi hàm lượng các chất hóa học trong đất. Đây cũng là nơi chứa đựng 
và lưu trữ các chất thải của quá trình sản xuất nên tiềm tàng nhiều nguy cơ gia tăng 
ô nhiễm. 

Hoạt động chôn lấp rác thải cũng là nguồn làm gia tăng hàm lượng kim loại 
nặng trong đất. 

* Hoạt động y tế: 

Rác y tế tuy chiếm tỷ trọng thấp trong thành phần chất thải xả ra môi trường 
đất, nhưng tỷ lệ các chất thải nguy hại cao, một khi xâm nhập vào đất sẽ rất khó 
phục hồi và khả năng tái sử dụng loại đất bị ô nhiễm này vào mục đích dân sinh là 
rất thấp. 

a4. Hệ sinh thái. 
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Ô nhiễm môi trường sống cùng với việc mất đi những cảnh quan thiên 
nhiên, những khu đất chăn nuôi là những nhân tố làm cho một số loài thực vật và 
động vật dần dần bị mất nơi cư trú. Các yếu tố ô nhiễm như là CTR và nước thải 
không được xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái ở dưới nước. 
Việc khai thác và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày càng tăng đang ảnh 
hưởng đến môi trường sống của hệ động thực vật. 

Hoạt động giao thông cũng đe doạ đến sự tồn tại của các hệ sinh thái. Hoạt 
động này yêu cầu một lượng lớn diện tích đất nông nghiệp phải chuyển đổi sang 
mục đích sử dụng khác, kéo theo sự suy giảm của hệ sinh thái nông nghiệp như 
lúa, các loài chuột đồng, ếch, nhái… 

Ngoài ra, nước thải từ các khu đô thị nếu không được thu gom, xả thẳng vào 
các thuỷ vực tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm kim loại nặng, phú dưỡng, ảnh hưởng đến 
cuộc sống của hệ sinh thái thuỷ sinh. 

Tuy nhiên, việc bảo vệ không gian xanh trong lõi thị trấn đem lại các tác 
động tích cực đối với hệ sinh thái (trên cạn, dưới nước) thêm phong phú và cảnh 
quan môi trường thêm bền vững. 

b) Diễn biến môi trường kinh tế - xã hội. 
b1. Phát triển kinh tế - xã hội: 

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế địa phương. 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ tăng thu hút đầu tư đến huyện Nam 
Ddàn. Cư dân đô thị sẽ có điều kiện tiếp xúc với nền khoa học - công nghệ tiên 
tiến, nâng cao chất lượng cuộc sống mà vẫn gần gũi với thiên nhiên. 

Định hướng quy hoạch là bảo vệ nghiêm ngặt các công trình di tích, tôn 
giáo, vừa nhằm bảo vệ đời sống tâm linh của địa phương, vừa tạo ra cơ hội thu hút 
về du lịch. 

Phát triển công nghiệp logistic là phát triển kinh tế và hóp phần giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. 

b2. Dân số và định cư: 
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Việc phát triển đô thị sẽ làm giảm áp lực về dân số cho khu vực trung tâm 
thị trấn, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng và kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật 
cũng như hạ tầng xã hội cho các khu vực trong thị trấn, phát triển về kinh tế- xã hội 
cũng như tiện nghi cho người dân sinh sống trong thị trấn. 

Công tác giải phóng mặt bằng, bối thường, tái định cư sẽ gây xáo trộn về 
phong tục, tập quán, công việc, lối sống của người dân địa phương. Các khu tái 
định cư thường nằm ngay trong vùng lân cận khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án, 
trong vòng bán kính 10km để tránh xáo trộn về kinh tế. Các gia đình bị ảnh hưởng 
bởi dự án không có cơ hội lựa chọn khu tái định cư phù hợp, gây ra các khó khăn 
trong sinh hoạt cũng như công việc… 

b3. Việc làm: 

Quy hoạch sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của thị trấn. Đồng thời, nó 
cũng tạo ra cuộc sống tiện nghi hơn và người dân sẽ có them cơ hội về việc làm, 
nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo. 

