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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do và sự cần thiết 

Thị xã Ngã Bảy được thành lập vào năm 2005 theo Nghị định số 98/2005/NĐ-CP với 
tên gọi là thị xã Tân Hiệp, đến năm 2006 được đổi tên thành thị xã Ngã Bảy theo Nghị định 
số 124/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Thị xã Ngã Bảy đã được công nhận là đô thị loại III 
vào năm 2014 (Theo Quyết định số 1589/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/12/2014). 

Thị xã Ngã Bảy nằm ở vị trí rất thuận lợi về giao thông thủy, bộ, được hình thành từ 
năm 1915 tại vị trí giao nhau, hội tụ của bảy dòng sông, từ Ngã Bảy đi trên sông Cái Côn 
khoảng 15km đến sông Hậu. Thị xã Ngã Bảy nằm cặp Quốc lộ 1, cách TP Cần Thơ khoảng 
30km, TP Sóc Trăng khoảng 30km, là điểm đầu của đường Quản Lộ-Phụng Hiệp đi các tỉnh 
Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Từ đây đi đường tỉnh 927C khoảng 15km đến đường Nam 
sông Hậu, đi đường tỉnh 927 khoảng 40km đến thành phố Vị Thanh. Vì vậy thị xã Ngã Bảy 
có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng gồm có thị xã Ngã Bảy, huyện 
Phụng Hiệp, huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang và một phần của huyện Kế Sách, huyện Mỹ 
Tú tỉnh Sóc Trăng. 

Đặc điểm lớn nhất của thị xã Ngã Bảy là điểm hội tụ của bảy dòng sông, điểm xuất 
phát để hình thành và phát triển đô thị là từ đặc điểm này. Đây là đặc trưng sông nước của 
đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

Hiện tại việc quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển thị xã đang được thực 
hiện theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Ngã Bảy đến năm 2025 (được UBND 
tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 19/4/2012) và đồ án 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Ngã Bảy đến năm 2025 được thực hiện năm 
2014; đến nay đạt được nhiều thay đổi đáng kể về không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã, đang được đầu tư cơ bản đáp ứng ngày một tốt hơn cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.  

Tuy nhiên trong quá trình phát triển của thị xã đã phát sinh những yếu tố mới, những 
động lực mới cũng như các định hướng phát triển quan trọng của các đồ án Quy hoạch cấp 
trên (đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2035 tầm nhìn đến 
2050; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 
2030) đã có tác động không nhỏ tới việc định hướng phát triển cho thị xã trong giai đoạn tới 
như: 

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 
đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018) xác định: 

+ Tỉnh Hậu Giang thuộc tiểu vùng giữa Đồng bằng gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh 
Vĩnh Long và một phần các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng 
Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An.  

+ Là vùng ngập nông, có điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp đa 
dạng và chuyên sâu, do đó cần tiết kiệm đất đai trong xây dựng đô thị; phát triển đô thị theo 
mô hình đô thị nén, hạn chế mở rộng dàn trải để hình thành các vùng đô thị hoá, dải đô thị 
hoá liên tục, giành quỹ đất để phát triển nông nghiệp. Tổ chức không gian đô thị trong vùng 
cần thiết lập các không gian dành cho nước (trữ nước, điều tiết nước và thấm nước); cân 
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bằng đào đắp trong xây dựng phát triển đô thị nhằm hạn chế ngập lụt, thích ứng với biến đổi 
khi hậu. 

+ Các đô thị trọng điểm thuộc tiểu vùng giữa đồng bằng gồm: Cần Thơ; Vĩnh Long, 
Long Xuyên, Bình Minh (Vĩnh Long), Tịnh Biên (An Giang), Ngã Bảy (Hậu Giang), Cao 
Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp), Bến Tre (Bến Tre), Mỹ Tho (Tiền Giang), Tân An, Bến Lức, 
Đức Hòa (Long An). 

- Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng 
đến năm 2030 xác định: 

+ Thị xã Ngã Bảy thuộc vùng 2 (gồm Thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp) là Vùng 
du lịch cảnh quan sinh thái; phát triển trên nền tảng thế mạnh của vùng là dịch vụ du lịch 
văn hóa và sinh thái; phát triển các loại dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí của người dân; phát triển 
vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến. 

+ Thị xã Ngã Bảy sẽ được nâng cấp để trở thành thành phố Ngã Bảy, đô thị loại III 
và hướng tới tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh, là đô thị trung tâm của vùng kinh tế ven 
sông Hậu vừa là cực phát triển phía Đông của tỉnh Hậu Giang. 

+ Thị xã Ngã Bảy là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng của vùng ĐBSCL với 
các trục giao thông Quốc gia và vùng ĐBSCL (tuyến hành lang QL1, tuyến cao tốc Cần 
Thơ – Sóc Trăng),... 

Đây chính là điều kiện, cơ hội để thị xã phát triển nhanh, toàn diện, mở rộng các mối 
quan hệ giao lưu phát triển kinh tế, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, thương mại dịch vụ, du lịch 
và đầu tư với các vùng, với các đô thị lớn trong tỉnh và hướng tới trở thành thành phố Ngã 
Bảy trước năm 2020.  

Tuy nhiên, để thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh sẽ cần phải đáp ứng 
các tiêu chí được quy định theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ 
Quốc Hội khóa 13 về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 
đồng thời cũng cần xem xét các chỉ tiêu của đô thị loại III Theo Nghị Quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về phân loại đô thị (do 
trước đây thị xã Ngã Bảy được công nhận đô thị loại III được thực hiện theo Nghị định số 
42/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị).  

Cụ thể: 

- Về việc rà soát các tiêu chí đô thị loại III: Theo Nghị Quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về phân loại đô thị; việc 
đánh giá phân loại theo 05 tiêu chí lớn và cụ thể hóa bằng 59 tiêu chuẩn; yêu cầu tổng điểm 
phải trên 75/100 điểm và 05 tiêu chí lớn không bị điểm liệt. Theo đó, về tổng dân số toàn thị 
xã đạt, tuy nhiên dân số khu vực nội thành, nội thị của thị xã mới chỉ đạt 41.431 người. 
Nhưng với việc định hướng mở rộng khu vực nội thị của thị xã sang khu vực xã Hiệp Lợi 
thành phường Hiệp Lợi sẽ góp phần đáp ứng tiêu chí về dân số (tổng dân số nội thị khoảng 
50.866 người). Vì vậy trong định hướng quy hoạch lần này cần nghiên cứu định hướng phát 
triển mở rộng khu vực nội thị cho thị xã. 

- Về việc rà soát các tiêu chuẩn để thành lập thành phố Ngã Bảy: Theo Nghị quyết 
1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 13 về Tiêu chuẩn của đơn vị 
hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Để thị xã trở thành thành phố cần đáp ứng 5 tiêu 
chuẩn trong đó cần 2/3 đơn vị hành chính là phường như vậy thị xã cần 4 phường và 2 xã.  
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Đồng thời theo yêu cầu của Công văn số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của 
Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa 
giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương VI. Theo đó, các tiêu 
chí cơ bản khi thị xã thành lập thêm phường Hiệp Lợi thì sẽ đạt. Tuy nhiên cần rà soát về 
quy mô diện tích các phường để đảm bảo tiêu chí diện tích cấp phường phải ≥ 5,5 km2 (đặc 
biệt phường Ngã Bảy không đảm bảo 50% quy mô diện tích tối thiểu) vì vậy đồ án điều 
chỉnh QHC thị xã Ngã Bảy cần rà soát và lồng ghép, định hướng để làm rõ. 

Từ những nhận định đánh giá trên, để đảm bảo thị xã Ngã Bảy phát triển theo các 
mục tiêu đề ra, khẳng định được vai trò trong khu vực và vùng tỉnh Hậu Giang và đặc biệt là 
hướng tới thành lập thành phố thì việc lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ngã Bảy đến 
năm 2040 là hết sức cần thiết.  

1.2. Các cơ sở lập quy hoạch 

1.2.1. Các căn cứ pháp lý 

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

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

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 7/04/2010 về lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

Nghị định số 114/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị 
xã Ngã Bảy, tỉnh Bình Thuận; 

Thông tư số 12/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ xây dựng quy định 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; 

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Hướng dẫn nội dung về Thiết kế đô 
thị; 

Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế 
đô thị; 

Thông tư số 01/2011/BXD về đánh giá môi trường chiến lược của Bộ Xây dựng; 

Quyết định số 1659/QĐ-TTg, ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020; 

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều 
chỉnh Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định số 68/QĐ-TTg, ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh 
Quy hoạch xây dựng Vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 27/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến 
năm 2020; 

Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 06/12/2013  của UBND tỉnh Hậu Giang về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050; 
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Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Về việc 
phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 ÷ 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; 

Quyết định số 1589/QĐ-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III;  

Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang  về việc 
phê duyệt nhiệm vụ & dự toán quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 
2040. 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 04/2008 QĐ-BXD 
ngày 03/04/2008 của Bộ xây dựng; 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 

1.2.2. Các tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ 

Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, thị xã Ngã Bảy.  

Các quy hoạch phân khu, chi tiết, các kết quả nghiên cứu, các quy hoạch ngành, các 
công trình, dự án phát triển của các ngành trên địa bàn thị xã. 

Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội do địa phương và các cơ 
quan liên quan cung cấp; Sử dụng các số liệu hiện trạng theo niên giám thống kê năm 2018. 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 thị xã Ngã Bảy. 

1.3. Mục tiêu  
- Xây dựng thị xã phát triển thịnh vượng: Có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

hiện đại với vai trò chủ chốt ở các lĩnh vực từ Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp cùng 
với những sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về việc làm, tạo ra 
thu nhập và cơ hội phát triển cho người dân. 

- Xây dựng thị xã Ngã Bảy có cấu trúc đô thị bền vững: Đạt hiệu quả trong sử dụng 
đất đai; Cải tạo, chỉnh trang các khu vực hiện hữu; Xây dựng hệ thống trung tâm và các khu 
đô thị mới hiện đại; Phát triển các khu vực nông nghiệp, hiện đại hóa các khu vực nông 
thôn; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; Bảo vệ & nâng 
cao chất lượng môi trường; Tạo ra các nguồn lực, hình thành các dự án trọng điểm để phát 
triển kinh tế - xã hội. 

- Xây dựng thị xã Ngã Bảy xanh và có tính đặc trưng cao: Có tổng thể không gian 
hòa nhập với hệ sinh thái môi trường, tạo dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng vùng 
miền; Chú trọng thiết lập các không gian mở, khai thác cảnh quan kênh rạch đặc trưng, hệ 
thống di tích văn hóa lịch sử, tổ chức không gian công cộng đô thị với chất lượng sống được 
đặt lên vị trí hàng đầu…  

- Làm cơ sở để chính quyền địa phương, các tổ chức và các đơn vị triển khai quy 
hoạch phân khu, chi tiết các khu vực; lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thị xã theo 
quy định và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu 
tư xây dựng và phát triển theo quy hoạch được duyệt. 

1.4. Phạm vi lập quy hoạch: 

1. Phạm vi nghiên cứu:  
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Toàn bộ địa giới hành chính thị xã Ngã Bảy bao gồm 6 đơn vị hành chính với 03 

phường (Phường Ngã Bảy, Phường Lái Hiếu, Phường Hiệp Thành) và 3 xã (xã Hiệp Lợi, xã 

Đại Thành và xã Tân Thành) với quy mô diện tích tự nhiên là 78,07 km2. 

2. Ranh giới lập quy hoạch: 

- Phía Bắc: giáp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

- Phía Tây và Nam: giáp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

- Phía Đông: giáp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

Sơ đồ. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 

 

II. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG  

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Địa hình 

Thị xã Ngã Bẩy có địa hình đồng bằng, tương đối bằng phẳng, có nhiều sông rạch, 

mương ao. Cao độ mặt đất tự nhiên trung bình từ +0,9 ÷ +1,5m, đỉnh đường hiện hữu có cao 

độ +1,8 ÷ +1,9 m. 
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- Để xây dựng đô thị đồng bộ cần tôn nền theo quy hoạch chiều cao cho toàn thị xã. 

Địa chất: bề mặt địa chất bao gồm các lớp phù sa, mang đặc thù nền đất yếu. Theo 

đánh giá chung về đặc điểm địa chất trong tỉnh Hậu Giang, ở độ sâu đến 11 m là đất sét pha 

đất thịt có độ dẻo cao và mềm yếu, ở độ sâu từ 12 đến 21 m là loại đất sét có độ dẻo thấp 

đến trung bình, lớp này có khả năng chịu lực lớn, sâu hơn 21 m là lớp đất tương đối cứng. 

Khả năng chịu tải trọng trên nền đất mặt tự nhiên rất thấp từ 0,2-0,5 kg/cm2. 

Hình. Hiện trạng điều kiện tự nhiên 

 

2.1.2. Khí hậu 

Khí hậu nơi đây mang tính chất nhiệt đới gió mùa, tương đối ôn hòa, có đặc 

điểm chung của khu vực ĐBSCL. 

- Nhiệt độ: nhiệt độ cao đều quanh năm, trung bình khoảng 26,7oC, tháng có nhiệt độ 
trung bình cao nhất là tháng 4 khoảng 28,6oC, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là 
tháng 1 khoảng 26,4oC; chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất và mát nhất 
trong năm khoảng 2,2oC, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 8,0 – 12,0oC.  

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình trong năm khoảng 1.829 mm/năm, tập trung 
vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11, trong đó chủ yếu mưa nhiều vào các tháng 7, 8, 9), 
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chiếm từ 90,0 – 95,0% tổng lượng mưa của cả năm. Vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 
năm sau) lượng mưa nhỏ, chỉ chiếm khoảng 5,0 – 10,0% tổng tượng mưa cả năm. 

- Nắng: Số giờ nắng trung bình 2.299 giờ/năm, trung bình cao nhất vào tháng 3 
khoảng 263,4 giờ; thấp nhất vào tháng 9 với khoảng 148,4 giờ. 

- Độ ẩm: Phân hoá thành 2 mùa tương đối rõ rệt theo mùa khô và mùa mưa; độ ẩm 
trung bình thấp nhất vào tháng 2 và tháng 4 khoảng 77,0% và lớn nhất là vào tháng 9 
khoảng 88,0%; tính bình quân độ ẩm các tháng trong năm khoảng 82%; chênh lệch độ ẩm 
trung bình giữa tháng ẩm nhất và tháng ít ẩm nhất khoảng 11,0%. 

- Gió: Tốc độ gió trung bình trong năm dao động từ 6 - 18 m/s. Mùa mưa từ tháng 05 
đến tháng 11, ứng với gió Tây Nam. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 (năm sau) ứng với 
gió Đông Nam. 

Nhìn chung, đặc điểm khí hậu của Ngã Bẩy rất thuận lợi cho phát triển đa dạng các 

loại sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, đặc biệt có thế mạnh đối với cây lúa, cây ăn quả, nuôi 

trồng thủy sản cho năng suất cao và chất lượng tốt. 

2.1.3. Địa chất thủy văn 

Thị xã Ngã Bảy nằm ở hạ nguồn lưu vực sông Hậu, cách sông Hậu khoảng 15km, là 

điểm hội tụ của bảy dòng sông. 

Chế độ thủy văn của hệ thống kênh rạch ở thị xã Ngã Bảy chịu tác động mạnh bởi chế 

độ dòng chảy chính của sông Hậu và hệ thống sông Cái Lớn, chế độ triều biển Đông và chế 

độ triều biển Tây. 

Thủy triều biển Đông: là chế độ bán nhật triều với 2 kỳ triều cường (15 và 01 âm lịch) 

và 2 kỳ triều kém (07 và 23 âm lịch) trong mỗi tháng, thời gian mỗi kỳ kéo dài 2-3 ngày, 

đồng thời có 2 đỉnh và 2 chân trong mỗi ngày. Triều biển Đông theo sông Hậu và kênh rạch 

tác động vào Ngã Bảy khá mạnh, yếu dần khi vào sâu trong nội đồng (5-10km), biên độ 

triều chênh lệch khá lớn (104 -169 cm), có tác dụng tốt cho việc tưới tiêu cho các xã, 

phường trên địa bàn thị xã. 

Thủy triều biển Tây: là chế độ nhật triều có pha bán nhật triều nhưng không rõ nét, 

biên độ triều nhỏ (tại Vị Thanh 25-68 cm) và tác động vào khu vực phía Nam của thị xã 

không lớn. 

Chế độ dòng chảy trên sông rạch: chế độ dòng chảy trên sông rạch của thị xã được 

chia thành hai mùa rõ rệt, bao gồm:  

- Mùa kiệt bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mặc dù lưu lượng nước trên sông 

rạch thấp, nhưng do tác động của thủy triều và do thị xã nằm gần với sông Hậu nên toàn bộ 

diện tích của thị xã có thể tưới tiêu tự động. 

- Mùa lũ bắt đầu từ trung tuần tháng 8 và kết thúc vào đầu tháng 11, lũ từ sông Hậu 

theo kênh rạch chảy vào đồng ruộng, cộng với tác động của thủy triều, địa hình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng và chế độ mưa tại chỗ, gây tình trạng ngập úng trên đồng ruộng với mức ngập 

bình quân trên 60-90 cm, nhưng do toàn bộ đồng ruộng của thị xã đã có hệ thống đê bao khá 

hoàn chỉnh, nên có thể sản xuất 2 vụ lúa, 2 vụ lúa – màu và trồng cây ăn quả chủ động. 
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2.1.4. Tình hình ngập lũ 

Đây là một trong những hiện tượng thủy văn đặc trưng, xảy ra thường xuyên và có tính 

quy luật ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thị xã Ngã Bảy nói riêng. Tình 

trạng ngập lũ tại khu vực xảy ra tại các khu vực thấp trũng ngoài đồng, trong đó chủ yếu tại 

các xã Tân Thành, Đại Thành, Hiệp Lợi với thời gian ngập khoảng 1 đến 2 tháng (tháng 9 

đến tháng 11 hàng năm); mức độ sâu ngập dao động từ 0,5 – 1,0 m. Thời gian ngập và mức 

độ ngập lũ tuy có biến động giữa các năm xong không đáng kể. 

Lũ lụt cũng có mặt lợi là góp phần bồi đắp thêm phù sa cho diện tích sản xuất nông 

nghiệp, rửa phèn mặn và tàn dư của các loại thuốc hoá học sử dụng trong nông nghiệp và 

sản xuất khác như thuốc trừ sâu, bệnh,… 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng ngập lũ là do lũ từ thượng nguồn sông Mekong 

tràn về cộng với lượng mưa lớn lại tập trung chủ yếu vào mùa mưa trên diện rộng toàn vùng 

và tại chỗ, kết hợp với triều cường Biển Đông và Biển Tây khiến nước lũ không kịp thoát ra 

biển, dẫn tới ngập lũ cục bộ tại những vùng giáp nước.  

Tình trạng ngập lũ đã gây ra những khó khăn nhất định trong sản xuất cũng như sinh 

hoạt hàng ngày của người dân; song nó cũng có mặt thuận lợi rất lớn là góp phần bồi đắp 

thêm phù sa màu mỡ cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thau chua rửa phèn và tàn dư 

của các loại hoá chất độc hại sử dụng trong nông nghiệp. 

2.1.5. Đánh giá điều kiện tự nhiên 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch cơ bản có địa hình thấp, việc phát triển đô thị đòi 

hỏi chi phí đắp và gia cố nền tốn kém. 

- Chịu ảnh hưởng chung của khí hậu vùng ĐBSCL, với lượng mưa trung bình thấp, 

phân bố không đều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và cấp nước sinh 

hoạt. 

- Do có nhiều sông rạch, hệ thống giao thông bị chia cắt, phải làm nhiều cầu, tốn nhiều 

chi phí làm cầu và làm bờ kè chống sạt lở. 

- Tài nguyên nước mặt của thị xã khá dồi dào, được cung cấp từ hai nguồn chính là 

nước mưa tại chỗ và nước sông Hậu. Nguồn nước sông Hậu cung cấp cho thị xã theo 2 

hướng chính là sông Cái Côn  và sông Xà No, đủ đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của dân 

cư trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, mức độ khai thác nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt còn 

phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước. 

2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội 

2.2.1. Hiện trạng dân số và lao động 
a. Dân số: 

 Tổng dân số toàn thị xã tính cả dân số quy đổi đến năm 2018 là 100.696 người; 

Trong đó dân số nội thị là 49.484 người ~ 49,14 % tổng dân số thị xã và dân số ngoại thị là 

51.212 người ~ 50,86% tổng dân số thị xã. 

Tỷ lệ tăng dân số trung bình năm 2018 khoảng 0,71 %, tăng nhẹ so với các năm trước. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tại thị xã duy trì ở mức 0,91 %.  
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B¶ng 1: Tổng hợp dân số theo đơn vị hành chính 

STT 
Tên đơn vị hành 

chính 

Dân số (người) 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

I Nội Thị 48.682    49.135      49.484  

1.1. Phường Ngã Bảy     16.699      16.851      16.971  

1.2. Phường Lái Hiếu 15.594     15.746      15.858  

1.3. Phường Hiệp Thành 16.389     16.538     16.655  

II Ngoại Thị     50.469      50.850      51.212  

2.1. Xã Hiệp Lợi     13.285      13.340      13.435  

2.2. Xã Đại Thành     20.498      20.749      20.897  

2.3. Xã Tân Thành     16.686     16.761      16.880  

Tổng dân số toàn thị xã     99.151      99.985    100.696  
    Nguồn: Niên giám thống kê Thị xã Ngã Bảy 2019.  