Định hướng quy hoạch sẽ làm chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương 
từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập cũng 
như chất lượng cuộc sống. Quy hoạch xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cấp 
điện, cấp nước, giao thông, trường học, bệnh viện, công trình công cộng…sẽ tăng 
khả năng tiếp cận các tiện ích đô thị cho mọi tầng lớp dân cư trong thị trấn., giảm 
sự mất cân bằng trong xã hội. Các dự án về nhà ở xã hội cũng sẽ được quan tâm 
xây dựng nhiều hơn. 

Tuy nhiên, mặt trái của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đô thị là 
người dân có thể rơi vào cảnh mất đất sản xuất, không có thu nhập, trong khi giá cả 
lại ngày càng tăng. 

b4. Sức khỏe môi trường. 

Quy hoạch đã quan tâm đến việc cải thiện chất lượng môi trường như: thu 
gom, xử lý nước  thải, CTR, phát triển nông nghiệp, công nghiệp sạch; bảo vệ 
không gian cây xanh - mặt nước trong lõi đô thị… 

b5. An ninh trật tự. 
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Việc phát triển đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp 
logistic sẽ thu hút dân cư và lao động đến các khu vực này. Tuy nhiên, việc tập 
trung đông tại một khu vực có thể gây mất ổn định trật tự trị an đô thị, nguy cơ 
phát sinh các tệ nạn xã hội… 

8.5. Các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động của môi trường. 
a) Giải pháp quy hoạch.  

Thứ tự ưu tiên các giải pháp bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng huyện 
Đô Lương như sau: 

* Phân vùng bảo vệ môi trường 

Khu vực phát triển đô thị: Bao gồm khu vực dân cư mới, làng xóm hiện hữu, 
khu vực công cộng, cơ quan, trường học, nhà ở dịch vụ, nhà ở công nhân. 

Khu vực phát triển sản xuất công nghiệp: cụm công nghiệp của thị trấn 

Khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp: đất nông nghiệp của thị trấn 

Khu vực hành lang xanh: Bao gồm toàn bộ không gian cây xanh, mặt nước 
của đô thị nhằm chống úng ngập, bảo vệ hệ sinh thái, kiểm soát ô nhiễm, điều hòa 
vi khí hậu và phục hồi môi trường. 

Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt: Bao gồm các khu đất di tích, tôn giáo. 

Khu vực kiểm soát chất lượng môi trường: bao gồm đất hạ tầng kỹ thuật đô 
thị 

* Sử dụng đất đô thị 

Cải tạo chỉnh trang các làng xóm hiện trạng, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật với các khu ở mới, các khu chức năng của thị trấn, 

Phát triển đô thị mới tại những khu vực thuận lợi, nằm xen kẽ kết hợp với 
không gian ở làng xóm hiện hữu, tạo thành những đơn vị ở hoàn thiện, đồng bộ cả 
về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội, 

Kết hợp đồng bộ các không gian công cộng trong Thị trấn (UBND, chợ, nhà 
văn hóa...) 

Đảm bảo chỉ tiêu về mật độ và diện tích đất dành cho giáo dục, 
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Bảo vệ khu vực di tích; hạn chế hết mức có thể tác động của việc phát triển 
không gian đến khu vực này, 

Phát triển không gian đất cây xanh công viên, cây xanh TDTT nằm tại lõi 
của khu vực có tác dụng điều hòa không khí, kết hợp với không gian mặt nước của 
hệ thống ao, hồ, ngòi vị tạo cảnh quan đặc trưng và lõi xanh cho khu vực. 

Tạo hành lang trồng cây dọc ngòi vị, tránh bê tông hóa, kè cứng, thu hẹp 
dòng chảy. 

Gắn kết các công trình di tích, văn hóa với không gian xanh. 

Tránh phát triển đô thị, bố trí các công trình gần các trục giao thông chính. 

* Giao thông 

Quy hoạch các tuyến đường trên cơ sở đường hiện có, hạn chế xây dựng 
mới. 

Đảm bảo mật độ cây xanh cách ly đối với các khu vực dân cư lân cận đường 
giao thông chính, đường sắt... 

Tránh xây dựng các tuyến giao thong chia cắt hệ sinh thái và các khu vực 
cảnh quan. 

Phát triển các phương tiện giao thông công cộng. 

* Chuẩn bị kỹ thuật 

Nước mưa chảy theo hướng dốc nền địa hình tự nhiên về các trục tiêu thoát 
nước chính rồi thoát nước ra sông Lam. 

Các tuyến cống thoát nước mưa ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho khu 
vực còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

* Cấp nước 

Khuyến nghị các hộ gia đình tiếp tục sử dụng nguồn nước mưa và nước 
giếng như một nguồn dự phòng để giảm tải áp lực cho hệ thống cung cấp nước 
sạch. 

Họng cứu hoả được đặt nổi trên mép đường, dọc theo đường phố, ở các ngã 
ba, ngã tư, khoảng cách 150-300m/họng; đảm bảo việc cấp nước cho chữa cháy an 
toàn, thuận tiện. 
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* Cấp điện 

Giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong đời sống sinh hoạt, tăng dần 
sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch. 

Đảm bảo hành lang an toàn lưới, trạm điện theo quy định. 

* Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang 

Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, xử lý đến giới hạn cho phép 
mới được xả ra môi trường. 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn theo đúng tính chất (CTR 
có thể tái chế, CTR phải xử lý, CTR không xử lý), thu gom tập trung theo thời gian 
cố định và vận chuyển đến xử lý tại Khu LHXLCTR. 

Chất thải rắn công nghiệp phải được phân loại triệt để tại nguồn thải theo 
đúng tính chất (thông thường và nguy hại); thu gom, vận chuyển theo kênh riêng 
đến khu xử lý tập trung. Tận thu CTR công nghiệp có thể tái chế một cách triệt để. 

Các điểm tập kết CTR bố trí trong khu vực cây xanh, vừa đảm bảo cảnh 
quan lại hạn chế ô nhiễm do mùi phát sinh từ CTR. 

Chuyển đổi các nghĩa trang hiện có thành công viên nghĩa trang, hình thức 
táng là cát táng. Khi có nhu cầu hung táng mới chuyển về nghĩa trang tập trung 
vùng huyện Đô Lương. 

b) Giải pháp công nghệ - kỹ thuật.  
Thứ tự ưu tiên các giải pháp bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng huyện 

Đô Lương như sau: 

* Phát triển đô thị 

- Sử dụng các vật liệu bền vững khi xây dựng các công trình; 

- Thiết kế các công trình cao tầng theo kiến trúc xanh, ứng dụng các tòa nhà 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Hiện đại hoá thiết bị, các dây chuyền công nghệ của các nhà máy trong khu 
công nghiệp sẽ được trang bị các loại thiết bị mới, tốt, hiện đại, tránh gây ồn. 
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- Thiết kế các bộ phận giảm âm: Trang bị các thiết bị chống ồn cho công 
nhân, nhất là những công đoạn có tiếng ồn cao, các trang bị bảo hộ cá nhân nh nút 
bịt tai, bao ốp tai… 

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để hạn chế sự lan truyền tiếng ồn : buồng 
cách âm, tấm cách âm, thiết bị cách âm cho các thiết bị gây ồn nhiều. 

* Giao thông 

- Hiện đại hóa công trình giao thông thông (nút giao thông minh, đèn tín 
hiệu thông minh, hệ thống quản lý giao thông tự động, bãi đỗ xe thông minh...). 

- Sử dụng các loại cây xanh đặc dụng làm cây xanh cách ly cho đường giao 
thông mà không gây ảnh hưởng đến các công trình ngầm khác. 