Biểu đồ biến động dân số thị xã qua các năm 

 

Mật độ dân số trung bình toàn thị xã: 1.289,98 người/km2 - trong đó khu vực nội thị 

1.973 người/km2, khu vực ngoại thị 1.289,98 người/km2. Dân cư phân bố toàn thị xã khá 

đồng đều tuy nhiên tại khu vực nội thị mật độ dân số cao hơn đặc biệt phường Ngã Bảy - 

đây cũng là khu vực có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng tương 

đối đồng bộ. 

B¶ng 2: Mật độ dân số theo đơn vị hành chính 

STT 
Tên đơn vị hành 

chính 
Diện Tích 

(Km2) 
Mật độ 

(ng/km2) 

I Nội Thị       25,07    1.973,83  

1.1. Phường Ngã Bảy         3,63    4.675,21  

1.2. Phường Lái Hiếu       10,05    1.577,91  

1.3. Phường Hiệp Thành       11,39    1.462,25  

II Ngoại Thị       52,99  966,45  

2.1. Xã Hiệp Lợi       14,05       956,23  

2.2. Xã Đại Thành       23,74       880,24  
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2.3. Xã Tân Thành       15,20    1.110,53  

Toàn thị xã       78,06    1.289,98  

Hình. Sơ đồ phân bố dân cư toàn thị xã 

 

Nhận xét:  

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm duy trì ở mức trung bình thể hiện công tác dân số 

kế hoạch hóa gia đình của thị xã luôn được chú trọng. 

 Tỷ lệ tăng dân số cơ học còn thấp cho thấy sức hút của đô thị, cơ hội tạo công ăn việc 

làm cũng như chất lượng sống đô thị chưa cao. Tuy nhiên, dân số tại thị xã nhìn chung tăng 

nhẹ qua các năm; lượng dân di cư khỏi đô thị có xu hướng giảm; cho thấy sức hút đô thị có 

chuyển biến tích cực. 

Dân số toàn thị xã đạt tiêu chuẩn ĐT loại III (trên 100.000 dân toàn ĐT); Tuy nhiên 

dân số nội thị chưa đạt tiêu chuẩn ĐT loại III (tối tiểu 50.000 dân nội thị) 

Dân cư phân bố tập trung tại các phường nội thị, trong đó cao nhất tại Phường Ngã 

Bảy – Đây cũng là các Phường tập trung các công trình trọng yếu của đô thị (trung tâm 

Hành Chính, trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa, …) của thị xã. 
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Mật độ dân số toàn ĐT còn yếu so với tiêu chuẩn ĐT loại III (MĐ DS tối tiểu toàn đô 

thị: 1.400 ng/km2; cần nghiên cứu các giải pháp gia tăng sức hút đô thị trong quá trình QH. 

b. Lao động: 

Theo số liệu thống kê ước tính năm 2019, số lao động trong độ tuổi của thị xã là 

67.195 người ~ 66,73% tổng dân số của thị xã. Trong đó số lao động trong các ngành kinh 

tế là 57.116 người chiếm tỷ lệ 85% số lao động trong độ tuổi – được phân bố trong các 

ngành như sau: 

+ Lao động phi nông nghiệp là 44.099 người chiếm tỷ lệ 77,21% lực lượng lao động 

có việc làm. 

+ Lao động trong ngành nông lâm nghiệp, thủy sản là 13.016 người chiếm tỷ lệ 

12,79% lực lượng lao động có việc làm. 

B¶ng 3: Thống kê lao động việc làm giai đoạn 2016 - 2018 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 

2016 2017 2018 

 
Dân số toàn đô thị Người  99.151   99.985   100.696  

1 Số người trong độ tuổi lao động  Người  65.357   68.838     67.195  

1.1 Khu vực nội thị Người 49.763  53.963    52.383  

1.2 
Lao động phi nông nghiệp khu vực ngoại 
thành 

Người 15.595  14.875    14.813  

2 
Lao động làm việc trong các ngành kinh 
tế toàn đô thị 

Người  55.555   58.513     57.116  

2.1 Khu vực nội thị Người   42.299    45.869      44.525  

2.2 Khu vực ngoại thị Người   13.256    12.644      12.591  

3 Lao động phi nông nghiệp toàn đô thị Người  42.306   44.967     44.099  

3.1 Lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị  Người 34.219 37.208 36.311 

3.2 
Lao động phi nông nghiệp khu vực ngoại 
thị 

Người 8.087 7.759 7.789 

4 
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô 
thị 

%    76,15     76,85       77,21  

5 
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực 
nội thị 

%    80,90     81,12       81,55  

    Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH thị xã Ngã Bảy 2019. 

Nhận xét:  

Số lao động có việc làm tăng; Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao 

động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp qua các năm. Tỷ lệ lao động phi 

nông nghiệp toàn ĐT khá cao khoảng (77,21%) đã đạt tiêu chuẩn ĐT loại III (tối thiểu 

60%). Nguồn lao động của thị xã dồi dào cũng là điều kiện thuận lợi trong việc phát triển 

kinh tế-xã hội cho đô thị trong thời gian tới.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ xây dựng 

16

2.2.2. Hiện trạng về phát triển kinh tế xã hội 

Tổng giá trị sản xuất toàn thị xã năm 2018 (theo giá cố định năm 2010): 5.035 tỷ đổng.  

Trong đó: 

B¶ng 4: Thống kê giá trị gia tăng giai đoạn 2016 - 2018 

TT Chỉ tiêu 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

1 GTSX theo giá cố định 2010 (tỷ đồng)        4.285        4.665       5.035  

1,1 Thương mại - Dịch vụ 2.221 2.404 2.592 

1,2 CN + XD 1.163 1.347 1.516 

1,3 Nông, Lâm, Ngư Nghiệp 901 914 928 

Cơ cấu kinh tế thị xã Ngã Bảy năm 2018 

 

Qua đó cho thấy cơ cấu kinh tế của các ngành trong năm 2018 như sau: ngành nông – 

lâm - thủy sản chiếm 18,42%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 30,1%, ngành thương 

mại – dịch vụ chiếm 51,48% tổng cơ cấu kinh tế của vùng. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng đều qua các năm (trung bình 

khoảng trên 8,5%). Thu nhập bình quân đầu người tại thị xã năm 2018 đạt 50,1 triệu 

đồng/người (cao gấp 1,5 lần so với thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh), tăng 7,91 % so 

với năm 2016. 

B¶ng 5: Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 – 2018 so với tỉnh Hậu Giang 

TT Chỉ tiêu 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã 8,59 8,62 8,92 

2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh          7,98          4,92         7,38  

Nhận xét:  

Kinh tế tăng trưởng toàn diện và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ 

trọng ngành nông nghiệp giảm dần, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại tiếp tục duy 

trì mức tăng nhanh.  
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2.2.3. Hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội: 
a. Nhà ở 

Ngã Bảy là một đô thị có nhiều tiềm năng phát triển và thực tế đang từng bước khẳng 

định thế mạnh trong tỉnh và khu vực. Nhiều khu dân cư mới được hình thành với hệ thống 

hạ tầng hoàn chỉnh, góp phần tăng thêm quỹ nhà ở, tạo môi trường sống tốt, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao cho người dân. Kiến trúc nhà ở khu vực nội thị của thị xã phổ biến là 

dạng nhà 1 đến 3 tầng. Nhà ở riêng lẻ khu vực nội thị có diện tích sàn nhà ở bình quân 20,81 

m2 sàn/người; tỷ lệ nhà kiên cố khu vực nội thị chiếm trên 91,63%. 

Trong những năm qua, nhu cầu phát triển nhà ở của thị xã Ngã Bảy liên tục tăng cao; 

qua đó cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập người dân đã được cải thiện. Khả 

năng tích lũy để đầu tư vào nhà ở được chú trọng. Các căn nhà cũ kỹ xuống cấp dần dần 

được nâng cấp hoặc tháo dỡ xây dựng mới thành những căn nhà khang trang kiên cố theo 

quy hoạch, góp phần cải tạo bộ mặt các khu dân cư đô thị, các tuyến điểm dân cư đẹp và 

hiện đại. 

Theo số liệu thống kê tình hình phát triển nhà ở tại Ngã Bảy như sau: 

- Tổng số hộ dân cư nội thị: 12.475. 

- Tổng số hộ có nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố: 11.430. 

- Tỷ lệ có nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố: 91,63%. 

Thị xã Ngã Bảy đã và đang tiến hành lập nhiều đồ án quy hoạch chi tiết và triển khai 

nhiều dự án các khu đô thị, các trung tâm thương mại gắn liền với phát triển dân cư và chỉnh 

trang đô thị, các khu tái định cư... qua đó góp phần huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư, 

thực hiện việc xã hội hóa nhà ở, từng bước tăng diện tích đất ở và sàn nhà ở cho nhiều loại 

đối tượng khác nhau. 

- Quy hoạch, phát triển các khu đô thị mới và các khu dân cư mới: 

Đến nay, thị xã Ngã Bảy đã hình thành 04 khu dân cư mới: Khu tái định cư phường 

Hiệp Thành, Khu tái định cư QL 1A (phường Hiệp Thành), Khu dân cư Hồng Trung, Tuyến 

dân cư vượt lũ Cái Côn (xã Đại Thành, xã Tân Thành) với quy mô và tính chất khác nhau. 

Tiếp tục tổ chức rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, lập 

mới các quy hoạch chi tiết, phân khu. Tổ chức triển khai, cắm mốc lộ chỉ giới xây dựng đối 

với các tuyến đường chính trong quy hoạch.  

  

Hình. Nhà ở tại thị xã Ngã Bảy 
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b. Công trình công cộng cấp đô thị: 

* Cơ quan, trụ sở hành chính: 

Trung tâm hành chính của thị xã được xây mới tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành quy 

mô 9,18 ha theo hướng tập trung, hiện đại, có nhiều không gian dành cho cộng đồng, đảm 

bảo phục vụ tối đa cho người dân đến làm việc và sử dụng các dịch vụ. 

* Các cơ sở y tế 

Hệ thống y tế cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện theo 2 tuyến: tuyến huyện và tuyến 

phường, xã.  

Trên địa bàn thị xã có các cơ sở y tế như: Trung tâm y tế thị xã (quy mô 300 giường) 

được đầu tư xây dựng với trang thiết bị hiện đại, Phòng y tế thị xã, trung tâm DS & KHH 

gia đình và các trạm y tế phường, xã... Cơ sở vật chất, trang thiết bị được chú trọng đầu tư 

nâng cấp cho các tuyến cơ sở đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của người dân đối với cơ sở 

y tế tuyến huyện, giảm áp lực khám và điều trị vượt tuyến.  

Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đầu tư xây dựng 

nâng cấp hệ thống y tế cơ sở theo Đề án đã được phê duyệt. Chăm sóc tốt sức khỏe cho 

nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, các hoạt động y tế dự 

phòng, chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân, nhất là người bệnh có thẻ bảo hiểm y 

tế. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế gắn với y đức; thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn 

vệ sinh thực phẩm; chú trọng nâng cao chất lượng dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.  

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm, nhất là 

công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã đã thu hút số lượng người bệnh đến khám 

và điều trị ngày càng tăng, trong đó đa số sử dụng BHYT.  

Trạm y tế đã phối hợp với các thôn, khu phố và Trung tâm y tế thị xã xử lý ổ dịch, 

phun hóa chất diệt muỗi các ổ dịch theo đúng quy định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

trên địa bàn đã được chú trọng triển khai kiểm soát đồng thời phối hợp cùng trung tâm y tế 

tổ chức đào tạo kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhà hàng trên địa bàn. (Xem 

Sơ đồ phân bố các công trình y tế). 

B¶ng 6: Thống kê các công trình y tế thị xã Ngã Bảy 

STT Công trình y tế  Diện Tích 
(m2) 

Địa Điểm 

I Y Tế cấp đô thị      52.000    

1.1 Phòng y tế      Số 228 đường 30/4 

1.2 Trung tâm y tế      Số 228 đường 30/4 

1.3 Trung tâm dân số - KHHGĐ  
Số 228 đường 30/4 

II Y Tế Cấp Khu ở        6.802    

2.1 Trạm y tế P. Ngã Bảy 494  Khu vực 5 

2.2 Trạm y tế P. Hiệp Thành           1.060  Khu vực 3  

2.3 Trạm y tế P.Lái Hiếu 1.137  Khu vực 6 

2.4 Trạm y tế X. Hiệp Lợi           2.118  Số 2 ấp Xẻo Vong 
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2.5 Trạm y tế X. Đại Thành           1.024  Ấp Sơn Phú 1 

2.6 Trạm y tế X. Tân Thành 969 Ấp Sơn Phú 2A 
 

 

Hình. Trung tâm y tế thị xã Ngã Bảy 

* Các cơ sở giáo dục, đào tạo 

Trên địa bàn thị xã có 25 cơ sở giáo dục đào tạo với 06 trường mầm non; 11 trường 

tiểu học; 06 trường trung học cơ sở; 02 trường trung học phổ thông (Trường THPT Nguyễn 

Minh Quang, trường THPT Lê Quý Đôn) và 01 trung tâm hướng nghiệp (Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên thị xã Ngã Bảy). 

Hầu hết các trường trên địa bàn thị xã được xây dựng với quy mô lớn, đúng quy 

chuẩn, có đầy đủ các phòng chức năng, phấn đấu 100% trường tiểu học đạt chuẩn và duy trì 

về phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Xây dựng mới 02 trường đạt chuẩn quốc gia  nâng tổng 

số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn lên 20/25 trường, chiếm tỷ lệ 80%. Công nhận 6/6 

xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và kiểm tra kết quả phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, phường năm 2017. Triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng 

đồng học tập” cấp xã trên địa bàn thị xã và tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2017. 

Thị xã tiếp tục thực hiện Chương trình “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội 

ngũ nhà giáo có tính chuyên nghiệp cao. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, duy trì đạt chuẩn 

phổ cập tiểu học, THCS và THPT; thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục. 

Quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng ở tất cả các bậc học, ngành học, đáp ứng 

nhu cầu học tập ngày càng lớn của nhân dân. Thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục 

và tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để từng bước chuẩn hóa đội ngũ 

giáo viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học và học 

theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.  
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B¶ng 7: Thống kê hiện trạng các công trình giáo dục cấp đô thị - nội thị 

STT Tên cơ sở đào tạo 
Diện tích  

(m2) 
Địa điểm 

I Trường Cao đẳng          8.000    

1  Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang            8.000   KV1, phường Hiệp Thành 

II 
Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề 

9.500,0    

1 
 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh 
Hậu Giang  

28.380  Khu vực 5, P. Hiệp Thành 

2 Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã 9.500,0  P. Lái Hiếu 

II Trường Trung học phổ thông 33.814    

1  THPT  Lê Quý Đôn  19.333  
Khu vực 2, Phường Lái 
Hiếu 

2  THPT Nguyễn Minh Quang  14.481  
Khu vực 2, Phường Lái 
Hiếu 

  

Công trình giáo dục 

* Trung tâm TMDV, Chợ, Siêu thị: 

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã phát triển mạnh, hiện có 02 siêu thị 

lớn: Coopmart, TTTM Ngã Bảy, 03 chợ ở khu vực nội thị và 03 chợ ở khu vực ngoại thị đáp 

ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn thị xã.  

 
Công trình thương mại dịch vụ 

* Công trình văn hóa: 
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Các công trình văn hóa cơ bản đầy đủ, với 01 Trung tâm văn hóa thị xã và 01 thư 

viện tại phường Ngã Bảy. Các phường, xã đều có nhà sinh hoạt văn hóa, tuy nhiên cơ sở vật 

chất cần phải nâng cấp, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu hoạt động đa dạng của quần 

chúng nhân dân. 

*  Công trình di tích lịch sử, tôn giáo: 

Hệ thống các công trình tôn giáo tín ngưỡng của thị xã khá đa dạng trong đó nổi bật 

là công trình đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia là di tích đình chiến Nam Bộ. 

*  Công trình TDTT, cây xanh, công viên: 

Hệ thống các công trình thể dục thể thao của thị xã khá đầy đủ (sân bóng đá, quần 

vợt, cầu long, bóng rổ,…. Và các hoạt động thể thao được tổ chức trong Trung tâm văn hóa, 

Nhà văn hóa thiếu nhi. Bên cạnh đó còn có một số san tập luyện thể dục thể do tư nhân đầu 

tư xây dựng. Tuy nhiên trung tâm TDTT cấp đô thị hiện tại chưa được đầu tư xây dựng, vì 

vậy cần có định hướng để phát triển. 

Về hệ thống công viên cây xanh: Thị xã hiện có một số các công viên, vườn hoa cây 

xanh tại một số khu vực như Khu trung tâm hành chính mới; Khu vực cây xanh vườn hoa 

trung tâm phường Ngã Bảy; hệ thống cây xanh công viên dọc theo bờ kè sông Cái Côn, Lái 

Hiếu, Sóc Trăng và rải rác ở các trung tâm phường, xã. Tuy nhiên cần phải bổ sung thêm để 

đảm bảo nhu cầu cho người dân đồng thời cần khai thác yếu tố cảnh quan đặc trưng của đô 

thị là nơi hội tụ của 7 nhánh sông để gia tăng không gian cây xanh, mặt nước đồng thời 

mang lại giá trị cảnh quan hấp dẫn cho đô thị.  

Nhận xét:  

Các công trình hạ tầng xã hội đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu đô thị loại III, tuy nhiên 

còn nhiều công trình trọng điểm cần xây dựng trong định hướng của quy hoạch chung năm 

2014 chưa thực hiện được. Các công trình thể dục thể thao cấp thị xã và hệ thống công trình 

thể thao tại các đơn vị ở cần được bổ sung và nâng cấp để đáp ứng tiêu chí đô thị loại III và 

hướng tới đô thị loại II. Cần phát triển các cơ sở đào tạo, dạy nghề trong thị xã để cung cấp 

lực lượng lao động có đào tạo phục vụ phát triển kinh tế. 

2.3. Hiện trạng sử dụng đất: 

Tổng diện tích đất tự nhiên của thị xã là 7.806,69 ha.  

Trong đó:  

+ Đất nội thị là: 2.507,30 ha, chiếm 32,12 %. Trong đó đất xây dựng đô thị là 438,19 

ha (dân dụng là 313,25 ha - bình quân 63,30 m2/người, đất ngoài dân dụng là 124,94 ha); 

Đất khác là 2.069,11 ha. 

+ Đất ngoại thị là: 5.299,39 ha, chiếm 67,88 %. 
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B¶ng 8: Bảng hiện trạng sử dụng đất thị xã Ngã Bảy 

STT Danh mục đất 

Hiện Trạng 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/người) 

Tỷ lệ 
(%) 

  ĐẤT THỊ XÃ NGÃ BẢY    7.806,69    100 
I ĐẤT NỘI THỊ    2.507,30    32,12 

I.1 Đất xây dựng 438,19 88,55 17,48 
A Đất dân dụng 313,25 63,30 12,49 
a1 Đất khu ở (đất ở, GT khu dân cư) 208,34 42,10 8,31 
a2 Đất công cộng khu ở 5,61 1,13 0,22 
a3 Đất cây xanh công viên 7,26 1,47 0,29 

a4 Đất giao thông đô thị 92,04 18,60 3,67 
B Đất ngoài dân dụng 124,94   4,98 
  Đất cơ quan, trụ sở 18,98 

 
0,76 

  Đất công cộng đô thị 7,03   0,28 
  Đất y tế 5,20   0,21 
  Đất Giáo dục, đào tạo 6,22   0,25 

  Đất an ninh quốc phòng 4,73   0,19 
  Đất công nghiệp, kho tàng 44,19   1,76 
  Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 3,92   0,16 
  Đất nghĩa địa 11,21   0,45 
  Đất tôn giáo tín ngưỡng 9,22   0,37 
  Đất giao thông  14,24   3,25 

I.2 Đất khác    2.069,11    82,52 
  Đất nông nghiệp 1.905,33   75,99 
  Mặt nước 163,78   6,53 

II ĐẤT NGOẠI THỊ 5.299,39   67,88 
II.1 Đất các công trình tạo thị 219,57   4,14 

  Đất ở nông thôn 177,92   3,36 

  Đất cơ quan 11,48   0,22 
  Đất công cộng  5,73   0,11 
  Đất cây xanh công viên 1,25   0,02 
  Đất nghĩa trang 1,05     
  Đất giao thông 22,14   0,42 

II.2 Đất khác 5.079,82   95,86 
  Đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 4.648,11   87,71 
  Mặt nước 431,71   8,15 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường Tx Ngã Bảy 2019 

Nhận xét: Diện tích đất tự nhiên thị xã lớn, diện tích khu vực nội thị chưa nhiều ~ 

32,12%, cần xem xét và rà soát để đảm bảo thực tế phát triển cũng như đảm bảo quỹ đất 

phát triển trong các giai đoạn tới. Diện tích đất xây dựng trong khu dân dụng bình quân đầu 

người còn thấp 86,61 m2/ng, diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho người 

dân còn thiếu (đặc biệt là quỹ đât cây xanh TDTT mới chỉ đạt 1,47 m2/ng), cần phải bổ 

sung để nâng cao chất lượng sống cho người dân đạt chuẩn đô thị loại III. Quỹ đất khác còn 

nhiều, khá thuận lợi để xây dựng và phát triển thị xã.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ xây dựng 

23

2.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan 

Thị xã Ngã Bảy có cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng với hệ thống cảnh sông 

ngòi, kênh rạch rất cần được tôn tạo, phát huy và khai thác trong phát triển đô thị để tạo 

dựng hình ảnh đặc trưng riêng biệt.  