- Sử dụng các loại xe đúng tiêu chuẩn chất lượng, chủng loại, hạn sử dụng. 

- Các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nên bố trí trồng cây xanh bên 
đường nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn tại các khu công nghiệp, tăng 
cường sử dụng các phương tiện ít gây ô nhiễm, rửa đường thường xuyên để giảm 
bụi, cải thiện chất lượng mặt đường… 

- Khuyến khích các phương tiện chạy bằng năng lượng sạch (xăng sinh học). 

* Chuẩn bị kỹ thuật 

- Xây dựng bản đồ ngập lụt, số hóa công tác quy hoạch thoát nước cũng như 
quản lý úng ngập đô thị. 

- Sử dụng kè công nghệ hiện đại bảo vệ không gian mặt nước. 

- Trồng mới các loại cây xanh có tác dụng giữ đất, tránh sạt lở bờ bãi 

* Cấp nước 

- Sử dụng các công nghệ mới để xử lý nước ngầm. 

- Sử dụng các máy lọc nước quy mô hộ gia đình đối với các khu vực chưa có 
hệ thống cấp nước. 

* Cấp điện 

- Tăng sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch. 

- Phát triển các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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* Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang 

- Tăng cường khả năng tự làm sạch của các hồ, ao, ngòi bằng các biện pháp 
khuấy trộn, làm thoáng nhân tạo. 

- Hiện đại hóa công tác thu gom chất thải rắn như sử dụng xe thùng di động, 
thùng phân loại CTR thông minh. 

- Các điểm tập kết CTR bố trí trong khu vực cây xanh, có trang bị các thiết 
bị thu gom và xử lý nước rác. 

c) Giải pháp quản lý. 
* Giải pháp bảo vệ môi trường đất: 

- Khai thác và quy hoạch sử dụng đất đúng mục đích, tận dụng quỹ đất xây 
dựng đô thị, tránh phát triển tràn lan. 

- Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi khí hậu, rủi ro và tai biến môi 
trường. Cần tiến hành đo đạc, khảo sát, khoanh vùng hạn chế phát triển nhằm hạn 
chế các tác động tiêu cực đối với người dân và môi trường. 

- Tăng cường trồng cây xanh tại các khu vực có khả năng xảy ra tai biến môi 
trường. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân trong công tác phân loại CTR 
(chiến dịch 3R...), xã hội hóa công tác thu gom, xử lý CTR trên địa bàn thị trấn. 

- Điều tra, khảo sát các khu vực có rủi ro địa chất cao (sụt lún, sạt lở...) 
không xây dựng trên đất phù sa bồi chưa được 50 năm 

* Giải pháp bảo vệ môi trường nước 

- Thực hiện quản lý môi trường nước mặt theo lưu vực sông. 

- Hạn chế khai thác nước ngầm, chuyển sang khai thác nước mặt. 

- Phân loại, thu gom và xử lý triệt để lượng CTR phát sinh, hạn chế tối đa 
lượng nước ri rác phát tán vào môi trường nước. 

- Đảm bảo 100% dân số đều sử dụng bể tự hoại để làm sạch sơ bộ nước thải 
trước khi thải ra môi trường. Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa 
nước mưa và nước thải, đảm bảo thu gom và xử lý nước thải đến GHCP của 
QCVN 08:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. 
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- Khu vực cụm công nghiệp, nước thải phải được xử lý triệt để đến GHCP 
của QCVN 24:2009/BTNM. 

* Giải pháp bảo vệ môi trường không khí: 

- Đối với những cây xanh đã tồn tại cần thay thế các loại cây trồng 2 bên 
đường không phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, an toàn giao thông, văn hóa 
dân cư… 

- Trồng mới cây xanh trên các đoạn đường mới mở, cải tạo trên mỗi một 
tuyến đường nên trồng một loại cây nhằm tạo nên nét đặc trưng của tuyến. 

- Trên đoạn đường đi qua giữa trung tâm thị trấn cần chú ý phát triển cây 
xanh hai bên vỉa hè. Nếu điều kiện cho phép nên phát triển những đai cây xanh 
cách ly giữa tuyến đường này với khu dân cư.  