Về không gian đô thị, nhìn chung thị xã phát triển theo 02 trục không gian và 03 

vùng cảnh quan chủ đạo là: 

- Trục không gian: 

+ Theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với trục đường QL1 (đường Hùng Vương) và 

đường tránh trung tâm thị xã. Khu vực này chính là khu vực xây dựng tập trung chính của 

thị xã với các chức năng: thương mại dịch vụ, công cộng, hành chính chính trị. Đây cũng 

chính là trục không gian xuyên suốt qua toàn bộ khu vực nội thị của thị xã. 

+ Theo hướng Bắc – Nam với trục đường Quản Lộ Phụng Hiệp và dọc theo kênh Cái 

Côn là  trục không gian kết nối các khu vực ngoại thị với khu vực nội thị. 

Sơ đồ. Minh Họa Trục Phát Triển Không Gian Đô Thị 

 

- Vùng không gian cảnh quan: Toàn thị xã Ngã Bảy có thể phân ra 03 vùng cảnh 

quan đặc trưng gắn kết chặt chẽ với các thềm địa hình tự nhiên của thị xã đó là: 
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Sơ đồ. Phân vùng không gian kiến trúc cảnh quan 

 

+ Vùng cảnh quan nông nghiệp là vùng không gian với các hệ sinh thái nông nghiệp 

bao bọc toàn khu vực xây dựng, phát triển có giá trị tạo dựng không gian xanh, lá phổi xanh 

cho đô thị >>> cần phải gìn giữ, phát huy giá trị không gian xanh đặc trưng này. 

+ Vùng không gian cảnh quan mặt nước: là hình thái phát triển then chốt cũng như 

tạo nên cảnh quan đặc thù của đô thị. 

Hình. Minh họa cảnh quan mặt nước và sinh thái nông nghiệp tại tx Ngã Bảy 
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+ Vùng không gian cảnh quan khu vực xây dựng: Là các khu vực xây dựng các khu 

chức năng phát triển cho thị xã. Không gian cảnh quan của vùng có thể nhận diện rõ nét với 

02 khu vực tương ứng với hình thái phát triển như sau: 

. Khu vực xây dựng phát triển dạng tập trung, mật độ cao ~ Khu nội thị thị xã. 

 

. Khu vực xây dựng phát triển dạng phân tán, mật độ trung bình và thấp ~ Khu ngoại 

thị. 

 

2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

2.5.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 

a. Hiện trạng nền:  

Thị xã Ngã Bẩy có địa hình khá bằng phẳng, bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch đặc 
trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình có độ cao thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ 
Đông sang Tây. 

- Thị xã Ngã Bẩy có địa hình đồng bằng, tương đối bằng phẳng, có nhiều sông rạch, 
mương ao. Cao độ mặt đất tự nhiên trung bình từ +0,9 ÷ +1,5m, đỉnh đường hiện hữu có cao 
độ +1,8 ÷ +1,9 m. 

- Để xây dựng đô thị đồng bộ cần tôn nền theo quy hoạch chiều cao cho toàn thị xã. 

b. Hiện trạng thoát nước 

Hệ thống thoát nước ở thị xã Ngã Bẩy là hệ thống thoát nước chung giữa nước thải 
sinh hoạt và nước mưa đổ trực tiếp ra sông rạch. Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm đô 
thị  được xây dựng là hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đặt ngầm dưới vỉa hè, kết hợp với 
mương xây nắp đan. Sau đó thoát ra các tuyến kênh trên địa bàn thị xã.  
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Hệ thống cống thoát nước của thị xã được xây dựng và cải tạo đảm bảo thoát nước 
nhanh và chống ngập úng đô thị. Ở các khu đô thị mới, hệ thống thoát nước được xây dựng 
hoàn chỉnh. Tại các khu đô thị cũ, hệ thống thoát nước được cải tạo nâng cấp. 

Hệ thống đường cống thoát nước chính khu vực nội thị chủ yếu được sử dụng là các 
loại cống hỗn hợp và các mương BTXM, với tổng chiều dài 21,02km.  Mật độ đường cống 
thoát nước chính trên địa bàn khu vực nội thị đạt 4,02 km/km2.  

c. Hiện trạng thủy lợi: 

Nguồn cung cấp nước tưới chính cho thị xã là sông Cái Côn, từ đó phân nhánh ra các 
tuyến kênh Sóc Trăng, Quản Lộ, Lái Hiếu, Xẻo Môn, Xẻo Vông, Mang Cá, với tổng chiều 
dài là 896 km, bao gồm: 

- Kênh tạo nguồn và kênh trục: 40 km, mặt rộng 30-130 m. 

- Kênh cấp II và cấp III: có tổng chiều dài 42 km, mặt rộng 20-30 m. 

- Kênh nội đồng nối các tuyến kênh cấp II, III với tổng chiều dài gần 800 km, mặt 
rộng 5-10 m. 

Tổng diện tích đất đã được đầu tư thủy lợi khép kín là 3.800 ha, đã hoàn thành cơ 
bản đê bao chống lũ cho vùng mía nguyên liệu, vùng lúa chất lượng cao, vùng thuỷ sản (các 
công trình thuỷ lợi nội đồng dân đóng góp 100%). 

Đặc điểm của hệ thống thuỷ lợi thị xã là gắn với hệ thống giao thông thuỷ bộ, phục 
vụ cho chuyển chở nông sản, vật tư nông nghiệp và hàng hoá tiêu dùng cho bà con nông 
dân. 

Kênh rạch thuỷ lợi của thị xã khá phong phú, đáp ứng được nguồn nước và hệ thống 
kênh tạo nguồn tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, còn tồn tại là hệ thống đê bao chưa đạt yêu 
cầu kỹ thuật, hệ thống đê bao của các khu khép kín còn thiếu và yếu, phần lớn chỉ là kênh 
cấp III - IV chưa có hệ thống bờ bao. Hệ thống cống, đập chứa chưa đồng bộ nên chưa đáp 
ứng hoàn toàn cho tưới tiêu chủ động.  . 

d. Đánh giá đất xây dựng: 

* Hiện trạng đánh giá đất xây dựng thị xã Ngã Bẩy: 

- Đất đã xây dựng: Gồm đất đô thị, nông thôn, đất ngoài dân dụng khác có diện tích 
khoảng 665ha, chiếm tỷ lệ 8,5% diện tích tự nhiên thị xã. 

- Đất ít thuận lợi cho xây dựng: Khu vực có nền địa hình thấp, cao độ tự nhiên thấp 
hơn từ 0,5-1,0m so với cao độ khống chế xây dựng, có diện tích khoảng 5.400ha, chiếm tỷ 
lệ khoảng 69%. 

- Đất không thuận lợi cho xây dựng: Khu vực có nền địa hình thấp, cao độ tự nhiên 
thấp hơn >1,0m so với cao độ khống chế xây dựng, có diện tích khoảng 845ha, chiếm tỷ lệ 
khoảng 10.8%. 

- Đất mặt nước: có diện tích khoảng 880ha, chiếm tỷ lệ khoảng 11.3% diện tích đất 
tự nhiên thị xã. 

- Đất cấm xây dựng: Đất an ninh, quốc phòng, có diện tích khoảng 15ha, chiếm tỷ lệ 
0.2% diện tích đất tự nhiên. 

e. Nhận xét đánh giá hiện trạng: 
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- Khu vực mở rộng đô thị có nền thấp toàn ruộng lúa nên khi xây dựng công trình 
thuận lợi vì đền bù ít song tốn kém cho công tác san nền. 

- Các khu vực dân cư đã xây dựng hiện có cao độ thấp, cần xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống đê bao hoặc có biện pháp xây dựng các công trình có khả năng thích nghi với mùa 
nước lũ. 

- Mạng lưới thoát nước còn thiếu, chưa có hệ thống thoát nước mưa và thoát nước 
bẩn riêng. Vì vậy khi thoát ra sông sẽ gây ô nhiễm. 

Hình. Hiện trạng đánh giá đất xây dựng 

 

2.5.2. Hiện trạng giao thông 

Giao thông Thị xã Ngã Bảy gồm 2 loại hình: giao thông đường bộ và giao thông 
đường thủy. 

a. Giao thông đường bộ: 

 Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã trong những năm qua không 
ngừng được ưu tiên đầu tư phát triển, đặc biệt sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị Quyết 04-
NQ/TU ngày 16 /9/2011 về “Xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2015 đạt tiêu chuẩn đô thị 
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loại III” và UBND tỉnh ban hành Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 07/02/2012 về việc 
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

+ Hệ thống giao thông đối ngoại: 

- Quốc lộ 1A (cũ) đi xuyên qua trung tâm thị xã, đây là đường đã được hình thành từ 
lâu, khi đô thị phát triển, thị xã đã xây dựng tuyến vành đai 1 để tránh trung tâm thị xã. 

- Đường Quản lộ Phụng Hiệp là đường quốc lộ nối từ tỉnh Hậu Giang đi các tỉnh Sóc 
Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Điểm đầu của đường này là tại thị xã Ngã Bảy. 

- Đường tỉnh 927: Chạy dọc theo kênh Lái Hiếu, nối thị xã Ngã Bảy với thành phố Vị 
Thanh. 

- Đường tỉnh 927C là đường nối từ thị xã Ngã Bảy đến đường Quốc lộ Nam Sông 
Hậu và sông Hậu. 

Các tuyến đường huyết mạch này có vai trò rất quan trọng để phát triển KT-XH thị 
xã, đồng thời góp phần tạo nên vị thế mới cho thị xã trong giao thương với vai trò là địa bàn 
trung chuyển. 

+ Hệ thống giao thông đối nội của thị xã cũng được đầu tư đồng bộ: 6/6 xã, phường 
có đường nhựa cho xe ô tô lưu thông đến trung tâm xã, phường, tất cả các ấp, khu phố đã 
được xây dựng lộ nhựa hoặc bê tông xi măng, trong đó, có 47,8% tổng chiều dài có mặt 
đường láng bê tông xi măng, 0,7% tổng chiều dài láng bê tông nhựa và 51,5% tổng chiều 
dài láng nhựa. 

Mạng lưới đường đô thị xã quản lý hiện có 28 tuyến, nối trung tâm thị xã đến các 
xã/phường, với tổng chiều dài 45 km, 100% mặt đường láng nhựa 2 làn xe. 

Tuy nhiên, còn nhiều ấp tại các xã Hiệp Lợi, Tân Thành đi lại khó khăn vào mùa 
mưa do mặt đường đất hẹp chưa được bê tông hóa. 

+ Đánh giá chung: 

Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ trên địa bàn thị xã có gần 317 km, trong đó: 
quốc lộ 19,7 km (chiếm 6,2%), đường tỉnh 3,8 km (chiếm 1,2%), đường thị xã 45 km 
(chiếm 14,2%), đường xã/phường 248,5 km (chiếm 78,4%). Mật độ đường bộ của thị xã đạt 
gần 4 km/km2 (bình quân của tỉnh là 1,7 km/km2) và đạt 5,3km/1.000 dân. Việc phân bố 
mạng lưới đường bộ tương đối đều, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng 
hóa và đi lại của nhân dân. Việc huy động người dân tham gia xây dựng giao thông 
xã/phường trong những năm gần đây phát triển mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Các tuyến đường quốc lộ và đường tỉnh đi qua địa bàn đạt 100% bê tông nhựa và 
láng nhựa; mạng lưới đường thị xã đạt 100% láng nhựa; mạng lưới đường giao thông 
xã/phường đạt tỷ lệ nhựa và bê tông hóa khá cao 68% (toàn tỉnh là 55%). 

* Về hệ thống cầu:  

Hiện tại ngoài các cầu trên tuyến QL1A cũ và các cầu trên tuyến tránh QL1A, tuyến 
Quản lộ - Phụng Hiệp, hệ thống đường đô thị chỉ có 02 cầu chính trên tuyến đường Nguyễn 
Trãi (qua kênh Xẻo Môn, kênh Xẻo Vong). Đặc biệt khu vực kẹp giữa kênh Lái Hiếu và 
sông Cái Côn của phường Lái Hiếp chưa có cầu tiếp cận. 

* Công trình giao thông đầu mối: 

Hiện trạng có bến xe tại phường Ngã Bảy nằm trên quốc lộ 1A, vừa được xây dựng 
mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. 
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- Bến tàu: gắn liền với Khu chợ Ngã Bảy. 

- Đầu mối giao thông: giao thông bộ có quốc lộ 1A, đường Quản lộ Phụng Hiệp, bến 
xe thị xã; giao thông thủy có kênh Lái Hiếu, kênh Bún Tàu, kênh Xẻo Môn, kênh Sóc 
Trăng, sông Cái Côn, kênh Mang Cá và bến tàu Cái Côn. 

Hình. Hiện trạng giao thông thị xã Ngã Bẩy 

 

b. Giao thông đường thủy 

Đi qua địa bàn thị xã có tuyến vận tải thủy quốc gia Tp. HCM – Cà Mau qua 
kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (318 km), toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đường thủy 
nội địa, khả năng lưu thông tàu thuyền tải trọng 1000-2.000 tấn. Đoạn đi qua địa bàn 
thị xã gồm: kênh Cái Côn dài 8,5 km, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp dài 2,5 km.  

Các tuyến đường thủy chính khác là kênh Xẻo Vông, kênh Xẻo Môn, kênh Lái 
Hiếu, kênh Sóc Trăng, kênh Mang Cá, kênh Hậu Giang 3, kênh Cai Thiện đều đạt 
tiêu chuẩn cấp IV - V đường thủy nội địa, khả năng cho tàu thuyền trọng tải từ 30-
100 tấn. 
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Nhìn chung, giao thông thủy rất thuận lợi do đây là điểm giao nhau của 7 dòng 
sông. Trên sông Cái Côn có chợ nổi, mang nét đặc trưng văn hóa sông nước của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Hơn nữa, các tuyến sông, kênh, rạch phân bố đều khắp, 
nối liền các xã, phường, đi đến khắp các nơi, đảm bảo giao lưu thông suốt. Dù vậy, 
mạng lưới giao thông thủy trên địa bàn vẫn còn dựa nhiều vào sông rạch tự nhiên, 
nhiều đoạn quanh co, chịu ảnh hưởng triều, cũng như bị lấn chiếm. 

Có thể thấy hiện tượng lấn chiếm hành lang bảo vệ đường thủy trên địa bàn 
còn khá phổ biến; trong khi thị xã luôn thiếu kinh phí cho việc nạo vét, duy tu hàng 
năm; các cầu vượt chưa đảm bảo tĩnh không thông thuyền. 

2.5.3. Hiện trạng cấp nước 

Hiện trạng có nhà máy cấp nước tại phường Ngã Bảy với công suất thiết kế 5.000 
m3/ngđ, công suất thực phát 6885 m3/ngđ, lấy nước từ kênh Cái Côn cung cấp cho cả thị 
xã. 

2.5.4. Hiện trạng cấp điện 

a. Nguồn điện:   

Nguồn điện cấp cho khu vực nghiên cứu được lấy từ trạm biến áp 110kV Phụng Hiệp, 

công suất 2x25mVA. Trạm 110kV Phụng Hiệp nằm trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

b. Lưới điện:  

* Lưới điện cao thế: 

Lưới điện 110kV: Từ trạm 110kV Phụng Hiệp có 02 xuất tuyến 110kV đi các trạm 

110kV Sóc Trăng và trạm 110kV Châu Thành. Tổng chiều dài các tuyến 110kV chạy cắt 

ngang qua khu vực nghiên cứu thiết kế dài khoảng 12,5km. 

* Lưới điện trung thế: 

Hiện tại, lưới điện trung thế đã phủ kín trên toàn bộ địa bàn Thị xã Ngã Bảy và  100% 

hộ dân cư đã được nhận điện từ lưới điện quốc gia. Lưới điện trung thế chủ yếu là lưới điện 

trên không, sử dụng cấp điện áp 22kV, vận hành theo chế độ trung tính nối đất trực tiếp 

thuộc hệ 3 pha 4 dây. 

* Lưới điện hạ thế: 

Lưới điện hạ áp được xây dựng chủ yếu với kết cấu trục chính là 3 pha 4 dây, các 

nhánh rẽ với kết cấu đa dạng gồm 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây.  Lưới điện nổi dùng cáp vặn 

xoắn ABC, với tiết diện dây dẫn từ 35- 95mm2.  

* Lưới điện chiếu sáng: 

Toàn bộ các tuyến đường trục chính đô thị đều đã có hệ thống chiếu sáng đèn đường. 

Đèn chiếu sáng  sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân công suất từ 150W – 250W được gắn trên 

cột bê tông ly tâm 10m.   

*  Trạm biến thế:  

Các Trạm biến thế phân phối trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là các trạm treo vận 

hành ở cấp điện áp 22KV. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ xây dựng 

31

Các trạm biến thế phân phối trong khu vực chủ yếu cấp điện cho phụ tải sinh hoạt, 

công trình công cộng, một số khu sản xuất nhỏ. 

c. Đánh giá hiện trạng : 

Trong khu vực nghiên cứu cần đảm bảo hành lang an toàn, khoảng cách ly cho  tuyến 

đường dây 110kV theo đúng quy định hiện hành. 

Trong vài năm gần đây, lưới điện hạ thế trong Thị xã đã được đầu tư cải tạo từng bước 

nên chất lượng tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số tuyến  đã xuống cấp không 

đảm bảo tiết diện dây dẫn, do vậy cần thiết phải quy hoạch cải tạo lại để đảm bảo nhu cầu 

phát triển và an toàn cấp điện cho các hộ phụ tải. Giai đoạn dài hạn khuyến khích thay thế 

và hạ ngầm các tuyến đường dây trên thành cáp ngầm với tiết diện tương đương để đảm bảo 

mỹ quan đô  thị và an toàn vận hành lưới điện. 

Hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm Thị xã tương đối tốt xong cần phải bố trí thêm 

chiếu sáng trang trí trong các vườn hoa, các công trình  điểm nhấn. Cần tiếp tục phát triển 

hệ thống chiếu sáng công cộng tại các đường nội bộ, các ngõ hẻm. 

2.5.5. Hiện trạng thông tin liên lạc 

a. Viễn thông 

Mạng lưới viễn thông của thị xã đã được đầu tư hiện đại hóa, đảm bảo thông tin liên 
lạc trong nước và quốc tế; đảm bảo cung cấp các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy 
cao như: mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao, hạ tầng mạng lưới băng thông rộng 
(MAN), dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh riêng, dịch vụ MyTV... Hạ tầng mạng viễn thông 
có độ phủ tương đối tốt, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới. 

Hiện tại, trên địa bàn thị xã có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như sau: 

- Dịch vụ Internet, thuê kênh riêng, truyền số liệu hữu tuyến: Viễn thông Hậu Giang, 
Chi nhánh Viettel Hậu Giang, Chi nhánh FPT Hậu Giang, Chi nhánh SCTV Hậu Giang. 

- Dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến và vô tuyến: 2 doanh nghiệp: Viễn thông Hậu 
Giang, Chi nhánh Viettel Hậu Giang. 

- Dịch vụ di động (thoại, băng rộng…) có 5 nhà mạng: Vinaphone, Mobifone, Viettel, 
Vietnamobile, Gmobile. 

- Dịch vụ truyền hình trả tiền: 

+ Truyền hình cáp: 3 doanh nghiệp: Chi nhánh SCTV Hậu Giang, Chi nhánh 
VTVCab Hậu Giang, Chi nhánh Viettel Hậu Giang. 

+ IPTV (Truyền hình giao thức Internet): 3 doanh nghiệp: Viễn thông Hậu Giang, 
Chi nhánh Viettel Hậu Giang, Chi nhánh FPT Hậu Giang. 

+ Truyền hình DTH, DTT có các thương hiệu: VTC, AVG, K+… 

Hạ tầng mạng lưới viễn thông phát triển rộng trên địa bàn tỉnh: 

- Truyền dẫn: Cáp quang, cáp đồng đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn thị 
xã; hầu hết xã, phường có tuyến truyền dẫn cáp quang. Hiện nay đang sử dụng chủ yếu công 
nghệ ghép kênh SDH, chuẩn ghép kênh này hiện nay vẫn được sử dụng rất rộng rãi với chất 
lượng tốt. Ngoài SDH, hiện nay công nghệ WDM cũng đã được đưa vào sử dụng để cung 
cấp các luồng truyền dẫn 20Gb/s trên các tuyến cáp quang đường trục. 

- Trạm thu phát sóng thông tin di động: Hiện nay toàn thị xã đã phủ sóng thông tin di 
động; Trạm phát sóng xây dựng theo chuẩn công nghệ 2G vẫn chiếm đa số, còn lại là trạm 
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phát sóng xây dựng theo chuẩn công nghệ 3G, 4G. 

- Mạng Internet chủ yếu sử dụng công nghệ ADSL; công nghệ FTTH (FTTx) (truy 
nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang đến tận thuê bao) đã bước đầu được triển khai. 
Công nghệ FTTH sử dụng đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang, tốc độ truy cập 
Internet của FTTH lên đến 10 Gigabit/s, nhanh gấp 200 lần so với ADSL. 

Hệ thống mạng cáp viễn thông đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng 

tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân. Tuy nhiên, hạ tầng mạng cáp viễn 

thông hiện nay chủ yếu sử dụng hệ thống cột treo cáp (cáp treo), gây ảnh hưởng không nhỏ 

tới mỹ quan đô thị. 

b. Bưu chính 

Ngành bưu chính đã có những bước chuyển biến, đổi mới các hoạt động để phù hợp 

với các xu thế đổi mới, phát triển chung của thị xã cũng như của tỉnh, thể hiện ở việc đổi 

mới tổ chức, phát triển thêm nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao hiệu 

quả sử dụng mạng bưu chính công cộng, nâng cao trình độ lao động và chất lượng dịch vụ; 

sản lượng và doanh thu đều tăng qua các năm. Mặc dù các dịch vụ bưu chính cơ bản có tốc 

độ tăng trưởng ở mức khá, tuy nhiên các dịch vụ cung cấp chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ 

chưa cao. 