- Cây xanh trồng ở các khu đô thị phải là các cây thân gỗ có tán lá rộng rậm 
rạp và ít rụng lá, dày là loại cây chủ đạo dùng trong việc tổ chức cây xanh đường 
phố. Mỗi khu đô thị nên trồng cùng một loại cây tạo nên nét đặc trưng của từng 
phố trong cùng một đô thị. 

- Trên các trục chính trong khu đô thị có thể tổ chức vườn cây chạy dọc bên 
hè phố. Trong các vườn cây này, cây thân gỗ có tán phải được trồng kết hợp với 
cây bụi, bồn hoa, thảm cỏ. Cũng có thể bố trí ở đây các bồn nước tĩnh theo nhiều 
hình thức phối kết với cây xanh để tạo thêm vẻ sinh động. 

- Dùng khí tự nhiên (gas) thay cho điện, than tổ ong, than củi… 

- Tổ chức quản lý, kiểm tra khí thải phương tiện cơ giới đường bộ theo các 
tiêu chuẩn đã ban hành; tổ chức quản lý phát thải khí gây ô nhiễm, khí nhà kính do 
hoạt động giao thông vận tải. 

- Khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng 
sạch như khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, cồn nhiên liệu, biodiesen và điện. 

- Triển khai áp dụng tiêu chuẩn Euro, thực hiện chương trình kiểm tra và 
bảo dưỡng các phương tiện xe cộ đã đăng ký, không cho lưu hành các loại phương 
tiện quá cũ, không đảm bảo chất lượng. 
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- Quản lý và giảm thiểu chất thải lỏng gây ô nhiễm do hoạt động giao thông 
vận tải; đặc biệt quan tâm đến nước thải sinh hoạt do hoạt động giao thông vận tải 
đường sắt. 

- Quản lý, xử lý đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh chất thải do hoạt động giao 
thông vận tải: rác thải sinh hoạt do hoạt động giao thông vận tải, chất thải rắn trong 
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. 

- Phân luồng, cải tạo các đường giao thông có dấu hiệu xuống cấp; điều tiết 
phương tiện thông qua quy định thời gian lưu thông đối với phương tiện. 

- Quản lý các thành phần gây ô nhiễm khác: bụi (PM10, PM2.5) tiếng ồn, độ 
rung… Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát bụi PM10 và tiếng ồn do hoạt động 
giao thông vận tải tại các đô thị. 

- Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển mạng lưới giao 
thông đồng bộ việc quy hoạch đô thị. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách cho việc lựa chọn lưu hành các phương tiện 
giao thông (thuế môi trường, quy định cấm xe lam, xe ba bánh...) 

- Xây dựng hệ thống quan trắc đồng bộ, kiểm tra, giám sát định kỳ việc tuân 
thủ các tiêu chuẩn phát thải đối với các phương tiện giao thông. 

- Thiết lập vùng đệm từ 50 đến 500m đến khu dân cư của các cụm công 
nghiệp, phải có ranh giới cứng cho các cụm này. 

8.6. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường. 
a) Môi trường nước. 

* Giám sát chất lượng nước nguồn: 

- Chương trình giám sát chất lượng nước nguồn được tiến hành với  việc lấy 
mẫu và xét nghiệm các chỉ tiêu chọn lọc: 01 điểm đầu vào hệ thống nước cấp (pH, 
BOD5, COD, SS, Coliform) 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường 
xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao dộng lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các 
chỉ tiêu ô nhiễm phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 



 
 
 

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 229 
 
 
 

Bảng 51: Chỉ tiêu phân tích chất lượng nước 

Chỉ tiêu Đơn giá (1000 đồng) Số mẫu/năm 

pH 15 1 × 4 

SS 30 1 × 4 

BOD5 70 1 × 4 

COD 70 1 × 4 

Coliform 70 1 × 4 

* Giám sát chất lượng nước sau khi xử lý: 