2.5.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang 

a. Nước thải 

Nước mưa và nước thải sinh hoạt đi chung trong đường cống chảy xuống kênh rạch, 

tại khu trung tâm đã có hệ thống thoát nước nằm dưới vỉa hè. 

Hiện trạng chưa có nhà máy xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp thải 

trực tiếp ra sông rạch, ảnh hưởng đến nguồn nước. 

b. Chất thải rắn 

Chất thải rắn được Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Ngã Bảy thu gom, 
lượng thu gom khoảng 29,5 tấn/ngày.  

Chất thải rắn được vận chuyển đến bãi rác tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. 

c. Nghĩa trang 

Khu vực trung tâm thị xã hiện đã có nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang nhân dân. 

Khu vực ngoại thành có một số nghĩa địa quy mô nhỏ nằm rải rác, tình trạng chôn cất 
trong vườn của gia đình còn khá phổ biến. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG 2013 

3.1. Tóm tắt nội dung chủ yếu của các đồ án QHC đô thị Ngã Bảy năm 2012  

1. Tính chất đô thị 

Đô thị Ngã Bảy là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào 

tạo, y tế, dịch vụ và du lịch, là đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh và liên tỉnh, có vai trò 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng phía Đông tỉnh Hậu Giang và một số 

lĩnh vực đối với các huyện lân cận của tỉnh Sóc Trăng. 
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2. Quy mô dân số và đất đai 

Về dân số: 

Đến năm 2020: Tổng dân số toàn đô thị: 112.000 người; trong đó dân số nội thị là 

90.000 người. 

Đến năm 2025: Tổng dân số toàn đô thị: 163.000 người; trong đó dân số nội thị là 

139.000 người. 

Về đất đai: 

Đến năm 2020: Tổng diện tích đất nội thị của thị xã là 1.494 ha. Trong đó: 

- Đất xây dựng đô thị 972 ha ~ chỉ tiêu 108m2/người. 

- Đất khác là 522 ha. 

Đến năm 2025: Tổng diện tích đất nội thị của thị xã là 2.307 ha. Trong đó: 

- Đất xây dựng đô thị là 1.501 ha ~ chỉ tiêu 110 m2/người. 

- Đất khác là 806 ha. 

3. Định hướng phát triển không gian: 

Hướng phát triển đô thị mở rộng hơn về phía TP Cần Thơ và sông Hậu, do đó mở 

rộng diện tích so với quy hoạch đã được duyệt. 

Bổ sung thêm cơ cấu đô thị, gồm có cấp đô thị và cấp đơn vị ở, có trung tâm đô thị 

và trung tâm đơn vị ở. 

Chỉnh sửa lại vị trí khu hành chính thị xã theo chủ trương của UBND tỉnh. 

Điều chỉnh vị trí công viên thị xã và bỏ hồ cảnh quan do đã có rất nhiều sông rạch. 

Khu trung tâm tài chính và trung tâm giao dịch thương mại được điều chỉnh lại là 

khu dân cư thương mại. 

Khu công nghiệp được di dời ra ngoài nội thị, chỉ giữ lại những nhà máy đã xây 

dựng, không mở rộng thêm. 

Tận dụng tối đa các công trình đã và đang xây dựng để tiết kiệm chi phí đầu tư xây 

dựng. 

Khai thác tối đa cảnh quan sông nước để tạo thành đô thị có nét đặc thù riêng nhằm 

phát triển du lịch và dịch vụ thương mại. 

Điều chỉnh vành đai 2 để hai cầu trên sông Cái Côn cách xa hơn, nhờ đó khai thác 

được nhiều quỹ đất hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Quy hoạch trục giao thông chính toàn thành để nối liền các dòng sông lại với nhau. 

4. Trung tâm chuyên ngành đô thị 

Trung tâm hành chính, chính trị  

Khu hành chính thị xã quy hoạch cặp đường vành đai 1 và đường tỉnh 927C, đối diện 

công viên và quãng trường với quy mô khoảng 10ha.  
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Khu hành chính thị xã gồm có trụ Sở UBND thị xã và các phòng ban của thị xã, cơ 

quan Đảng và Đoàn thể của thị xã. Ngoài ra còn có nhà ăn, nhà khách, khu TDTT. 

Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao: 

Trung tâm thể dục thể thao vẫn quy hoạch tại vị trí cũ, gồm có các công trình sau: 

- Sân bóng đá có khán đài diện tích khoảng 2,5 ha. 

- Nhà thi đấu đa năng và các sân bóng đá mini, sân quần vợt, sân bóng chuyền, sân 

bóng rỗ… diện tích khoảng 10,54 ha. 

Trung tâm y tế: 

Bỏ bệnh viện đa khoa thị xã Tân Hiệp cũ, bỏ trung tâm y tế dự phòng cặp bờ kênh 

Xẻo Vong. 

Khu y tế quy hoạch tại vị trí đang xây dựng bệnh viện đa khoa bao gồm các công 

trình: 

- Bệnh viện đa khoa 650 giường, diện tích đất khoảng 6,52 ha. 

- Trung tâm y tế diện tích khoảng 2 ha. 

- Nhà hộ sinh diện tích khoảng 2.460m2. 

Tổng diện tích khoảng: 8,6 ha - thực tế quy hoạch khoảng 9,4ha. 

Trung tâm thương mại, dịch vụ: 

Chợ: 

- Tại trung tâm các đơn vị ở đã có quy hoạch các chợ nhỏ để phục vụ trong bán kính 

khoảng 1km. Khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ xác định vị trí chợ cụ thể. 

- Chợ của thị xã đã được xây dựng từ lâu, theo quy hoạch vẫn giữ vị trí cũ và cải tạo 

nâng cấp. 

- Chợ nổi tại nút giao bảy ngã đã được hình thành lâu đời vẫn tiếp tục duy trì điểm 

này, đồng thời quy hoạch thêm chợ nổi tại Ba Ngàn. Tại vị trí chợ nổi có quy hoạch chợ trên 

bờ để kết hợp phục vụ khách du lịch. 

Các công trình dịch vụ thương mại khác được quy hoạch chen lẫn trong khu dân cư 

gọi là khu dân cư thương mại. 

Các khu dân cư thương mại được quy hoạch nhà liên kế phố để kết hợp ở và dịch vụ 

thương mại. 

Trong khu dân cư thương mại còn có các công trình như ngân hàng, tài chính, văn 

phòng làm việc, siêu thị, khách sạn… Khi lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ xác định cụ 

thể tuỳ theo nhu cầu của thị trường. 

Trung tâm giáo dục đào tạo: 

Tại vị trí trường dạy nghề hiện trạng được quy hoạch thành khu giáo dục chuyên 

nghiệp khoảng 10 ha: 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị vẫn giữ vị trí hiện trạng, diện tích khoảng 1 ha. 

Tại vị trí Huyện đội cũ mở rộng ra khoảng 5ha làm Trường Cao đẳng. 
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Trường THPT quy hoạch 2 đơn vị ở học chung 1 trường, dân số 2 đơn vị ở khoảng 

40.000 người, diện tích đất xây dựng khoảng 2,4 ha. Phường nào đã có trường THPT thì vẫn 

giữ vị trí đó để mở rộng thêm. 

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái: 

Khu du lịch sinh thái vẫn giữ vị trí quy hoạch cũ, nằm giữa kênh Lái Hiếu và kênh 

Bún Tàu, diện tích khoảng 48ha, trong đó có khu nghỉ dưỡng ( Resort khoảng 2ha). 

Cặp theo sông Cái Côn cũng quy hoạch thành tuyến dân cư dịch vụ du lịch. 

Tại các vườn cây ăn trái các xã cũng là điểm du lịch sinh thái. 

Quy hoạch Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: 

Khu công nghiệp được quy hoạch cách xa nội thị, cặp sông Cái Côn và đường tỉnh 

927C, giáp ranh huyện Châu Thành diện tích khu công nghiệp tập trung khoảng 124ha. Cặp 

theo đường Quãng Lộ-Phụng Hiệp do giao thông thuỷ bộ đều thuận lợi, có thể hình thành 

khu công nghiệp phân tán theo tuyến. 

Khu công nghiệp theo quy hoạch cũ đã xây dựng một số nhà máy, tạm thời giữ lại, 

không mở rộng khu công nghiệp này vì có thể gây ô nhiễm môi trường nội thị. 

Khu tiểu thủ công nghiệp tập trung được quy hoạch cặp sông Cái Côn, diện tích 

khoảng 11ha. 

Khu làng nghề truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch được quy hoạch cặp sông Cái 

Côn. 

Quy hoạch Khu công viên cây xanh đô thị: 

Đối diện khu hành chính được quy hoạch quãng trường kết hợp công viên, diện tích 

khoảng 11 ha. 

Tại trung tâm các đơn vị ở đã có quy haọch công viên. 

Cặp theo 7 nhánh  sông, kênh, rạch được quy hoạch các đường giao thông cách bờ 

khoảng 20m để làm công viên cặp bờ sông. Đây là cách làm để bảo vệ bờ sông, kênh, rạch 

không bị nhà ở lấn  chiếm và gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời để  phát huy đặc thù cảnh 

quan sông nước của thị xã Ngã Bảy. 

Tổng diện tích công viên cây xanh: khoảng 151 ha. 

3.2. Kết quả thực hiện quy hoạch: 

1. Công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị:  

Kể từ khi đồ án QHC đô thị Ngã Bảy năm 2012 được phê duyệt, trong những năm 

qua nhiều đồ án Quy hoạch, chương trình và dự án của các ngành cũng như quy hoạch phát 

triển đô thị cho đô thị Ngã Bảy được triển khai làm cơ sở quản lý xây dựng , thu hút đầu tư 

phát triển. 

Tổng số quy hoạch, dự án phát triển đô thị tính đến nay là 06 đồ án QHPK, QHCT 

với tổng quy mô được lập với tổng quy mô khoảng 212 ha chiếm tỷ lệ 2,72% tổng diện tích 
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tự nhiên toàn đô thị (7.806,69 ha). Bên cạnh đó toàn đô thị đã được lập các đồ án Quy hoạch 

nông thôn mới cho 100% các xã. 

Việc thu hút đầu tư hiện thực theo quy hoạch đạt tỷ lệ khá cao - các quy hoạch chi 

tiết 1/500 gắn với các dự án phát triển mới đạt quy mô khoảng 123,01 ha ~ 48,63% so với 

diện tích quy hoạch phân khu, chi tiết được duyệt. 

Hình. Sơ đồ các đồ án quy hoạch được lập trên địa bàn thị xã 

 

Hình. Sơ đồ các QHPK, QHCT được lập tại Tx ngã Bảy 

 

Hình. Sơ đồ các quy hoạch nông thôn mới tại Tx ngã Bảy 

2. Công tác thực hiện quy hoạch & so sánh với quy hoạch chung được duyệt 

* Về quy mô dân số: 

Chỉ tiêu dân số hiện trạng (100.696 người - năm 2018) và theo đồ án QHC 2012 (đến 

2020 là 112.000 người và 2025 là 139.000 người) cho thấy sự phát triển chưa đạt được như 

mục tiêu đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ chênh lệch không nhiều nhưng việc dự báo quy mô dân số 

khu vực nội thị giai đoạn đến năm 2020 là 90.000 người không thực hiện được so với thời 

điểm hiện tại. Vì vậy, việc dự báo quy mô dân số trong giai đoạn quy hoạch lần này và đặc 

biệt là dân số khu vực nội thị của thị xã cần bám sát với thực trạng, gắn với phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh, của thị xã và đặc biệt là khả năng nâng cấp chất lượng hạ tầng kỹ thuật, 

xã hội của khu vực ngoại thị để lựa chọn nâng cấp thành phường cho đô thị. Tránh dự báo 

thừa dẫn đến ảnh hưởng tới các chỉ tiêu phát triển cho thành phố Ngã Bảy trong tương lai về 

đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

* Về quy mô đất đai: 

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị hiện trạng đạt 438,19 ha ~ 88,55 m2/người, đất 

dân dụng là 313,25 ha ~ 63,3 m2/người và theo đồ QHC 2012 (đến 2010 đất dân dụng 872 

ha ~ 108 m2/người; đến 2020 đất dân dụng 1.501 ha ~ 110 m2/người) cho thấy việc dự báo 

của đồ án khá lớn so với thực trạng phát triển vì vậy cần giới hạn lại quy mô đất xây dựng, 
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áp dụng các giải pháp quy hoạch tiên tiến nhằm gìn giữ cấu trúc đặc trưng cho đô thị sông 

nước và phù hợp với khả năng phát triển song vẫn giữ được những chức năng, vai trò quan 

trọng để khẳng định vị thế của đô thị và hướng tới chất lượng đô thị loại II. Đồng thời phải 

gắn với việc lựa chọn khu vực nội thị dự kiến mở rộng để xác định lại các chỉ tiêu cho phù 

hợp. 

* Về triển khai các khu chức năng: 

Nhìn chung trong thời gian qua đô thị Ngã Bảy phát triển cơ bản tuân theo những 

định hướng chính về phân khu chức năng như đồ án quy hoạch chung năm 2012 đề xuất 

(Trung tâm hành chính mơi thị xã; Trung tâm thương mại dịch vụ; Trung tâm Y Tế, Giáo 

dục đào tạo;). Tuy nhiên một số những chức năng quan trọng chưa được hình thành do điều 

kiện thực trạng cũng như về vị trí, quy mô và khả năng phát triển. Cụ thể: 

- Trung tâm TDTT mới chưa được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó vị trí và quy mô 

cần được xem xét điều chỉnh vì khả năng khai thác quỹ đất, gắn kết với các trung tâm 

chuyên ngành khác của thị xã. 

- Khu công nghiệp tập trung cũng chưa phát triển. Đồng thời chưa tạo sự liên kết chặt 

chẽ với các tuyến giao thông thủy, bộ quan trọng.  

- Các Khu đô thị chưa phát triển được nhiều. Mới chỉ tập trung tại khu vực phường 

Ngã Bảy, một phần xã Hiệp Lợi còn các khu vực khác còn yếu.  

Ngoài ra cần phải xem xét đến những tác động trong bối cảnh mới cũng như những 

định hướng lớn của các quy hoạch cấp trên (Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng 

Bằng Sông Cửu Long, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang, Chương trình phát triển 

đô thị tỉnh Hậu Giang,…) có tác động đến đô thị Ngã Bảy. Cụ thể: 

- Chưa điều chỉnh và đồng bộ với hạ tầng khung của đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây 

dựng vùng ĐBSCL và bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Thiếu mối liên hệ giữa đô thị với các dòng sông, mặt nước (hình ảnh mới cho đô thị 

hai bờ kênh và hệ thống kênh rạch đặc trưng chưa được khai thác, bảo vệ và lồng ghép rõ 

nét trong cấu trúc không gian phát triển đô thị). 

- Cấu trúc và hướng phát triển đô thị tập trung dọc tuyến QL1, tuyến Quản Lộ Phụng 

Hiệp, tuyến kênh Cái Côn mà chưa hướng đến việc mở rộng ra các khu vực khác. 

- Chưa đưa ra được các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hợp lý. 

- Tiêu thụ nhiều đất nhưng hiệu quả không cao. 

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ NHẬN ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BỔ SUNG 

4.1. Đánh giá theo SWOT  

Điểm Mạnh Điểm Yếu 

- Có vị trí thuận lợi. 

- Quỹ đất xây dựng dồi dào, thuận lợi cho xây 

dựng, phát triển. 

- Cảnh quan sông nước đặc trưng, cùng với hệ 

- Hệ thống hạ tầng khung chưa hoàn chỉnh 

để tối ưu hóa vị trí, vị thế của thị xã. 

- Lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghiệp 

chưa tạo được đột phá; hàm lượng công 
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thống di tích lịch sử văn hóa, cách mạng có 

giá trị và hệ sinh thái nông nghiệp hấp dẫn rất 

thuận lợi phát triển du lịch, dịch vụ và tạo 

dựng một đô thị sinh thái, hấp dẫn. 

- Dân số trẻ chiếm tỷ lệ lớn. 

- Các Quy Hoạch, các dự án về phát triển đô 

thị, công nghiệp, du lịch dịch vụ làm cơ sở để 

quản lý, thu hút đầu tư xây dựng và phát triển. 

nghệ trong nông nghiệp và công nghiệp 

chưa cao. 

- Chưa phát huy tối đa giá trị cảnh quan 

kênh rạch đặc trưng,… để tạo dựng bản 

sắc cho đô thị.  

- Tỷ lệ lao động được đào tạo chưa cao >> 

thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng 

cho mục tiêu phát triển. 

Cơ Hội Thách Thức 

- Các định hướng, dự án phát triển quan trọng 

về hệ thống hạ tầng khung cấp Quốc gia, cấp 

vùng đã được lập với kế hoạch triển khai cụ 

thể. 

- Được sự quan tâm của các cấp chính quyền 

từ Tỉnh đến Thị xã về chủ trương, chính sách 

để tạo động lực phát triển. 

- Phát triển, chuyển đổi hình ảnh đô thị hấp 

dẫn, thu hút đầu tư. 

- Áp dụng các giải pháp mới, thích ứng 

BĐKH, NBD để hướng tới đô thị xanh bền 

vững. 

- Xác định rõ loại hình kinh tế mũi nhọn, 

cần chiến lược và tầm nhìn dài hạn. 

- Phát triển gắn với bảo tồn, bảo vệ các giá 

trị đặc trưng tự nhiên, văn hóa, con người. 

- Khả năng thu hút lao động và dân cư tới 

định cư lâu dài.  

- Ô nhiễm môi trường gần các khu vực 

công nghiệp. 

- Thích ứng với BĐKH, NBD (đất đai, 

nước ngọt suy giảm, hạn hán, lũ, diễn biến 

bất thường,…). 

4.2. Nhận định các vấn đề cần được điều chỉnh, bổ sung: 

07 vấn đề: 

(01) Cần làm rõ vai trò, vị thế và mối quan hệ giữa các đô thị trong vùng tỉnh Hậu 
Giang (Tp Vị Thanh, Tx Ngã Bảy, Tx Long Mỹ) và vùng phía Đông, Đông Nam tỉnh (Tx 
Ngã Bảy, TTr Cái Tắc, ĐT Mái Dầm, TTr Ngã Sáu, TTr Cây Dương, TTr Búng Tàu) Từ đó 
hợp tác cùng phát triển. 

(02) Gìn giữ, phát triển và phát huy cấu trúc đô thị (HỘI TỤ 7 DÒNG SÔNG) để tạo 
sự đặc trưng cho thị xã. 

(03) Khai thác tiềm năng quỹ đất để phát triển đô thị nhưng phải có chiến lược sử dụng 
đất linh hoạt, hiệu quả, tập trung có trọng điểm. 

(04) Tích hợp vào quy hoạch các giải pháp thích ứng tốt hơn với BĐKH, NBD; dành 
chỗ cho nước trong đô thị. 

(05) Cần bổ sung chiến lược hợp tác phát triển giữa khu vực nội thị và nông thôn. 

(06) Phát triển hệ thống HTKTh cần có tầm nhìn dài hạn (Đường bộ, Đường sông, …). 

(07) Đề xuất các dự án chiến lược, ưu tiên đầu tư để tạo động lực thúc đẩy phát triển 
cho thị xã để hướng tới thành lập thành phố Ngã Bảy. 
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V. TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 

5.1. Động lực phát triển đô thị:  

5.1.1. Các mối quan hệ nội ngoại vùng: 

a. Liên kết trong vùng ĐBSCL 

Hậu Giang nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL;  Kết nối với các công trình đầu mối hạ tầng 
kỹ thuật trong vùng ĐBSCL như cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cảng biển quốc tế Cái 
Cui; Quan hệ với vùng TP HCM thông qua các trục đường thủy, đường bộ và đường sắt. 
Trao đổi hàng hóa nông thủy sản, khoa học kỹ thuật, thương mại, du lịch và thu hút đầu tư 
với vùng thành phố Hồ Chí Minh;  Là vùng cung cấp nguyên liệu và nông sản cho vùng 
TP.HCM; là thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp và tài chính của TP.HCM;  
Là vùng du lịch sinh thái đặc trưng về văn hóa lịch sử của vùng ĐBSCL. Hợp tác, kết nối 
các tuyến, điểm du lịch với vùng ĐBSCL, vùng thành phố Hồ Chí Minh; Là tỉnh có vai trò 
như bản lề của hai trục hành lang kinh tế đông và tây của vùng ĐBSCL. 

 
Hình. Sơ đồ mối quan hệ vùng tỉnh Hậu Giang trong vùng ĐBSCL. 

Khu vực đô thị Ngã Bảy nằm trong tiểu vùng phía Đông của vùng tỉnh Hậu Giang, liên 
kết tốt và có khoảng cách đều đến các đô thị tỉnh lị trong vùng ĐBSCL; Tiếp cận với các 
tuyến giao thông thủy bộ quốc gia; các hành lang kinh tế quan trọng; Hệ thống giao thông 
và cơ sở hạ tầng đang đƣợc mở rộng và kết nối với các trục chính trong vùng.   

Từ vị trí địa lý trên, cho phép đô thị Ngã Bảy có điều kiện giao lưu về các phương diện 
kinh tế văn hoá xã hội với toàn bộ vùng ĐBSCL, đặc biệt với trung tâm phát triển kinh tế 
lớn của vùng ĐBSCL -  TP Cần Thơ, tạo điều kiện cho đô thị Ngã Bảy có những cơ hội tiếp 
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nhận sự đầu tư  hỗ trợ về kỹ thuật, mở rộng thị trường trao đổi sản phẩm và dịch vụ, tao ra 
những bước đột phá về thế và lực trong thời kỳ phát triển mới. 

Đô thị Ngã Bảy là cầu nối giữa vùng Tây nam Sông Hậu và bắc bán đảo Cà Mau, là 
đầu mối quan trọng giữa Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng – Bạc Liêu. Đô thị Ngã Bảy là 
điểm gắn kết trung chuyển giữa vùng Tây nam Sông Hậu và bán đảo Cà Mau qua hệ thống 
giao thông thủy bộ quốc gia như Quốc lộ 1A, Quản Lộ – Phụng Hiệp, Cái Côn, Mái Dầm… 

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 
đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018) xác định: 

+ Tỉnh Hậu Giang thuộc tiểu vùng giữa Đồng bằng gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh 
Long và một phần các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến 
Tre, Tiền Giang, Long An.  

+ Là vùng ngập nông, có điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp đa 
dạng và chuyên sâu, do đó cần tiết kiệm đất đai trong xây dựng đô thị; phát triển đô thị theo 
mô hình đô thị nén, hạn chế mở rộng dàn trải để hình thành các vùng đô thị hoá, dải đô thị 
hoá liên tục, giành quỹ đất để phát triển nông nghiệp. Tổ chức không gian đô thị trong vùng 
cần thiết lập các không gian dành cho nước (trữ nước, điều tiết nước và thấm nước); cân 
bằng đào đắp trong xây dựng phát triển đô thị nhằm hạn chế ngập lụt, thích ứng với biến đổi 
khi hậu. 

+ Các đô thị trọng điểm thuộc tiểu vùng giữa đồng bằng gồm: Cần Thơ; Vĩnh Long, 
Long Xuyên, Bình Minh (Vĩnh Long), Tịnh Biên (An Giang), Ngã Bảy (Hậu Giang), Cao 
Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp), Bến Tre (Bến Tre), Mỹ Tho (Tiền Giang), Tân An, Bến Lức, 
Đức Hòa (Long An). 

b. Liên kết trong vùng tỉnh Hậu Giang 

Ngã Bảy có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh là động lực phát 
triển cho các huyện phía Đông Bắc, trong đó chi phối trực tiếp đến các huyện Phụng Hiệp, 
Châu Thành, Châu Thành A. 

Thế mạnh của thị xã là dịch vụ bán buôn, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 
đã và đang là trung tâm thương mại giao dịch, buôn bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp dịch 
vụ cho các địa phương lân cận; các nông sản hàng hóa như lúa, mía, thuỷ sản ... là nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của 
thị xã đang từng bước hoàn chỉnh, nhất là mạng lưới giao thông thủy bộ, thông tin liên lạc, 
điện, thủy lợi, các công trình văn hóa, công cộng phúc lợi, di tích lịch sử... là tiền đề đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hóa, phát triển kinh tế bền vững với cơ cấu sản 
xuất, cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng 
đến năm 2030 xác định: 

+ Thị xã Ngã Bảy thuộc vùng 2 (gồm Thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp) là Vùng 
du lịch cảnh quan sinh thái; phát triển trên nền tảng thế mạnh của vùng là dịch vụ du lịch 
văn hóa và sinh thái; phát triển các loại dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí của người dân; phát triển 
vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến. 
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+ Thị xã Ngã Bảy sẽ được nâng cấp để trở thành thành phố Ngã Bảy, đô thị loại III và 
hướng tới tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh, là đô thị trung tâm của vùng kinh tế ven 
sông Hậu vừa là cực phát triển phía Đông của tỉnh Hậu Giang. 

+ Thị xã Ngã Bảy là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng của vùng ĐBSCL với các 
trục giao thông Quốc gia và vùng ĐBSCL (tuyến hành lang QL1A, tuyến cao tốc Cần Thơ – 
Sóc Trăng),... 

Đây chính là điều kiện, cơ hội để thị xã phát triển nhanh, toàn diện, mở rộng các mối 
quan hệ giao lưu phát triển kinh tế, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, thương mại dịch vụ, du lịch 
và đầu tư với các vùng, với các đô thị lớn trong tỉnh và hướng tới trở thành thành phố Ngã 
Bảy trước năm 2020.  

 
Hình. Sơ đồ mối quan hệ đô thị Ngã Bảy trong vùng tỉnh Hậu Giang 

5.1.2. Các cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo thị: 

a. Quan điểm và mục tiêu phát triển KTXH cho thị xã: 

Quan điểm phát triển của thị xã: 

(1) Huy động mọi nguồn lực địa phương, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, 

liên kết chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh (Châu Thành, Phụng Hiệp…), các địa 

phương trong vùng, nhất là các đô thị lớn như Tp. Cần Thơ, Tp. Vị Thanh, Tp. Sóc 

Trăng… nhằm xây dựng thị xã thành một đô thị văn minh, hiện đại, một trung tâm 

trung chuyển của tiểu vùng Tây Nam sông Hậu và tiểu vùng Bắc bán đảo Cà Mau, là 

điểm tựa vững chắc cho các huyện lân cận trong tỉnh, thực hiện chuyển dịch nhanh cơ 

cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH. 

Tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài như vốn đầu tư, khoa học – công 

nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời liên kết, hợp tác với các địa phương 
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trong xúc tiến đầu tư, thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường để thúc 

đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.  

(2) Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 

đến năm 2020 nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên 

thiên nhiên, cảnh quan và con người Ngã Bảy.  

Tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh của thị xã về thương mại, dịch vụ, 

du lịch… phát huy hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương, của tỉnh 

trên địa bàn. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; 

khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư cải tiến, đổi mới thiết bị, công 

nghệ sản xuất; ứng dụng công nghệ sinh học, các loại giống mới, quy trình sản xuất 

GAP trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường hàng hoá. 

(3) Phát triển bền vững với ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường: 

- Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội: tăng trưởng kinh tế 

để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tạo thêm nhiều việc làm cho 

người lao động, chuyển dần lao động nông nghiệp sang thương mai, dịch vụ, công 

nghiệp, xây dựng. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và tạo ra sự chuyển biến cơ bản về 

văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. 

- Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường: kết hợp hài hoà 

giữa khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đồng thời, bảo vệ môi 

trường sinh thái của đô thị vùng sông nước, không làm tổn hại và suy thoái cảnh quan 

thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Các PA phát triển KT-XH, các 

dự án kinh tế cần phải được đánh giá tác động môi trường. Một yêu cầu tất yếu của 

phát bền vững. 

(4) Phát triển hài hòa giữa đô thị - nông thôn: phát triển đô thị theo hướng văn 

minh, hiện đại. Tổ chức không gian đô thị của thị xã một cách hợp lý, hài hòa theo 

hướng đầu tư phát triển đồng bộ, liên hoàn giữa phát triển đô thị với phát triển thương 

mại, dịch vụ, khu dân cư tập trung. Phát triển 3 xã theo mô hình NTM trên cơ sở 

phân bổ nguồn lực hợp lý cho 3 xã, nhằm giảm nhanh chênh lệch mức sống giữa 

thành thị và nông thôn, giữa người giàu và người nghèo. 

(5) Quan điểm về phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

bảo đảm cho mọi người dân có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả của sự phát 

triển. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, 

cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ doanh nhân; thường xuyên quan tâm công tác 

giáo dục, đào tạo và dạy nghề để nâng cao trình độ dân trí, trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cho người lao động. 

Mục tiêu phát triển: 
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Phát triển và nâng cao chất lượng đô thị loại III là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm. Đến năm 2020, Ngã Bảy là đô thị trung tâm tiểu vùng Tây Sông Hậu và 

tiểu vùng Bắc bán đảo Cà Mau. Giai đoạn 2016-2020 sẽ tạo chuyển biến căn bản về 

chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước xây dựng kết 

cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững. Tập trung chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của đô thị Ngã Bảy, lấy thương mại, 

dịch vụ giá trị gia tăng cao làm mũi đột phá. Phấn đấu đưa thị xã Ngã Bảy trở thành 

thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020. 

b. Định hướng phát triển các ngành 

Đến năm 2020, thị xã tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đồng 

bộ, tương xứng với chức năng của đô thị là trung tâm phía Đông Bắc của tỉnh, các 

ngành xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch sẽ là trọng tâm để phát triển và là động 

lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thị xã. 

Thương mại dịch vụ: 

Được xác định đây là lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của Ngã Bảy. Giai đoạn 

đến năm 2020, thị xã sẽ ưu tiên phát triển các dịch vụ trung gian hỗ trợ cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng cao như: ngành thương mại (bán buôn, 

bán lẻ; xuất nhập khẩu), dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ vận tải – kho 

bãi, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác như dịch vụ kinh doanh bất động sản, hoạt 

động tư vấn khoa học - công nghệ, dịch vụ du lịch, giáo dục – đào tạo, y tế - chăm 

sóc sức khỏe, dịch vụ phục vụ cá nhân, phục vụ cộng đồng. Đặc biệt theo đinh hướng 

phát triển du lịch thì thì xã Ngã Bảy sẽ nối kết chặt chẽ với vùng ĐBSCL để hình 

thành tuyến du lịch liên vùng gắn với những sản phẩm đặc sắc của thị xã như chợ nổi 

Ngã Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Ủy ban liên hợp đình chiến sẽ tạo động lực để 

thúc đẩy ngahf du lịch, dịch vụ cho thị xã. 

Tốc độ tăng trưởng được xác định từ 11% và tổng giá trị đóng góp chung vào 

giá trị gia tăng toàn thị xã sẽ chiếm tỷ trọng 63,0%. Đây sẽ là cơ hội, động lực để thị 

xã tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực TMDV phát triển. 

Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 

Đến năm 2020, ngành công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng bq 8,5%/năm.  

Mục tiêu phấn đấu này cũng phù hợp với định hướng phát triển của Ngã Bảy là tập 

trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng đô thị loại III, các hạ tầng tạo thuận lợi để phát 

triển các ngành thương mại, dịch vụ. Hơn nữa, trong quy hoạch tổng thể của tỉnh Hậu 

Giang, trung tâm sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ nằm ở các huyện Châu Thành, 

Châu Thành A, Phụng Hiệp và trung tâm hỗ trợ, phát triển các Khu, cụm công nghiệp 

quy mô vừa sẽ phát triển tại đô thị Ngã Bảy.  

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
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Tăng trưởng khu vực là 3,5%/năm (mục tiêu của tỉnh là 2,2-2,5%/năm), là nhờ 

tăng năng suất, tăng cơ cấu đóng góp của các nông sản có giá trị gia tăng cao. Định 

hướng này phù hợp khi quỹ đất nông nghiệp của thị xã sẽ giảm nhanh do quá trình đô 

thị hoá (đất dành cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở đô thị).  

Thị xã sẽ tập trung vào đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phục vụ 

nhu cầu ngày càng tăng của khu vực nội thị như gạo chất lượng cao, rau an toàn, hoa 

quả sạch, …. Đảm bảo sức cạnh tranh cao trên thị trường và tăng hiệu quả sản xuất. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng 

xuất, chất lượng cao vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm 

tăng  giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích và đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. 

5.2. Tính chất chức năng:  

1. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo khu vực phía Đông của tỉnh 

Hậu Giang; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng phía Đông tỉnh Hậu 

Giang và một số huyện lân cận tỉnh Sóc Trăng. 

2. Là vùng du lịch cảnh quan, sinh thái. Thế mạnh của vùng là phát triển dịch vụ du 

lịch, văn hóa, sinh thái và nghỉ ngơi, giải trí của người dân, phát triển vùng chuyên canh sản 

xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến.  

5.3. Dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

5.3.1. Dự báo dân số và lao động:  

a. Dân số: 

*. Cơ sở dự báo: 

-  Số liệu dân số thống kê, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ năm 2012- 2017. 

- Tăng dân số cơ học từ (Các cụm công nghiệp, các khu du lịch, dịch vụ thu hút tăng 

dân số cơ học). 

*. Căn cứ dự báo: 

- Số liệu thống kê về tăng trưởng dân số đô thị từ năm 2012-2017; 

- Dự báo tăng trưởng của dân số đô thị trong định hướng quy hoạch xây dựng vùng 

tỉnh Hậu Giang đến năm 2030; 

- Nghiên cứu các động lực phát triển đô thị của thị xã.  

- Quy hoạch, dự án phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; 

Phương pháp dự báo theo phương pháp toán học   

Qua công thức dự báo : Pt  = P1 x (1+ n)ͭ + Pu+ Pn 

Trong đó:    Pt: Dân số năm dự báo 

           t : Số năm dự báo 
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P1: Dân số hiện trạng năm dự báo 

n:  Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học) 

Pu: Tăng cơ học trong (trường hợp đột biến không theo quy luật) 

Pn: Dân số đô thị tăng do mở rộng ranh giới nội thị 

Dự báo điều chỉnh dân số như sau: 

- Phương án I: (Tăng dân số thấp) 

Phương án này tính toán với dự báo các cụm công nghiệp và đô thị trên địa bàn thị xã 

triển khai ở mức độ vừa phải và tác động của vùng, của tỉnh Hậu Giang đến phát triển kinh 

tế - xã hội của thị xã ở mức trung bình. Theo phương án này, tốc độ tăng trưởng của thị xã ở 

mức độ thấp, với sự gia tăng dân số bằng thời điểm hiện tại của thị xã không có sự bứt phá 

lớn về sự phát triển của KTXH. 

B¶ng 9: Dự báo dân số (Phương án 1) 

STT DANH MỤC 
ĐV 
tính 

Hiện 
trang 
2018 

Quy hoạch đến 

Năm 
2030 

Năm 
2040 

I TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ 

A Tỷ lệ tăng dân số TB toàn thị xã/năm % 0,71 2,54 2,23 

a1 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,91 0,90 0,90 

a2 Tỷ lệ tăng dân cơ học % -0,2 1,64 1,33 

B Tỷ lệ tăng dân số TB nội thị %   3,2 4,31 

b1 Tỷ lệ tăng tự nhiên %   0,9 0,87 

b2 Tỷ lệ tăng cơ học %   2,3 3,44 

II DÂN SỐ 

A Quy mô dân số toàn thị xã người      100.696     120.000      160.000  

a1 Nội thị người        49.484       70.000      100.000  

a2 Ngoại thị người        51.212       50.000        60.000  

B Dân số tăng thêm người        19.304        59.304  

b1 Dân số tăng tự nhiên người        10.430        20.846  

b2 
Dân số gia tăng do  sức hút của đô thị  
(về cơ hội việc làm, môi trường sống, 
học tập…) 

người        8.874        38.458  

III Tỷ lệ % nội thị so với toàn thị xã % 49,14 58,33 62,5 

- Phương án II: (phương án chọn) 

 Phương án này tính đến tác động tích cực của các Khu du lịch, Khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đô thị hóa trên địa bàn thị xã, các cơ sở sản xuất 

và chế biến thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp đi vào hoạt động, nhu câu thu hút lao động 

lớn trong tỉnh và vùng phụ cận. Các trục kinh tế nối kết được tăng cường, nâng cấp phát 

triển và hình thành (Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng) và hành lang nối kết kinh tế giữa 
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các huyện, thị ra sông Hậu (ĐT 927C, ĐT 927) nối kết từ thị xã ra đô thị Công nghiệp, cảng 

thủy quan trọng – ĐT Mái Dầm... Ngoài ra Thị xã Ngã Bảy tương lai sẽ là điểm đến quan 

trọng trong hành trình du lịch của Tỉnh cũng như của vùng ĐBSCL. Phấn đấu tích cực, huy 

động cao các nguồn lực của thị xã và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư từ bên ngoài, các 

công trình trọng điểm trên địa bàn được xây dựng và phát huy hiệu quả, các lợi thế về lĩnh 

vực dịch vụ, du lịch được khai thác, các cụm công nghiệp, các khu đô thị mới thu hút được 

các dự án đầu tư. Tốc độ đô thị hoá ở phương án này cũng thấp hơn phương án I. 

Với phương án này, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Ngã Bảy 

giai đoạn 2018-2030 là 8,5%/năm và giai đoạn 2030-2040 là 10,5%/năm.  

B¶ng 10: Dự báo dân số (Phương án 2) 

STT DANH MỤC 
ĐV 
tính 

Hiện 
trang 
2018 

Quy hoạch đến 

Năm 
2030 

Năm 
2040 

I TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ 

A Tỷ lệ tăng dân số TB toàn thị xã/năm % 0,71 2,54 2,80 

a1 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,91 0,90 0,90 

a2 Tỷ lệ tăng dân cơ học % -0,2 1,64 1,90 

B Tỷ lệ tăng dân số TB nội thị %   3,2 4,31 

b1 Tỷ lệ tăng tự nhiên %   0,9 0,87 

b2 Tỷ lệ tăng cơ học %   2,3 3,44 

II DÂN SỐ 

A Quy mô dân số toàn thị xã người      100.696     120.000      180.000  

a1 Nội thị người        49.484       70.000      120.000  

a2 Ngoại thị người        51.212       50.000        60.000  

B Dân số tăng thêm người        19.304        79.304  

b1 Dân số tăng tự nhiên người        10.430        20.846  

b2 
Dân số gia tăng do  sức hút của đô thị  
(về cơ hội việc làm, môi trường sống, 
học tập…) 

người        8.874        58.458  

III Tỷ lệ % nội thị so với toàn thị xã % 49,14 58,33 66,67 

Sự gia tăng dân số ở mục II phần A chủ yếu do sự mở rộng phạm vi nội thị sang khu 
vực ngoại thị. Sự gia tăng dân số ở mục II phần B bao gồm cả dân số quy đổi của lực lượng 
vũ trang, cán bộ, học sinh sinh viên, công nhân lao động bệnh nhân đến khám chữa bệnh, 
lượng khách du lịch đến tham quan, liên hệ công tác,… 

Qua 2 phương án dự báo như trên nhận thấy sự phát triển của thị xã theo phương án 2  
là hợp lý. 

b. Lao động: 

Đáp ứng được yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động theo mục tiêu phát triển kinh 
tế- xã hội của thị xã. Nhu cầu lao động được tính toán trên cơ sở thực trạng lao động cũng 
như các định hướng, mục tiêu, đặc biệt là các dự báo về phát triển công nghiệp - dịch vụ - 
du lịch.  
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B¶ng 11: Dự báo nhu cầu lao động thị xã  

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Hiện 
trạng  

Quy hoach 

Năm 2030 Năm 2035 

1 Dân số trung bình Người 100.696 120.000 180.000 

  Tỷ lệ tăng dân số  % 0,71 2,54 2,23 

2 Số người trong độ tuổi lao động Người 67.195 78.480 114.300 

  Tỷ lệ so với tổng dân số % 66,73 65,4 63,5 

3 
Lao động - Việc làm trong các ngành KT-
XH 

Người 57.116 67.815 101.613 

  Tỷ lệ so với tổng số người trong độ tuổi LĐ % 85,00 86,41 88,9 

4 Cơ cấu sử dụng lao động         

  Nông - lâm - Ngư nghiệp Người 13.016 14.546 18.646 

  Tỷ lệ so với tổng số lao động có việc làm % 22,79 21,45 18,35 

  Công nghiêp - Xây Dựng Người 17.417 21.362 36.001 

  Tỷ lệ so với tổng số lao động có việc làm % 30,49 31,5 35,43 

  Dịch vụ, thương mại Người 26.682 31.907 46.965 

  Tỷ lệ so với tổng số lao động có việc làm % 46,72 47,05 46,22 

Kết quả dự báo nhu cầu lao động được cân đối cho số dân sinh sống và làm việc thực 
tế tại thị xã như sau: 

*  Tổng lao động nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 

Hiện nay khoảng 13.016 người. Số lượng lao động nông nghiệp theo quy luật sẽ 

giảm dần theo cơ cấu ngành nghề khi đô thị phát triển, nhưng sẽ cải thiện hiệu quả sản suất 

sản xuất nông nghiêp theo hình thức chuyên môn hóa cao đưa khoa học kỹ thuật vào tạo 

một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững hiệu quả cao, lực lượng lao động nông nghiệp 

hiện nay một phần sẽ chuyển sang lao động phi nông nghiệp, tuy nhiên do sức hút đô thị về 

công ăn việc làm, môi trường sống đô thị tăng lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế 

nông nghiệp, thủy sản được đẩy mạnh và gắn với hàm lượng công nghệ cao để hình thành 

vùng sản xuất, ứng dụng tập trung – sản xuất các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản chuyên 

sâu phục vụ cho vùng và liên đô thị, do vậy số lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

của thị xã đến năm 2030 sẽ tăng với tổng số lao động khoảng 14.546 người và vào năm 

2040 khoảng 18.646 người. 

*  Lao động công nghiệp, xây dựng:  

Theo Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến 

2025; theo đó thị xã Ngã Bảy ngoài cụm công nghiệp hiện trạng đang hoạt động sẽ phát 

triển tiếp các KCN, Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp - làng nghề với tổng diện tích 

tăng thêm khoảng 200 ha.  

Số lao động CN, TTCN làm việc trong các khu công nghiệp - TTCN được dự báo 

với khả năng thu hút 60 - 80 lao động/ha (trung bình các khu công nghiệp tập trung của cả 

nước hiện nay thu hút được 70 – 100 lao động/ha - tính với tỷ lệ công nghiệp đó lấp đầy) và 
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dự báo 60 - 70% lao động làm việc trong các cụm công nghiệp tập trung thu hút từ khu vực 

nội thị; 30 - 40% lao động thu hút từ khu vực lân cận. Ngoài ra lực lượng lao động phục vụ 

lĩnh vực xây dựng sẽ gia tăng phục vụ phát triển đô thị. 