- Giám sát chất lượng nước sau khi xử lý được thực hiện nhằm đảm bảo 
kiểm tra chất lượng nguồn nước an toàn, cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Các 
chỉ tiêu giám sát thông thường cần được tiến hành hàng ngày tại phòng thí nghiệm 
của nhà máy. Các mẫu phân tích toàn phần sẽ được thực hiện hàng tháng để so 
sánh với tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ xây dựng. 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường 
xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các 
chỉ tiêu ô nhiễm, nhân viên giám sát sẽ báo ngay cho các cấp có thẩm quyền để có 
biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước cấp (pH, BOD5, 
COD, SS, Coliorm), trước đầu vào bể chứa nước trước khi qua trạm bơm cấp II. 

Bảng 52: Các chỉ tiêu cần phân tích nước sau xử lý 

Chỉ tiêu Đơn giá (1000 đồng) Số mẫu/năm 

pH 15 1 × 4 

SS 30 1 × 4 

BOD5 70 1 × 4 

COD 70 1 × 4 

Fe 80 1 × 4 

Mn 80 1 × 4 
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Tổng N 80 1 × 4 

Coliform 70 1 × 4 

* Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả thường 
xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các 
chỉ tiêu ô nhiễm, phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (pH, 
BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, Coliform). 

Bảng 53: Các chỉ tiêu cần phân tích nước thải sinh hoạt sau xử lý 

Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(1000 đồng) 
Số mẫu/năm 

pH 15 1 × 4 

SS 30 1 × 4 

BOD5 70 1 × 4 

COD 70 1 × 4 

Tổng N 50 1 × 4 

Tổng P 50 1 × 4 

Coliform 70 1 × 4 

b) Giám sát chất lượng không khí. 

- Chương trình giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí sẽ được 
thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động quy hoạch không làm ảnh hưởng đáng kể 
đến môi trường không khí trong và ngoài khu vực . 

- Trong giai đoạn này, nguồn ô nhiễm chính cho môi trường không khí là 
tiếng ồn, độ rung, và bụi. Vì vậy các thông số này sẽ được giám sát định kỳ. 

- Vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường không khí được tiến hành 
với tất cả các nguồn thải trong khu vực, vị trí quan trắc cố định được lấy ở những 
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điểm nhạy cảm của khu vực. Vị trí giám sát lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ. Do 
hướng gió thay đổi trong năm do đó cần thay đổi vị trí lấy mẫu giám sát cho phù 
hợp. 

- Tần suất giám sát:Thực hiện giám sát trong suốt quá trình quy hoạch. 

- Vị trí quan trắc cố định: 4 lần/năm 

Vị trí quan trắc di động: đối với các thông số dễ thu thập như: tiếng ồn, độ 
rung thì phải tiến hành đo hàng tháng 

- Thời gian giám sát:Tiến hành giám sát  định kỳ trong suốt giai đoạn xây 
dựng. Đối với chỉ tiêu có thể phát hiện nhanh như tiếng ồn thì có thể theo dõi hàng 
ngày. Các chỉ tiêu còn lại có thể đo đạc 4 lần/năm, 1 lần vào mùa khô và 1 lần vào 
mùa mưa. 

- Các thông số giám sát:Các thông số giám sát chất lượng môi trường không 
khí trong khu vực dự án bao gồm: 

Điều kiện khí tượng thuỷ văn; 

Nồng độ các chất khí: CO, CO2, NOx, NH3, H2S, THC; 

Chất hạt: bụi; 

Kim loại nặng: Pb; 

Vi sinh vật : tổng vi sinh vật, nấm mốc; 

Tiếng ồn, độ rung 
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Phần IV 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP THỰC 
HIỆN QUY HOẠCH VÙNG 

1. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư. 

4.1. Nguyên tắc xác định các dự án ưu tiên đầu tư. 
- Các danh mục ưu tiên đầu tư phải phù hợp với mục tiêu phát triển và điều 

kiện thực tế của huyện, cũng như các chính sách của tỉnh và Quốc gia. 