Tổng lao động CN - TTCN và xây dựng trong thị xã khoảng 21.362 người vào năm 

2030 và 36.001 người vào năm 2040.  

* Lao động thương mại, dịch vụ, hành chính sự nghiệp:  

Theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang dự báo khách du lịch đến thị xã 
Ngã Bảy đến năm 2040 khoảng 1.000.000 khách, trong giai đoạn tới hình thành các trung 
tâm thương mại - dịch vụ trên đường QL1, ĐT 927C và tại các trung tâm khu ở, trung tâm 
du lịch và các khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trải nghiệm nông nghiệp, du lịch văn hóa – 
lịch sử; đồng thời trong giai đoạn dài hạn với khả năng hình thành khu trung chuyển hàng 
hóa gắn với tuyến đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng và cảng thủy nội địa 
sông Cái Côn sẽ gia tăng dân số và lao động tại thị xã. Dự báo theo phương pháp nội suy, tỷ 
lệ lao động dịch vụ thương mại, hành chính sự nghiệp của thị xã được dự báo tăng từ 26.682 
người lên 31.907 người năm 2030 và 46.965 người năm 2040. 

5.3.2. Dự báo đất đai: 

Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch là 7.806,69 ha trong đó: 

+ Khu vực nội thị:     2.507,3 ha. 

+ Khu vực ngoại thị:   5.299,39 ha. 

* Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị: Đất dân dụng: 90 - 120m2/ người. 

+ Đất các đơn vị ở:     60-80 m2/người. 

+ Đất công trình công cộng: 4-6m2/người. 

+ Đất cây xanh TDTT:    ≥ 6 m2/người. 

+ Đất giao thông:     18-22 m2/người. 

* Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị: 

Tổng diện tích toàn thị xã khoảng 7.806,69 ha; Trong đó: 

- Khu vực nội thị - Khu vực phát triển đô thị tập trung:  

+ Năm 2030: Tổng diện tích đất xây dựng nội thị: khoảng 900 ha; trong đó: đất dân 
dụng khoảng 500 ha, bình quân 70 m2/ người. 

+ Năm 2040: Diện tích đất xây dựng nội thị: khoảng 1.500 ha; trong đó: đất dân dụng 
khoảng 900 ha - bình quân 75 m2/người. 

- Khu vực ngoại thị: Diện tích xây dựng ngoại thị khoảng 650 ha.  

5.3.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: 

Hiện tại thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, theo 
Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020, Quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Hậu Giang, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang và thực tế phát triển đô thị 
tại thị xã, việc xác định thị xã trong dài hạn trở thành đô thị loại II là phù hợp; vì vậy các chỉ 
tiêu Kinh tế kỹ thuật của đồ án lấy theo chỉ tiêu đô thị loại III giai đoạn 2018-2025, và 
hướng tới đô thị loại II giai đoạn 2026-2040. 
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Theo tiêu chuẩn quy định chung về đất dân dụng đối với đô thị loại III từ 61-78 
m2/người; đô thị loại II từ 54-61 m2/người (Quy chuẩn QCVN:01/2008/BXD về quy hoạch 
xây dựng quy định đất đơn vị ở không quá 50 m2/người), tuy nhiên thực tế hiện trạng sử 
dụng đất đối với các đô thị vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay có diện tích bình quân đất ở 
trung bình cao hơn quy chuẩn, do vậy các chỉ tiêu quy hoạch được xác định theo điều kiện 
đặc thù của từng đô thị; một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm vụ đã được rút gọn (các loại đất 
trong đất đơn vị ở), chỉ giữ lại các chỉ tiêu chính khống chế chung trong phạm vi nghiên cứu 
đồ án quy hoạch chung đô thị. 

Tiêu chuẩn tính toán lấy theo tiêu chí đô thị loại II vào năm 2040. 

B¶ng 12: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu. 

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Chỉ tiêu quy hoạch 

Đô thị 
loại III 

Đô thị 
loại II 

I Chỉ tiêu sử dụng đất – đất dân dụng m2/ người 80-110 90-120 

1 Đất đơn vị ở  m2/người 60-80 60-80 

2 Đất công trình công cộng dịch vụ đô thị  m2/người 3-5 4 - 6 

3 Đất cây xanh công cộng Đô thị m2/người ≥ 5 ≥ 6 

4 Đất giao thông đô thị m2/người 15-20 18-22 

II Chỉ tiêu hạ tầng Kỹ thuật 

1 Thoát nước mưa   
 

 
Mật độ đường đường cống chính km/km2 ≥ 3,5 ≥ 4 

2 Giao thông   
 

 

Mật độ mạng lưới đường (Tính đến 
đường chính khu vực theo yêu cầu của 
quy hoạch tỷ lệ 1/10.000) 

km/km2 3-4 4-6,5 

 
Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so 
với đất xây dựng trong khu vực nội thị 

(%) 13-19 15-22 

3 Cấp điện   
 

 
Điện sinh hoạt đô thị KW/người/năm 750 1500 

 
Điện công nghiệp KW/ha 160-350 

 Điện TTCN KW/ha 140  

 
Kho tàng KW/ha 50 

4 Cấp nước   
 

 
Nước sinh hoạt l/người/ng.nđ ≥110 ≥120 

 
Nước công nghiệp m3/ha-ngđ ≥20 ≥20 

 
Nước cho công trình công cộng %Qsh ≥10 ≥10 

 
Nước tưới cây, rửa đường %Qsh ≥8 ≥8 

5 
Nước thải sinh hoạt, công nghiệp, công 
trình công cộng 

% nước cấp 80-100 90-100 

6 Vệ sinh môi trường   
 

 
Chất thải rắn phát sinh Kg/ng/ng.đêm 0,9 1,0 

 
Tỷ lệ thu gom  % ≥90 ≥95 

 
Nghĩa trang Ha/1000 dân 0,6ha 
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VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

6.1. Định hướng phát triển không gian 

6.1.1.  Mô hình phát triển đô thị: 

a.  Nguyên tắc và quan điểm quy hoạch: 

- Tôn trọng giá trị về địa hình, cảnh quan tự nhiên; về lịch sử phát triển; về văn hóa 
nhân văn để hình thành các khu vực phát triển hợp lý nhằm tạo dựng tính đặc trưng riêng 
biệt. 

- Hình thành cơ cấu quy hoạch, tổ chức và phân khu chức năng phù hợp, thống nhất 
giữa đô thị với nông thôn, giữa các khu đô thị với sự các khu du lịch, dịch vụ, các khu, cụm 
công nghiệp và các vùng bảo vệ cảnh quan. 

- Tổ chức tốt môi trường ở, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội, các trung tâm dịch vụ và 
chuyên ngành: y tế, giáo dục, thể dục thể thao, cây xanh v.v..., đáp ứng nhu cầu gia tăng của 
dân số. 

- Hình thành mạng lưới giao thông nội thị, giao thông công cộng đầy đủ gắn kết các 
khu chức năng của đô thị nhằm tạo dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa quản lý xây dựng đô thị, quản lý đất đai và môi trường 
đối với từng khu chức năng đô thị. 

- Lồng ghép, phân tích, học hỏi các định hướng không gian cho đô thị biển từ các bài 
học kinh nghiệm Quốc tế để lựa chọn định hướng phát triển không gian phù hợp cho thị xã 
Ngã Bảy. 

- Giữ gìn và tôn tạo không gian văn hoá truyền thống như: hệ thống các di tích lịch 
sử có giá trị, cấu trúc không gian phố cũ, cấu trúc không gian gắn với các nghề truyển thống 
của thị xã. 

- Xây dựng môi trường đô thị hiện đại với các hình thái không gian phong phú tại các 
khu vực xây dựng mới. 

- Tôn trọng địa hình cảnh quan của từng khu vực, đặc biệt xem xét đến việc gìn giữ 

giá trị cảnh quan không gian bảy ngã sông, cùng hệ thống kênh rạch hệ sinh thái nông 

nghiệp để tạo dựng giá trị đặc trưng riêng biệt cho thị xã, đẩy mạnh mô hình phát triển theo 

“Cụm” đa chức năng để tạo sự chặt chẽ, tương hỗ cùng phát triển. 

b.  Mô hình phát triển đô thị: 

b1. Phương án 01: Mô hình phát triển Trọng Tâm hình thái nén 

Là mô hình phát triển tập trung, (nén) trên cơ sở cải tạo, chỉnh trang và phát triển 

thêm có giới hạn cho các khu vực đã phát triển (chủ yếu tại phường Ngã Bảy, một phần 

phường Hiệp Thành và phường Lái Hiếu).  

Ý tưởng: 

 Tập trung phát triển tại Khu vực phường Ngã Bảy và mở rộng theo hướng Tây Nam 

- phường Lái Hiếu và hướng Đông Nam – phường Hiệp và hình thành 03 khu vực trọng 

tâm. Bên cạnh đó phát huy môi trường cảnh quan 7 ngã sông, kênh rạch chính trở thành 

không gian đặc trưng cho đô thị. 

03 khu vực trọng tâm phát triển là: 
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- Khu đô thị hỗn hợp thương mại, dịch vụ hiện hữu – lan tỏa và phát huy từ Khu 

trung tâm đô thị hiện hữu (phường Ngã Bảy, không gian đô thị 7 ngã sông). 

- Khuh đô thị du lịch, dịch vụ mưới – phát triển từ không gian đô thị phường Lái 

Hiếu và bổ sung các chức năng du lịch, gia tăng chức năng dịch vụ, thương mại. 

- Khu đô thị giáo dục, dịch vụ, công nghiệp – phát triển từ không gian đô thị phường 

Hiệp Thành cùng với các chức năng hiện hữu quan trọng (khu giáo dục, đào tạo nghề, các 

cơ sở sản xuất công nghiệp hiện hữu) gia tăng các chức năng dịch vụ, thương mại và các 

khu ở mới. 

Hình. Sơ đồ mô hình phát triển Trọng tâm hình thái nén 

 
b2. Phương án 02: Mô hình phát triển Đa Trung tâm  

Ý tưởng: 

 Phát triển đô thị phân tán gắn với các trung tâm hiện hữu và hình thành mới gắn với 

các hướng phát triển ở hướng Đông Nam (dọc theo QL1, kênh Xẻo Vong về hướng Cần 

Thơ) và hướng Đông Bắc (dọc theo đường tỉnh 927C, kênh Cái Côn về hướng đô thị Mái 
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Dầm); hình thành 05 khu vực trọng tâm và một vùng sinh thái nông nghiệp. Phát huy môi 

trường cảnh quan 7 ngã sông, kênh rạch chính trở thành không gian đặc trưng cho đô thị. 

05 khu vực trọng tâm phát triển là: 

- Trung tâm khu đô thị hỗn hợp thương mại, dịch vụ hiện hữu. 

- Khu vực dọc QL1 gắn kết với trung tâm hỗn hợp, dịch vụ mới gắn với không gian 

phường Hiệp Lợi mới. 

- Khu vực dọc đường tỉnh 927C gắn với trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa 

TDTT của thị xã. 

- Khu vực đô thị du lịch, dịch vụ mới gắn với khu vực phường Lái Hiếu. 

- Khu vực đô thị dịch vụ, giáo dục đào tạo gắn với các cơ sở đào tạo nghề hiện hữu 

của thị xã tại phía Đông Nam phường Hiệp Thành. 

- Khu vực đô thị công nghiệp, dịch vụ gắn với các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện 

hữu bổ sung thêm các chức năng tại phía Nam phường Hiệp Thành. 

Hình. Sơ đồ mô hình phát triển Đa trung tâm 
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b3. Lựa chọn mô hình phát triển 

  

Đặc Điểm Đặc Điểm 

Đô thị phân tán, hình thành 05 khu vực 
chính. Phát huy giá trị các trung tâm chuyên 
ngành hiện hữu và trung tâm mới cùng với 
cảnh quan 7 ngã sông và hệ thống kênh rạch 
trở thành bản sắc của đô thị tương lai. 

Tập trung ở trung tâm đô thị và hình thành 
03 khu vực trọng tâm. Phát huy từ trung 
tâm đô thị hiện hữu lan tỏa sáng các khu 
vực lân cận. 

Điểm mạnh và Cơ hội Điểm mạnh và Cơ hội 

- Bảo tồn bản sắc và truyền thống của đô thị 
bằng cách lập quy hoạch phát triển các khu 
vực chức năng mới gắn với không gian các 
khu vực có điều kiện và tiềm năng phát triển 
để làm tiền đề nâng cấp khu vực ngoại thị 
thành nội thị; gắn khu vực phát triển đô thị 
với hệ thống sông nước và diện tích nông 
nghiệp để đô thị phát triển sống động và 
nhân văn hơn.  

- Phát triển các khu dân cư mới trên cơ sở 
khai thác các trục, tuyến giao thông huyết 
mạch qua đô thị.  

- Gìn giữ diện tích đất nông nghiệp và cảnh 
quan đặc trưng tự nhiên bao quanh các khu 
vực phát triển. 

- Thúc đẩy các tiềm năng của đô thị là trung 
tâm mới trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 
trung chuyển hàng hóa và sản xuất.  

- Linh hoạt trong xác định các lựa chọn phát 

- Tăng cường mối liên hệ giữa thành phố và 
dòng sông, tạo dựng hình ảnh đô thị hấp 
dẫn. 
- Gắn kết chặt chẽ với trung tâm hiện hữu, 
khu vực phát triển mở rộng có tính liên tục 
với đô thị cũ.  

- Mật đô cao và nhiều chức năng hỗn hợp 
đan xen. 

 - Nhu cầu phát triển hạ tầng ít hơn  

- Cải thiện không gian công cộng giúp nâng 
tầm hình ảnh đô thị và là tiềm năng hấp dẫn 
các nhà đầu tư. 

- Đảm bảo công ăn việc làm cho người dân 

- Đan xen kết nối với khu vực lân cận 
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triển. 

Khó khăn và thách thức Khó khăn và thách thức 

- Tiêu thụ nhiều đất nông nghiệp hơn. 
- Yêu cầu đầu tư cho hạ tầng nhiều hơn (tiện 
ích và giao thông) vì các khu vực phát triển 
mới cần đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết 
nối.  

 

- Sự mở rộng từ trung tâm đô thị hiện hữu 
sẽ làm mất cân bằng giữu các vùng đô thị 
trong thị xã khó tạo điều kiện nâng cấp chất 
lượng sống đô thị cho các khu vực dự kiến 
phát triển thành phường. 

- Tiềm ẩn quá tải hệ thống hạ tầng hiện 
trạng  

- Không có sự chắc chắn về các nhà đầu tư 
tiềm năng. 

Qua phân tích những đặc điểm chủ đạo và những cơ hội, khó khăn và thách thức đồ 

án đề xuất phương án lựa chọn phát triển cho đô thị là Phương án kết hợp của 02 kịch bản 

phát triển trên – Cấu trúc đô thị lựa chọn phát triển cho thành phố là “Đa Trung Tâm Mở”. 

Cụ thể: 

Hình. Sơ đồ mô hình phát triển “Đa trung tâm mở” 
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Ý tưởng: Phát triển trên nền tảng “03 Trục Đông Lực” là 02 trục kinh tế dọc và 01 
trục kinh tế ngang để từ đó hình thành “05 Trung Tâm Chính” nhằm kết nối với vùng liên 
tỉnh, vùng tỉnh mạnh mẽ, kết nối không gian đô thị với không gian và dành nhiều không 
gian cho nước.  

- Trục Kinh Tế Dọc theo hướng Tây Bắc  - Đông Nam với sự kết hợp liên hoàn của 
hệ thống giao thông (QL1, tuyến đường tránh QL 1); tuyến cao tốc Cần Thơ – Sóc Trăng. 

- Trục Kinh Tế Ngang theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với trục chủ đạo là ĐT 
927C, tuyến sông Cái Côn để nối kết từ trung tâm thị xã sang phía Đông Bắc gắn với Khu 
CN, TTCN và đô thị Mái Dầm và về phía Tây Nam sang Khu đô thị du lịch, dịch vụ và 
huyện Phụng Hiệp.   

Hình thành 05 Trung Tâm phát triển chính: 

- Đô thị hành chính phức hợp 

- Đô thị hỗn hợp dịch vụ mới 

- Đô thị du lịch, dịch vụ. 

- Đô thị công nghiệp xanh phía Nam 

- Đô thị đào tạo, dịch vụ phía Tây Bắc. 

Và 01 vùng không gian sinh thái nông nghiệp bao bọc toàn đô thị. 

6.1.2.  Định hướng phát triển không gian và quy hoạch các khu chức năng: 

a. Hệ thống trung tâm thị xã 

Hệ thống trung tâm được bố trí tại những vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối thuận 

lợi với các khu chức năng đô thị khác, khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên và thuận lợi 

trong việc đóng góp vào không gian kiến trúc cảnh quan chung của toàn thị xã.  

* Trung tâm hành chính, văn hóa: 

- Trung tâm hành chính: Giữ nguyên vị trí hiện nay với quy mô khoảng 10 ha tại khu 

vực phía Bắc thị xã (nằm bên tuyến đường tránh QL1 hiện hữu).  

- Trung tâm văn hóa: Với hệ thống các công trình văn hóa hiện hữu (Trung tâm văn 

hóa thông tin, nhà thiếu nhi,...) tiếp tục duy trì, nâng cấp. Tổ chức thêm một trung tâm văn 

hóa quy mô khoảng 10 ha tại khu đô thị số 1 – Khu đô thị hành chính phức hợp, gắn với 

tuyến đường tránh QL1 mới. Các trung tâm văn hóa cấp phường: được xây dựng trong các 

khu đô thị với quy mô 0,5ha/nhà văn hóa. 

- Về cơ bản các khu vực này đã được lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi 

tiết, tuy nhiên khi xây dựng các chức năng tại khu trung tâm phức hợp này cần lưu ý phải có 

sự điều chỉnh linh hoạt, hợp lý theo nguyên tắc: Lấy hạt nhân là không gian hành chính, 

chính trị của thị xã; Coi đây là điểm nhấn chính yếu của khu vực để từ đó xây dựng các 

không gian xung quanh. 

* Trung tâm y tế, giáo dục: 

- Về y tế: Quy mô khoảng 5 ha. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh Trung tâm Y tế 

thị xã. Nâng cấp, cải tạo các trạm y tế cấp phường hiện có, bổ sung xây mới các cơ sở y tế 

tại các khu đô thị mới. Bên cạnh đó tạo các quỹ đất linh hoạt tại 05 Khu đô thị để thu hút xã 

hội hóa lĩnh vực y tế nhằm bổ sung hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân đô thị. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ xây dựng 

56

- Về đào tạo: Quy mô khoảng 19ha. Tiếp tục nâng cấp cải tạo hoàn chỉnh hệ thống 

các trường THPT, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thị xã. Thu hút, phát triển 

mở rộng các cơ sở đào tạo nghề, hướng nghiệp để củng cố lực lượng lao động phục vụ phát 

triển cho thị xã cũng như hỗ trợ các đô thị, các huyện lân cận. 

+ Hình thành khu đào tạo tập trung tại phía Tây khu đô thị số 5 thành một quần thể 

trung tâm đào tạo với quy mô khoảng 10 ha. Trong tương lai hướng tới trở thành một trung 

tâm đào tạo nghề gắn với thực hành, thực nghiệm có chất lượng nhằm cung cấp lực lượng 

lao động có tay nghề phục vụ việc phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch.  

+ Giáo dục phổ thông trung học: Quy mô dân số nội thị dự báo đến 2040: 120.000 người. 
Cần bố trí mạng lưới trường trung học đảm bảo bán kính phục vụ cho dân cư các khu đô thị. 
Như vậy ngoài 3 trường (Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, THPT  Lê Quý Đôn, 
THPT Nguyễn Minh Quang ) cần bổ sung tối thiểu 1 trường trung học phổ thông (quy mô 2-
3ha/trường). 

* Trung tâm thương mại dịch vụ: Tổng diện  tích khoảng 38ha.  

Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp được phân bổ trên cơ sở khai thác lợi thế về 
giao thông kết nối với các vùng chức năng của thị xã; tại cửa ngõ phía Đông Bắc dọc theo 
trục QL1 vào thị xã; tại cửa ngõ phía Đông Bắc dọc theo ĐT 927C; tại cửa ngõ phía Nam 
dọc theo tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp và tại khu vực trung tâm đô thị hiện hữu. 

Hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại xây dựng để cung ứng cho hệ thống 
thị trường hàng tiêu dùng nội thị xã và các khu vực lân cận đồng thời phục vụ du khách du 
lịch đến với Ngã Bảy. Mạng lưới trung tâm thương mại sẽ là hạt nhân để hình thành một 
trục thương mại kết nối các khu vực đô thị trung tâm với các loại hình tổ chức thương mại 
được đầu tư hiện đại, có đầy đủ các chức năng dịch vụ để trở thành không gian thương mại 
chính của thị xã. Dự kiến xây dựng mới 2 siêu thị quy mô 1-1,5ha/siêu thị; 4 trung tâm 
thương mại bố trí tại trung tâm của 4 khu đô thị lớn: Khu đô thị hành chính phức hợp; Khu 
đô thị hỗn hợp dịch vụ mới; Khu đô thị công nghiệp và Khu đô thị du lịch dịch vụ. Các 
trung tâm thương mại kết hợp với các trục phố thương mại, dịch vụ để hình thành mô hình 
chuyên kinh doanh các loại hàng hoá theo khu vực... Tổ chức các khu vực xây dựng các văn 
phòng làm việc của các công ty đặt trụ sở đầu mối và chi nhánh tại trung tâm các khu vực 
phát triển mới nhằm thu hút tài chính và các dịch vụ đi kèm. 

Xây dựng mạng lưới chợ nội thị (trên cơ sở đầu tư nâng cấp các chợ hiện nay trong 
nội thị cũ, chợ xây mới trong các đô thị mới), quy mô: 0,5-1ha/1chợ. 

Khu vực lõi trung tâm các khu ở mới: Xây dựng các công trình công cộng dịch vụ và 
các công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho dân cư nhằm tạo dựng các khu ở đồng bộ, hiện 
đại nhằm tạo dựng các lõi xanh, sinh thái và là nơi sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn cho cư dân. 

b. Quy hoạch các khu vực phát triển công nghiệp, trung chuyển hàng hóa 

* Quy hoạch khu vực sản xuất công nghiệp: 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp đã được 
UBND tỉnh phê duyệt với tổng quy mô khoảng 150 ha bao gồm: Cụm CN, TTCN hiện hữu 
và CCN Tân Thành. Trong đó, có lộ trình chuyển đổi các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm 
môi trường tại Cụm CN, TTCN và các cơ sở sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng tác động 
môi trường trong các khu dân cư đô thị hiện hữu sang CCN Tân Thành.   
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* Khu vực trung chuyển hàng hóa: 

Quy hoạch 01 Khu trung chuyển hàng hóa tại vị trí phía Bắc gắn với nút giao giữa 
tuyến đường tỉnh 927C với tuyến cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng cùng với Cảng hàng hóa bên 
sông Cái Côn với quy mô khoảng 15ha nhằm khai thác lợi thế giao thông thủy bộ và đẩy 
mạnh phát triển kinh tế biển cho đô thị. 

c. Các khu dân cư:  

Khu vực dân cư cũ (thuộc các phường nội thị cũ): Cải tạo chỉnh trang, nâng cấp hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Hạn chế không di dời dân cư, khuyến khích cải tạo xây 
dựng theo mật độ xây dựng và tầng cao trung bình. 

Các khu đô thị mới: Phát triển các khu nhà ở mới theo hướng hiện đại, tầng cao phù 
hợp với tổ chức không gian đô thị trong từng khu vực. 

Tiết kiệm quỹ đất xây dựng, tạo nhiều mảng xanh, thoáng gắn kết chặt chẽ với sông 
nước nhằm tạo không gian thẩm thấu, trữ nước, làm mát đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan..., do đó tại các khu đô thị mới cần có 
mật độ xây dựng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở gắn kết với địa hình tự nhiên, gắn 
kết với các hoạt động công cộng đô thị, tạo dựng không gian mở, không gian cây xanh kết 
hợp mặt nước và không gian quảng trường đô thị. 

B¶ng 13: Xác định đến năm 2040, phát triển dân cư tại 6 khu vực: 

STT Khu dân cư 

Năm 2040 

Đất đơn vị 
ở đô thị 

Đất đơn vị 
ở ngoại thị 

Dân số 

(ha) (ha) (Người) 

Khu số 1 
Khu dân cư khu vực Hành chính 
phức hợp 

             
196,64  

  
   

40.000  

Khu số 2 Khu dân cư hỗn hợp, dịch vụ mới 
               

98,32  
  

   
20.000  

Khu số 3 
Khu dân cư khu vực đô thị du 
lịch, dịch vụ 

             
122,90  

  
   

25.000  

Khu số 4 
Khu dân cư khu đô thị công 
nghiệp xanh phía Nam 

               
73,74  

  
   

15.000  

Khu số 5 
Khu dân cư khu đô thị đào tạo, 
dịch vụ phía Tây Bắc 

               
98,32  

  
   

20.000  

Khu số 6 
Khu dân cư khu vực đô thị nông 
nghiệp 

   286,95    60.000  

  Tổng 589,93 286,95 180.000 

* Khu 1: Phát triển khu đô thị mới phía Bắc, một phần phía Tây trên cơ sở mở rộng 
từ không gian đô thị hiện hữu, thuộc địa giới hành chính phường Ngã Bảy, xã Hiệp Lợi, 
phường Lái Hiếu. Quy mô đất đơn vị ở: 196,64 ha, dân số 40.000 người. 

* Khu 2: Phát triển khu đô thị mở rộng trên nền tảng khu dân cư xã Hiệp Lợi – hình 
thành các khu nhà ở gắn kết với trục đường QL1 cải tạo, chỉnh trang để hình thành các 
tuyến nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ. Quy mô đất đơn vị ở: 98,32 ha, dân số: 20.000 
người. 

* Khu 3: Mở rộng và phát triển khu đô thị dựa trên cơ sở khu vực đô thị hiện hữu tại 
phường Lái Hiếu. Quy mô đất đơn vị ở: 122,9 ha, dân số: 25.000 người.  
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* Khu 4: Mở rộng và phát triển khu đô thị dựa trên cơ sở khu vực đô thị hiện hữu tại 
phường Hiệp Thành nhằm hình thành các khu dân cư phục vụ nhu cầu sinh sống cho người 
dân làm việc tại Cụm CN, TTCN phía Nam đô thị. Quy mô đất đơn vị ở: 73,74 ha, dân số: 
15.000 người.  

* Khu 5: Mở rộng và phát triển khu đô thị dựa trên cơ sở khu vực đô thị hiện hữu tại 
phường Hiệp Thành nhằm hình thành các khu dân cư phục vụ nhu cầu sinh sống cho người 
dân gắn kết với Khu đào tạo của đô thị. Quy mô đất đai đơn vị ở khoảng: 98,32 ha, dân số: 
20.000 người   

* Khu 6: Khu nhà ở nông thôn hiện trạng cải tạo, xen cấy thuộc địa giới hành chính 
xã Đại Thành, Tân Thành. Bổ sung các chu vực chức năng như khu công cộng, khu cây 
xanh cảnh quan, khu thương mại dịch vụ, khu dân cư vượt lũ, khu dân cư phục vụ phát triển 
Cụm công nghiệp, TTCN, tuyến TTCN,…. Quy mô đất đai đơn vị ở khoảng: 286,95 ha, dân 
số: 60.000 người. 

d. Các khu vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

Hình thành hai không gian du lịch, dịch vụ gắn với các không gian sinh thái đặc 

trưng của thị xã. (1) Khu du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với không gian xã 

Tân Thành, Đại Thành. (2) Khu du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với vùng không gian cảnh 

quan sinh thái khu vực phường Lái Hiếu.  

Hình. Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị Ngã Bảy 
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6.1.3. Định hướng quy hoạch các khu vực phát triển 

a. Phân khu các khu vực phát triển: 

Toàn thị xã được quy hoạch thành 6 khu vực phát triển 

Hình. Sơ đồ định hướng phân khu Khu vực phát triển 

 

B¶ng 14: Bảng tổng hợp các khu vực phát triển 

STT Vị Trí 

Quy mô 
đất xây 
dựng 
(Ha) 

Quy mô dân số 
(người) 

Chức năng Hiện 
trạng 

Quy 
hoạch 
2040 

Phân 

khu 1 

- Nằm tại khu vực trung 
tâm thị xã, gồm địa giới 
hành chính phường Ngã 
Bảy, một phần địa giới 
hành chính phường Hiệp 
Lợi mới (nâng cấp từ xã 
Hiệp Lợi), một phần 
phường Lái Hiếu và xã Đại 
Thành. 

1.006,17 20.243 40.000 

Trung tâm đô 
thị – Trung tâm 
hành chính, hỗn 
hợp. 
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Phân 

khu 2 

- Nằm tại cửa ngõ từ phía 
Cần Thơ về thị xã, thuộc 
địa giới hành chính phường 
Hiệp Lợi mới (nâng cấp từ 
xã Hiệp Lợi).  

410 10.598 20.000 
Trung tâm hỗn 
hợp thương mại 
dịch vụ mới. 

Phân 

khu 3 

- Nằm tại khu vực nội thị 
Thị xã, thuộc địa giới hành 
chính phường Lái Hiếu.  

374,61 12.236 25.000 
Khu đô thị du 
lịch, dịch vụ. 

Phân 

khu  4 

- Nằm tại khu vực nội thị 
Thị xã, thuộc địa giới hành 
chính phường Hiệp Thành. 

351,46 8.270 15.000 
Khu đô thị công 
nghiệp , dịch vụ 
xanh.  

Phân 

khu  5 

- Nằm tại khu vực nội thị 
Thị xã và phát triển lên phía 
Bắc thuộc địa giới hành 
chính phường Hiệp Thành, 
một phần phường Ngã Bảy 
và một phần xã Đại Thành. 

870,19 11.472 20.000 
Đô thị đào tạo, 
dịch vụ. 

Phân 

khu 6 

- Toàn bộ không gian bao 
bọc 05 phân khu trên. Là 
không gian nông nghiệp đô 
thị.   

4.794,26 37.777 60.000 
Khu đô thị nông 
nghiệp và dự 
trữ phát triển 

 
TỔNG 7.807,69 100.696 180.000  

b. Định hướng quy hoạch các khu vực phát triển: 

*. Phân Khu 1: Khu đô thị hành chính hỗn hợp 

Là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, phát triển mở rộng về hướng Bắc và hướng 

Tây Bắc gắn với 02 trục hành lang quan trọng là tuyến đường tỉnh 927C và tuyến QL1, 

đường tránh QL1. 

Sẽ phát triển trên cơ sở nền tảng của khu trung tâm hành chính – chính trị hiện hữu, 

khu vực an ninh – quốc phòng, đất công trình văn hóa giáo dục, đất ở hiện hữu; Bổ sung và 

hoàn thiện thêm các khu chức năng: 

+ Khu vực hành chính – 

chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục. 

+ Khu công viên cây 

xanh kết hợp quảng trường phía 

trước trung tâm hành chính. 

+ Khu trung tâm TDTT 

mới.  

+ Khu công viên trung 

tâm mới. 

+ Khu nhà ở mật độ cao 

tại trung tâm phường Ngã Bảy 

và thấp dần về các hướng phát 

triển, mở rộng.  
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+ Hình thành thêm các Khu hỗn hợp, dịch vụ trên cơ sở khai thác lợi thế các trục 
giao thông huyết mạch. 

*. Phân Khu 2: Khu đô thị hỗn hợp dịch vụ mới 

Nằm tại cửa ngõ từ phía Cần Thơ về thị xã (theo tuyến QL1), thuộc địa giới hành 

chính phường Hiệp Lợi mới (nâng cấp từ xã Hiệp Lợi). 

Sẽ phát triển trên cơ sở nền tảng của khu trung tâm xã Hiệp Lợi hiện hữu; Bổ sung và 

hoàn thiện thêm các khu chức năng: 

+ Khu thương mại dịch vụ  

+ Cải tạo, chỉnh trang các khu ở, 

đặc biệt là các khu dọc theo tuyến QL1 

để hình thành tuyến nhà ở kết hợp 

TMDV. 

+ Cải tạo, chỉnh trang tuyến QL1 

gắn với quảng trường tại nút giao giữa 

tuyến QL1 với tuyến đường tránh QL1 

mới gắn kết với chức năng TMDV tạo 

không gian ấn tượng, hiện đại khi đi vào 

đô thị. 

+ Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, xã hội, cảnh quan môi trường cho 

các khu vực hiện hữu và phát triển mới 

để hình thành các khu dân cư mới về 

phía Bắc và phía Nam qua kênh Xẻo 

Vong. 

 

*. Phân Khu 3: Khu đô thị du lịch, dịch vụ 

Phát triển cụm du lịch, dịch vụ cùng với các chức năng hiện hữu (y tế, giáo dục và 

các khu ở). 

Phát triển trên cơ sở tận dụng cảnh quan sinh thái nông nghiệp đặc trưng cùng cảnh 

quan các tuyến kênh đặc trưng của đô thị. Ngoài ra còn gắn kết với các sản phẩm du lịch 

văn hóa lịch sử đã gắn với thương hiệu của thị xã (chợ nổi ngã Bảy, Khu DTLS cấp Quốc 

gia Ủy ban liên hiệp đình chiến) hay du lịch trải nghiệm gắn với sông nước, vùng sản xuất 

nông nghiệp và làng nghề…bổ sung các khu vực chức năng để thực sự trở thành đô thị du 

lịch, dịch vụ hấp dẫn:  

+ Phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.  

+ Phát triển trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trải nghiệm tại phía Nam phường 

Lái Hiếu  

+ Phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường. 
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+ Bên cạnh đó hình thành các khu 

ở mật độ trung bình và thấp nhằm tạo 

dựng hình ảnh đô thị sinh thái cho không 

gian phía Nam thị xã.  

+ Phát triển, cải tạo nâng cấp mạng 

lưới hạ tầng kỹ thuật, xã hội – đặc biệt là 

hệ thống giao thông kết nối với các không 

gian đô thị lân cận (đô thị hành chính 

phức hợp, đô thị dịch vụ, đào tạo) để tạo 

sức hút và lan tỏa phát triển. 

  

*. Phân Khu 4: Khu đô thị công nghiêp, dịch vụ xanh 

Phát triển mô hình “cụm” công nghiệp hiện đại với các chức năng đan xen, tương hỗ: 

+ Nhà xưởng, nhà máy (từng bước 

chuyển đổi sang loại hình công nghiệp 

xanh, sạch không ô nhiễm môi trường). 

+ Kho tàng, vận chuyển. 

+ Nhà ở, cây xanh, tiện ích đô thị. 

+ Dịch vụ đi kèm (Chợ, siêu thị, 

nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí, …). 

 

 

*. Phân Khu 5: Khu đô thị đào tạo, dịch vụ. 

Cải tạo, chỉnh trang khu vực hiện hữu, phát huy giá trị Khu di tích Ủy ban liên hợp 

đình chiến, phát huy giá trị cảnh quan hệ thống kênh rạch đặc trưng. Phát triển các chức 

năng: 

+ Khu hỗn hợp, dịch vụ. 

+ Hình thành cụm đô thị giáo dục đào tạo 

+ Hình thành vùng nông nghiệp đô thị - phục vụ ứng dụng nông nghiệp công nghệ 

cao và tổ chức du lịch nông trải nghiệm nông nghiệp. 
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+ Hình thành các khu ở đa dạng gắn kết với 

từng không gian đặc trưng. 

+ Bổ sung hệ thống kè kết hợp không gian 

xanh dọc theo tuyến sông Cái Côn, kênh Mang Cá 

và kênh Sóc Trăng. 

 

*. Phân Khu 6: Khu nông nghiệp đô thị  

Ngã Bảy có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, có tiềm năng phát triển các loại 

hình nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu 

cơ với chất lượng và sản lượng đảm bảo, mang lại giá trị kinh tế cao.  

Đồng thời đây cũng là nơi bảo tồn, dự trữ phát triển cho khu vực đô thị.  

+ Hình thành các vùng trồng cây ăn quả giá trị cao, cây đặc sản địa phương.   

+ Phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp hoạt động sản xuất của người dân với hình 

thức du lịch trải nghiệm.  

+ Xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng các 

sản phẩm ngành nông nghiệp.  

+ Bảo tồn các quỹ đất thuận lợi cho xây dựng. 

6.1.4. Đề xuất phương án dự kiến mở rộng ranh giới nội thị: 

* Giai đoạn đến năm 2030:  

Phạm vi mở rộng khu vực nội thị - LẤY TOÀN BỘ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ 

HIỆP LỢI – PHƯỜNG HIỆP LỢI. 

Diện tích tự nhiên toàn thị xã: 7806,69 ha; Trong đó: 

- Diện tích Khu vực nội thị: 3912,08 ha;  

- Diện tích khu vực ngoại thị: 3.894,61 ha;  

 * Giai đoạn đến năm 2040:  
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Phạm vi mở rộng khu vực nội thị - TIẾP TỤC MỞ RỘNG THÊM MỘT PHẦN XÃ 

ĐẠI THÀNH 

Diện tích tự nhiên toàn thị xã: 7.806,69 ha; Trong đó: 

- Diện tích Khu vực nội thị: 4.479,8 ha;  

- Diện tích khu vực ngoại thị: 3.326,89 ha;  

Phương án dự kiến ranh giới nội ngoại thị của thị xã nhằm để xác định các khu vực 

phát triển đô thị tập trung, tính toán các chỉ tiêu dân số, đất đai theo giai đoạn quy hoạch. 

Trong tương lai, việc điều chỉnh ranh giới hành chính của thị xã cần phải thực hiện ở một đề 

án riêng, khi thực sự cần thiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6.2. Tổ chức không gian và Thiết kế đô thị 

6.2.1. Nguyên tắc thiết kế 

Khai thác các yếu tố cảnh quan, địa hình tự nhiên để xác định Khung cảnh quan đặc 

trưng, từ đó đề xuất các giải pháp thiết kế đô thị linh hoạt cho các khu vực phát triển không 

gian. 

Thiết lập một hệ thống không gian mở rõ ràng với sự phân cấp theo thứ bậc về quy 

mô xây dựng và chức năng sử dụng. 

Nhấn mạnh hình ảnh chủ đạo của đô thị bằng các trục phố lớn và các không gian 

công cộng với tầng cao và mật độ xây dựng công trình. Tạo tính dẫn hướng đến các công 

trình quan trọng như công trình dịch vụ đô thị, các trung tâm hoạt động đông người. Sử 

dụng kiến trúc cao tầng, các hình thức kiến trúc đặc thù để nhấn mạnh các khu vực, tạo 

điểm nhấn quan trọng trong đô thị. 

Tạo nên các không gian đi bộ xuyên qua các khu chức năng để gắn kết các khu chức 

năng với vùng cảnh quan trong đô thị. 

Tăng cường các góc nhìn quan trọng từ các khu vực cảnh quan tự nhiên, cây xanh và 

mặt nước tới các khu chức năng quan trọng của đô thị. 

Tăng cường đặc trưng kiến trúc truyền thống trong các mô hình phố tại khu vực cải 

tạo chỉnh trang. 

Cho phép tạo nên sự linh hoạt về mật độ và hình khối trong khu vực thị xã mà vẫn 

đạt được các mục đích tổng thể về cơ cấu và đặc điểm đô thị toàn khu vực. 

6.2.2. Phân vùng kiến trúc, cảnh quan  

a. Các khu bảo tồn:  

Không gian bảy ngã sông, không gian kênh rạch đặc trưng cùng hệ sinh thái nông 

nghiệp bao bọc toàn đô thị.  

Các công trình di tích lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng (đặc biệt là không gian Khu DTLS 

Quốc gia Ủy ban kiên hiệp đình chiến, không gian chợ nổi Ngã Bảy). 

b. Các khu vực phát triển ổn định:  
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Là các vùng cảnh quan đô thị đã được đầu tư xây dựng và phát triển được. Có thể 

chia thành 02 vùng đặc thù: 

b1. Khu vực đô thị được xây dựng trên nền tảng phát triển lâu đời (gắn với không gian 

hội tụ, giao thoa 7 ngã sông): 

Đây là khu vực đô thị cũ, gắn với không gian TMDV đặc trưng nằm trên địa giới 

hành chính phường Ngã Bảy, Lái Hiếu, Hiệp Thành với cấu trúc đô thị mật độ cao, đường 

phố dạng ô bàn cờ kết hợp hình tia hướng ra phía bờ sông, bờ kênh cùng với các cụm dân 

cư sầm uất với nền kinh tế chủ đạo là TMDV.  

b2. Khu vực đô thị được xây dựng trên nền tảng phát triển mở rộng mới: 

Đây là khu vực phát triển mới mở rộng về hướng Bắc – Tây Bắc, Nam, Tây Nam và 

một phần phía Tây gắn với các trung tâm được phát triển mới (trung tâm hành chính mới 

Ngã Bảy, Khu đào tạo) cùng với các trục giao thông huyết mạch xuyên qua khu vực như 

tuyến QL1, tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, tuyến sông Cái Côn,… với quỹ đất xây dựng khá 

thuận lợi cùng với cảnh quan sông nước, … khu vực này phát triển với các chức năng quan 

trọng của thị xã như Trung tâm hành chính, chính trị, giáo dục đào tạo, y tế,…. và các khu 

dân cư; Trong giai đoạn tiếp theo cần phát huy chất lượng không gian cảnh quan của hệ 

thống các công trình chủ chốt để tạo dựng không gian đô thị đồng thời nâng cấp, cải tạo chất 

lượng cảnh quan các khu dân vư về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, cây xanh để trở thành 

không gian hợp nhất, gia tăng chất lượng cảnh quan đô thị. 

c. Vùng cảnh quan sinh thái nông nghiệp: 

Bảo tồn, phát huy giá trị sinh thái nông nghiệp, tạo dựng vành đai xanh bao bọc 

không gian đô thị. 

6.2.3. Tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, 

quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị 

a. Các khu trung tâm 

- Khu trung tâm hành chính, chính trị:  

Đã được xây dựng mới khang trang với kiến trúc đẹp, hài hòa với tự nhiên. Cần tiếp 

tục phát huy giá trị của cụm công trình này đồng thời phát triển phía trước trung tâm hành 

chính là không gian quản trường công viên để hoàn chỉnh chức năng, vai trò của khu vực. 

- Đối với trung tâm vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch.  

Hình thành không gian dịch vụ du lịch tiện nghi đáp ứng và nâng cao chất lượng 

cuộc sống, kết nối cây xanh sinh thái dọc tuyến sông với hệ thống cây xanh cảnh quan trong 

đô thị và cảnh quan các tuyến sông, kênh rạch. 

Trong các công viên cây xanh và vui chơi giải trí cho phép tạo không gian cây xanh 

cảnh quan kết hợp mặt nước, đường dạo, các công trình nghệ thuật, các công trình vui chơi 

giải trí và các kiến trúc đặc trưng để hấp dẫn người dân. 