- Ưu tiên các dự án hạ tầng khung diện rộng, các công trình đầu mối đảm bảo 
kết nối với các huyện và định hướng chung của các tỉnh, các khu vực phát triển đô thị 
và nông thôn.  

- Ưu tiên các dự án đầu tư phát triển để huyện đạt tiêu chí huyện Nông thôn 
mới, khu vực đô thị Đô Lương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (tiền đề để phát triển 
huyện Đô Lương trở thành thị xã); Hình thành và phát triển 2 đô thị Giang Sơn và 
Thượng Sơn; khu vực các xã có cụm công nghiệp, khu di tích lịch sử, danh lam thắng 
cảnh được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh...để làm động lực phát triển kinh tế của 
huyện. 

- Ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng kết nối giữa khu vực các xã phía Tây Bắc và 
phía Đông Nam, kết nối giữa đô thị Đô Lương với các tuyến giao thông đối ngoại. 

4.2. Các chương trình chiến lược phát triển vùng. 
- Với mục tiêu xây dựng không gian vùng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

nhanh bền vững trong thời gian 2021 - 2030. Để tạo động lực phát triển vùng đến năm 
2050, phát huy lợi thế tiềm năng và nguồn lực, cần các chương trình và xây dựng các 
dự án mang tính chiến lược như sau: 

- Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng khung của huyện gắn với mạng lưới 
hạ tầng chung của tỉnh, của vùng.  

- Chương trình phát triển đô thị gắn với việc chuẩn bị các tiền đề hỗ trợ hình 
thành các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Đề án Xây dựng đô thị trung 
tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương 
thành thị xã trước năm 2030. 



 
 
 

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. 

Viện Quy hoạch- Kiến trúc xây dựng Nghệ An - NAPACI Page 233 
 
 
 

- Chương trình phát triển các Khu công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, 
các khu kho vận, cảng biển, các khu thương mại dịch vụ, trung tâm khoa học công 
nghệ. 

- Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với nông thôn mới. 

- Chương trình quảng bá và phát triển các sản sản phẩm Du lịch. 

- Chương trình bảo vệ môi trường gắn với nâng cao chất lượng sống và phát 
triển bền vững. 

- Chương trình bảo vệ và phát huy các giá trị cảnh quan, di tích văn hóa lịch sử, 
văn hóa dân gian tại địa phương, văn hóa cộng đồng. 

4.3. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. 
Ưu tiên đầu tư các dự án để huyện đạt tiêu chí huyện Nông thôn mới và đô 

thị Đô lương đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, tiền đề để trở thành thị xã Đô Lương. 

a) Hạ tầng xã hội. 
- Xây dựng khu hành chính trung tâm huyện (Trụ sở làm việc liên cơ quan 

UBND huyện, Quảng trường, tt Văn hóa, tt & Truyền thông);  

- Xây dựng sân vận động, tổ hợp thể thao huyện  

- Xây dựng tổ hợp du lịch - văn hóa Bắc Đô Lương tại Đông Sơn 

- Xây dựng trường THPT Đô Lương I; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên;  

- Xây dựng tổ hợp thương mại trung tâm Đô Lương tại Yên Sơn 

- Xây dựng khu trung tâm thị trấn Thượng Sơn 

- Xây dựng khu trung tâm thị trấn Giang Sơn, 

- Xây dựng dự án suối nước nóng giang Sơn, 

- Xây dựng mở rộng cụm CN Lạc Sơn, Thượng Sơn 

- Xây dựng các khu TMDV tại các thị trấn, dọc trục QL 7C 

- Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương;  

b) Hạ tầng kỹ thuật. 
- Xây dựng Đường ven Sông Lam; 
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- Xây dựng đường Văn Sơn đi Thanh Phong; Đường QL.7 đi CCN Lạc Sơn;  

- Xây dựng đường từ QL.7 đến đường ven sông Lam;  

- Xây dựng đường trục chính đô thị từ QL.7 - QL.46,  

- Xây dựng đường Tràng – Minh, đường vành đai nối từ QL.7C đến QL.7 và 
đường nối từ QL.7 đi xã Bắc Sơn;  

- Nâng cấp, mở rộng đường Tràng - Minh nối QL.15A đến QL.7A; 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước cho các xã Đông Sơn, 
Tràng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Yên Sơn, Lạc Sơn và thị trấn Đô Lương. 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Đà - Trung - Thuận. 

- Xây dựng Nhà máy nước Bắc Sơn, nâng công suất nhà máy nước Đông 
Sơn, 

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải riêng cho 3 đô thị trung tâm 
và các Khu đô thị mới. 

2. Các giải pháp thực hiện quy hoạch vùng. 

2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách. 
Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi do Trung ương, tỉnh ban hành; 

Tận dụng tối đa các ưu đãi đầu tư vào KKT Đông Nam. Đã có nghị quyết quy 
định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án Xây dựng đô thị trung tâm 
huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành 
thị xã trước năm 2030. Trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế chính sách của địa phương 
trong thẩm quyền theo hướng hỗ trợ tối đa nhà đầu tư về thủ tục, GPMB, nhằm hấp 
dẫn và động viên các nguồn lực.  

2.2. Giải pháp về huy động vốn đầu tư. 
Tích cực và chủ động trong công tác xúc tiến đầu tư, đầu tư có trọng tâm, 

trọng điểm. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí, vai trò là thị xã thương mại dịch vụ 
phía Tây Nam tỉnh. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn tỉnh, vốn trung ương và các 
nguồn vốn ngoài ngân sách. 

2.3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 
Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, chú trọng đào tạo và liên kết  đào 
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tạo nghề theo hướng nghề chất lượng cao và truyền nghề ở các làng nghề truyền 
thống. 

2.4. Giải pháp về khoa học và công nghệ.  
Tạo cơ chế để ứng dụng thành tựu của công nghệ 4.0 vào sản xuất, chú trọng 

sản xuất Nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới và thủ công truyền 
thống, trong đó có thương mại điện tử để hướng tới thị trường rộng hơn 

2.5. Giải pháp về quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch.  
Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; 

quy hoạch chuyên ngành… Nâng cao trách nhiệm kiểm soát của chính quyền, đoàn 
thể và sự tham gia của cộng đồng đối với công tác quản lý và thực hiện theo quy 
hoạch, tránh tình trạng phát triển tự phát. 
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Phần V 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận. 

 Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được lập phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch  được phê 
duyệt theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND 
tỉnh Nghệ An và các quy định hiện hành. 

 Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
2050 là bước đi quan trọng cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
ngành và lĩnh vực trên địa bàn huyện theo các giai đoạn. 

Quy hoạch được lập trên cơ sở phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện Đô 
Lương, đưa ra các kế hoạch phát triển theo các giai đoạn ngắn hạn, dài hạn, đồng 
bộ giữa phát triển không gian và hệ thống kết cấu hạ tầng. 

Quy hoạch được lập trên nguyên tắc cân bằng giữa đô thị và nông thôn, thân thiện 
với môi trường sinh thái. Bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan, vùng nông nghiệp 
năng suất cao. 

 Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch 
xây dựng nông thôn mới, quy hoạch công nghiệp, du lịch - dịch vụ, các vùng nông 
nghiệp...làm tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Đô Lương. Là cơ 
sở khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ 
An mà trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương, là căn cứ để triển khai các 
dự án chi tiết, là cơ sở để lập kế hoạch, kêu gọi đầu tư của Tỉnh, của Trung ương, 
của các doanh nghiệp vào Đô Lương. 

2. Kiến nghị. 

 Kính đề nghị các Sở, ngành và địa phương cho ý kiến góp ý về nội dung Đồ 
án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030 
tầm nhìn 2050 để hoàn thiện trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. 