Trong đô thị cho phép xây dựng một số công trình dịch vụ cao tầng tạo điểm nhấn 

kiến trúc. 
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Các Khu du lịch ven biển xây dựng công trình thấp tầng, mật độ xây dựng thấp, hài 

hoà với cảnh quan tự nhiên ven biển và đảm bảo không che chắn các hướng nhìn từ các 

trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ hướng ra biển. 

- Trung tâm văn hóa - TDTT 

Hình thành trung tâm thể dục thể thao mới tại phía Tây Bắc với 02 hướng tiếp cận 

chính: 1 từ trục đường mới từ tuyến QL1 hiện hữu; 2 từ trục đường kẹp kênh nối tiếp từ 

Khu trung tâm hành chính, quy mô: 20ha gồm sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi và sân thi 

đấu ngoài trời... Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể dục thể thao cho thị xã, đăng 

cai các sự kiện TDTT cấp tỉnh,… Nâng cấp công trình TDTT hiện có. 

- Trung tâm y tế 

Khu trung tâm y tế giữ nguyên tại vị trí hiện tại. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo hoàn 

chỉnh chất lượng không gian cảnh quan. Bổ sung thêm hệ thống y tế chuyên ngành, y tế 

tuyến phường xã và trong các khu đô thị. 

b. Khu vực cửa ngõ đô thị 

- Tổ chức 04 cửa ngõ chính vào thị xã: 

+ Cửa ngõ số 1: Hướng từ QL1 – từ phía Cần Thơ vào thị xã. Tại đây sẽ tổ chức 

quảng trường giao thông với đảo tròn tự hành lớn, xây dựng công trình biểu tượng đón tầm 

nhìn, tạo dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, thân thiện gắn kết với các chức năng công cộng 

dịch vụ, thương mại. 

+ Cửa ngõ số 2: Hướng từ ĐT 927C – phía Bắc vào thị xã. Tạo dựng hình ảnh cửa 

ngõ năng động phát triển gắn với Khu thương mại, dịch vụ. 

+ Cửa ngõ số 3: Hướng từ tuyến QL1 – phía Đông Nam từ Sóc Trăng vào thị xã. Tạo 

dựng hình ảnh một cửa ngõ đô thị, dịch vụ, đào tạo hấp dẫn với các trung tâm dịch vụ, các 

tuyến nhà ở kết hợp thương mại và quảng trường cây xanh kết hợp nút giao thông. 

+ Cửa ngõ số 4: Hướng từ tuyến Quản Lộ Phụng Hiepj – phía Nam từ Cà Mau vào 

thị xã. Tạo dựng hình ảnh một cửa ngõ đô thị, dịch vụ hấp dẫn với các trung tâm dịch vụ, 

các tuyến nhà ở kết hợp thương mại và quảng trường cây xanh kết hợp nút giao thông. 

c. Tổ chức các trục không gian chính, quảng trường và điểm nhấn đô thị 

* Trục cảnh quan chính: 

- Trục cảnh quan dọc trục đường QL1, đường Quản Lộ Phụng Hiệp và trục cảnh 

quan dọc đường 927C: Đây là hai trục không gian quan trọng nối kết các khu vực phát triển 

mới qua khu trung tâm hành chính - văn hóa, TDTT, du lịch, dịch vụ và không gian xanhkết 

hợp các tuyến kênh chính vào đô thị…. Trên trục hình thành các khu trung tâm dịch vụ du 

lịch, tài chính, trung tâm dịch vụ thương mại và khu nhà ở kết hợp dịch vụ mật độ cao. Với 

các công trình hiện có, khuyến khích cải tạo mặt đứng công trình, chiều cao mái vỉa tầng 1 

để tạo nên sự thống nhất. Với các công trình xây mới,  đối với các công trình thuộc sở hữu 

nhà nước, khi xây dựng đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ từ 3-5m để trồng cây 

xanh hoặc lát sân phục vụ đi bộ, tầng cao xây dựng tối thiểu 3-5 tầng. Đối với công trình 
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nhà ở thuộc sở hữu tư nhân, khuyến khích xây dựng có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, 

tầng cao xây dựng tối thiểu 3 tầng, hài hoà  với kiến trúc xung quanh. 

* Hành lang xanh tự nhiên: 

7 tuyến sông kênh rạch đặc trưng (Cái Côn, Xẻo Vong, Xẻo Mây, Lái Hiếu, Sóc 

Trăng và Mang Cá) là hành lang sinh thái tự nhiên, mang lại cơ hội cho sự phát triển dịch 

vụ, du lịch, giải trí và thương mại. Đây là một trong những yếu tố tự nhiên tạo nên nét đặc 

trưng cho thị xã. Để tối đa hóa các cơ hội đặc trưng độc đáo này mang lại, chiến lược không 

gian mở chung được đề xuất:  

Không gian mở, cây xanh và mặt nước là trung tâm của mạng lưới rộng lớn xuyên 

suốt toàn thị xã; 

Cảnh quan dọc các tuyến sông, kênh có thể được tách thành các khu vực có tính chất 

khác nhau để tạo ra một môi trường đa dạng, hấp dẫn cho mỗi khu vực với các tính năng và 

đặc điểm riêng. Việc quy hoạch và thiết kế trong tương lai cần xem xét đến sự biến đổi khí 

hậu và lượng mưa tăng hàng năm, hiện tượng xâm thực mặn và vùng ngập lũ được quy 

hoạch cho phù hợp.  

Tổ chức hệ thống cầu được thiết kế mang tính thẩm mỹ cao để nối kết qua các bờ 

sông, kênh kết hợp các bờ kè, không gian mở và gắn kết chặt chẽ với các chức năng bên 

trong bờ kè để tạo các không gian hấp dẫn, sinh động cho đô thị. 

* Các khu vực quảng trường và tượng đài:  

- Quảng trường công viên cây xanh trung tâm hành chính thị xã. 

- Quảng trường gắn với các cửa ngõ vào thị xã. 

- Hệ thống tượng đài được quy hoạch tại các cửa ngõ ra vào thị xã và các địa điểm có 

không gian rộng như quảng trường, vườn hoa. 

* Xác định công trình điểm nhấn: 

- Trung tâm hành chính thị xã. 

- Cụm công trình văn hóa, thể dục thể thao: Nhà vă hóa, trung tâm thể dục thể thao, 

trung tâm văn hóa tổng hợp,…. 

- Cụm công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp tại các khu vực cửa ngõ và các quảng 

trường giao thông quan trọng vào trung tâm thị xã. 

6.2.4. Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước: 

Hình thành các hành lang xanh gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên lớn, các 

vườn hoa trong đô thị. Đây sẽ là khu vực tạo không gian mở, cải thiện vi khí hậu và sinh 

hoạt cộng đồng của dân cư thị xã bao gồm: 

- Công viên quảng trường: Công viên này sẽ được sử dụng cho các hoạt động lễ tân 

liên quan đến đặc trưng hành chính của thị xã.  
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- Công viên trung tâm tại Khu đô thị mới: Là công viên vui chơi giải trí mang tính 

năng động cao với các cơ sở thương mại và giải trí  đa dạng.  

- Cây xanh công viên, thể dục thể thao đô thị 

+ Trung tâm thể dục thể thao thị xã ở phía Tây Nam: gồm tổ hợp sân vận động, nhà 

thi đấu đa năng, sân thể thao. 

+ Trung tâm thể dục thể thao tại các khu đô thị: phục vụ dân cư các khu đô thị mới 

- Cây xanh cách ly: Tổ chức thành các dải xanh, vùng xanh lựa chọn các loại cây 

trồng phù hợp, không ảnh hưởng đến các tuyến đường kỹ thuật. 

- Cây xanh ven kênh rạch: Tổ chức thành các công viên vừa tạo khoảng đệm không 

gian mặt nước với đô thị vừa có tính chất bảo vệ phòng tránh các diễn biến do các hiện 

tượng thời tiết cực đoan…. 

Hệ thống mặt nước bao gồm toàn bộ hệ thống mặt nước hiện hữu của thị xã trong đó 

đặc biệt lưu ý mặt nước tự nhiên của 7 tuyến kênh. Đối với không gian mặt nước của 7 

tuyến kênh trong phạm vi vành đai 1 của đô thị cần cải tạo, chỉnh trang và phát huy giá trị 

để khai thác phát triển các chức năng phục vụ du lịch, dịch vụ, thương mại và lưu ý đến giao 

thông thủy. Bên cạnh đó còn đảm bảo các hành lang tiêu thoát nước chính cho đô thị.  

Hình. Sơ đồ Khung thiết kế đô thị tổng hợp. 
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VII. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

B¶ng 15: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

STT Danh mục đất 

Hiện Trạng Đến năm 2030 Đến năm 2040 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
(m2/người) 

Tỷ lệ 
(%) 

  ĐẤT THỊ XÃ NGÃ BẢY    7.806,69    100    7.806,69         7.806,69      

I ĐẤT NỘI THỊ    2.507,30    
32,12 
(100)    3.912,30    

50,11 
(100) 

   4.479,80  
  

57,38 
(100) 

I.1 Đất xây dựng 438,19 88,55 17,48 870,20 124,31        22,24  1.508,57 125,71        33,67  
A Đất dân dụng 313,25 63,30 12,49 494,97 70,71 12,65 879,55 73,30 19,63 

a1 Đất khu ở (đất ở, GT khu dân cư) 208,34 42,10 8,31 312,91 44,70 8,00 589,93 49,16        13,17  

a2 Đất công cộng khu ở 5,61 1,13 0,22 21,04 4,21 0,54 26,04 2,17          0,58  

a3 Đất cây xanh công viên 7,26 1,47 0,29 28,52 4,07 0,73 37,75 3,15          0,84  

a4 Đất giao thông đô thị 92,04 18,60 3,67 132,50 18,93 3,39 225,83 18,82          5,04  

B Đất ngoài dân dụng 124,94   4,98 375,23           9,59  629,02         14,04  
  Đất cơ quan, trụ sở 18,98 

 
0,76 26,98            0,69  26,98            0,60  

  Đất công cộng đô thị 7,03   0,28 38,16            0,98  63,26            1,41  

  Đất hỗn hợp       151,13            3,86  294,9            6,58  

  Đất y tế 5,20   0,21 5,20            0,13  5,20            0,12  

  Đất Giáo dục, đào tạo 6,22   0,25 9,42            0,24  19,42            0,43  

  Đất an ninh quốc phòng 4,73   0,19 4,73            0,12  4,73            0,11  

  Đất trung tâm TDTT     0,00 10,5            0,27  22,15            0,49  

  Đất Công viên cây xanh tập trung       9,69            0,25  20,77            0,46  

  Đất công nghiệp, kho tàng 44,19   1,76 44,19            1,13  44,19            0,99  

  Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 3,92   0,16 3,92            0,10  6,39            0,14  

  Đất nghĩa địa 11,21   0,45 11,21            0,29  11,71            0,26  

  Đất tôn giáo tín ngưỡng 9,22   0,37 9,22            0,24  9,22            0,21  

  Đất giao thông  14,24   3,25 35,15            0,90  54,27            1,21  

  Đất Du lịch, dịch vụ       15,73            0,40  45,83            1,02  

I.2 Đất khác    2.069,11    82,52    3.042,10    77,76    2.971,23    66,33 

  Đất nông nghiệp 1.905,33   75,99    2.890,25    73,88         63,03 
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2.823,55  

  Mặt nước 163,78   6,53 151,85            3,88  147,68            3,30  

II ĐẤT NGOẠI THỊ 5.299,39   
67,88 
(100) 

   3.894,39  
  

49,89 
(100) 

   3.326,89  
  

42,62 
(100) 

II.1 Đất các công trình tạo thị 219,57   4,14 372,01            9,55  638,21          19,18  
  Đất ở nông thôn 177,92   3,36 206,95            5,31  286,95            8,63  

  Đất cơ quan 11,48   0,22 3,48            0,09  3,48            0,10  

  Đất công cộng  5,73   0,11 7,94            0,20  10,24            0,31  

  Đất dịch vụ hỗn hợp       75,38            1,94  133,70            4,02  

  Đất cây xanh công viên 1,25   0,02 3,5            0,09  5,43            0,16  

  Đất du lịch, dịch vụ       7,16            0,18  15,43            0,46  

  Đất công nghiệp kho tàng       32,6            0,84  93,78            2,82  

  Đất đầu mối hạ tầng KTh       1,15            0,03  2,54            0,08  

  Đất nghĩa trang 1,05   0,02 2,00            0,05  2,50            0,08  

  Đất giao thông 22,14   0,42 31,85            0,82  84,16            2,53  

II.2 Đất khác 5.079,82   95,86    3.522,38    90,45    2.688,68    80,82 

  
Đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản 

4.648,11   87,71    3.110,51  
  79,87 

   2.298,93  
  

69,10 

  Mặt nước 431,71   8,15 411,87          10,58  389,75          11,72  
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VIII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

8.1. Định hướng phát triển giao thông: 

8.1.1. Nguyên tắc, mục tiêu 

- Phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018. 

- Phù hợp với điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hậu 

Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại 

quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 28/10/2011. 

- Phù hợp với Quy xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được phê duyệt. 

- Kế thừa tối đa khung giao thông chính đô thị đã xác định trong đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang triển khai trên 

địa bàn. 

8.1.2. Định hướng phát triển giao thông 

a. Giao thông đối ngoại: 

Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng các tuyến giao thông cấp 

vùng liên quan đến khu vực quy hoạch như sau: 

- Đường cao tốc Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc: Đề xuất đi qua thị xã trên địa bàn 

xã Đại Thành, quy hoạch nút khác mức liên thông với tuyến đường tỉnh 927C để kết nối vào 

thị xã, đồng thời phục vụ phát triển cụm công nghiệp khu vực xã Tân Thành. 

- Quốc lộ 1: chạy từ miền Bắc qua miền Trung cho tới TT Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

Đây là tuyến giao thông hiện hữu chạy suốt trục dọc của vùng ĐBSCL. Hiện nay, đang 

được nâng cấp mở rộng từng đoạn với quy mô 4 làn xe. Đoạn qua khu vực thị xã được đề 

xuất tiếp tục quy hoạch tuyến tránh mới, vừa đóng vai trò là tuyến giao thông đối ngoại, vừa 

đóng vai trò là hành lang giới hạn phát triển đô thị tập trung. Tuyến tránh quy hoạch được 

định hướng điểm đầu tại ranh giới phía Tây Bắc thị xã, điểm cuối tại giao QL1, kết nối tiếp 

đến tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Lộ giới quản lý tuyến tránh quy hoạch là 40m. 

- Đường quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp: Tuyến đi từ Tp.Cà Mau chạy dọc kênh 

Quản Lộ - Phụng Hiệp và kết nối với QL.1 tại TX.Ngã Bảy. Quy mô đường dự kiến 4 làn 

xe. Đoạn qua khu vực thị xã được định hướng tiếp tục xây dựng tuyến tránh kết nối với 

tuyến tránh quy hoạch của QL1. Lộ giới quản lý 40m. 

Ngoài các tuyến được định hướng theo Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long 

như trên, Thị xã Ngã Bẩy còn các tuyến đối ngoại sau: 

- Đường tỉnh 927: Trục chính phát triển đô thị khu vực phường Lái Hiếu, nối thị xã 

Ngã Bảy với thành phố Vị Thanh. Quy hoạch đạt cấp IV đồng bằng. Đoạn qua khu vực thị 

xã được quy hoạch thành đường đô thị với lộ giới từ 24-26m. 
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- Đường tỉnh 928B: chạy dọc theo bờ phải kênh Quản lộ - Phụng Hiệp, quy hoạch đạt 

cấp IV đồng bằng. Đoạn qua khu vực thị xã được quy hoạch thành đường đô thị với lộ giới 

26m. 

- Đường tỉnh 927C: Kết nối thị xã với QL91 và sông Hậu, tuyến đang được xây dựng 

đạt cấp III đồng bằng. Quy hoạch lộ giới 30m, tạo thành trục động lực thúc đẩy phát triển 

khu vực xã Tân Thành, Đại Thành kết hợp phát triển cụm công nghiệp và kết nối với cao 

tốc Sóc Trăng – Cần Thơ – Cà Mau. 

Bến xe: 

- Giai đoạn ngắn hạn bến xe liên tỉnh được giữ nguyên hiện nay trên tuyến tránh 

đường QL1. 

- Giai đoạn dài hạn thì tuyến tránh hiện hữu trở thành đường nội thị, bến xe hiện hữu 

sẽ trở thành điểm trung chuyển sẽ bus, còn bến xe liên tỉnh sẽ được dời ra đường tránh quy 

hoạch mới của QL1, chỗ tiếp giáp giữa đường tránh quy hoạch và đường vào nội thành. 

b. Giao thông thủy: 

Giao thông thuỷ gồm có vận tải hành khách, hàng hoá và du lịch. Trên bảy dòng sông 

của thị xã đều có khả năng làm giao thông thuỷ, trong đó vận tải hàng hoá và du lịch trên 

sông là quan trọng nhất. 

Bến tàu hành khách và hàng hoá được quy hoạch tại khu chợ Ngã Bẩy. 

Bến tàu du lịch được quy hoạch tại nhiều điểm trên các dòng sông để thuận tiện cho 

khách du lịch trên sông, khi quy hoạch chi tiết sẽ xác định vị trí cụ thể. Bến tàu chính được 

quy hoạch tại khu du lịch sinh thái và khu chợ nổi. 

Kho tàng bến bãi công nghiệp và vật liệu xây dựng được đặt tại khu công nghiệp và 

tiểu thủ công nghiệp. Quy hoạch cảng hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp ở khu vực phía Đông Bắc thị xã thuộc địa bàn xã Tân Thành, bờ Tây sông Cái 

Côn. Công suất 1000 DWT/năm. 

- Ngoài ra còn bố trí quỹ đất xây dựng các kho bãi trung chuyển hàng hóa tại các 

cảng và bến tàu quy hoạch với diện tích từ 0,15 – 0,75 ha. 

c. Giao thông đô thị: 

Các tuyến đường đô thị chính trên địa bàn gồm: 

- Quốc lộ 1 và tuyến tránh hiện hữu: Quy hoạch thành trục chính phát triển đô thị với 

lộ giới như sau: 

+ Đoạn tuyến tránh hiện hữu: quy hoạch với lộ giới 40m. 

+ Quốc lộ 1 đoạn từ ranh huyện Phụng Hiệp đến giao đường tránh hiện hữu: quy 

hoạch với lộ giới 31m; 

+ Quốc lộ 1 đoạn từ giao đường tránh hiện hữu đến cầu Phụng Hiệp: quy hoạch với 

lộ giới 27m; 
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+ Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Phụng Hiệp đến giao đường Quản Lộ - Phụng Hiệp: quy 

hoạch với lộ giới 24m; 

- Tuyến trục chính (đường số 3) kết nối từ đường Nguyễn Huệ sang khu vực phường 

Lái Hiếu và kết nối qua sông Cái Côn sang phường Hiệp Thành: được quy hoạch với lộ giới 

từ 26-30m. 

- Tuyến trục chính (đường số 4) kết nối từ ĐT 927C sang khu vực phường Lái Hiếu 

và kết nối qua sông Cái Côn sang phường Hiệp Thành: được quy hoạch với lộ giới 30m. 

- Tuyến trục chính (đường số 20) chạy giữa tuyến tránh hiện hữu và tuyến tránh quy 

hoạch mới: được quy hoạch với lộ giới 26m; 

Các trục đường liên khu vực: 

- Tuyến đường liên khu vực (đường số 1): được quy hoạch với lộ giới 30m, trong đó 

có đường điện cao thế chạy trên phân cách giữa rộng 4m. 

- Tuyến đường liên khu vực (đường số 12): chạy qua khu vực phương Hiệp Lợi, quy 

hoạch với lộ giới 26m. 

- Tuyến đường liên khu vực (đường số 2 và đường số 7): kết nối từ khu vực xã Đại 

Thành sang phường Lái Hiếu, quy mô mặt cắt 26m. 

Các trục đường còn lại: 

Trên cơ sở các tuyến trục chính đô thị, quy hoạch các tuyến đường liên khu vực có lộ 

giới từ 19-26m. 

Các trục đường còn lại là đường cấp khu vực lộ giới từ 15,5m đến 17,5m. Các đường 

trong khu đô thị cũ không có khả năng mở rộng thì vẫn giữ theo lộ giới cũ. 

Riêng đối với các tuyến kẹp kênh, được định hướng quy hoạch đường giao thông kết 

hợp bờ kè để tạo cảnh quan sông nước cho thị xã, các tuyến được quy hoạch với lộ giới từ 

11,5m đến 13,5m nhằm đảm bảo tính khả thi, tránh giải phóng mặt bằng lớn. 

Đối với các tuyến đường xã quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn 

cấp A (nền đường rộng 4,0 - 5,0m, mặt đường rộng 3,0 - 3,5m) hoặc tối thiểu là cấp B (nền 

đường rộng 3,5 - 4,0m, mặt đường rộng 2,0 - 3,0m). Các tuyến đường còn lại được thực 

hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Hệ thống cầu cống trên 

đường được đầu tư xây dựng kiên cố có tải trọng từ 2,5 - 10 tấn.  

B¶ng 16: Thống kê khối lượng giao thông chính: 

STT 

Cấp hạng đường 

Chiều 
dài (m) Mặt cắt 

Chiều rộng (m) Lộ 
giới 
(m) 

Diện tích 
(m2) Lòng 

đường 
Hè 

đường 
Phân 
cách 

I Giao Thông Đối Ngoại                 990.090,0  

1 Cao Tốc 6.600,0 MC A-A 2x16 2x35 3 105     231.000,0  

2 Tuyến tránh QH 14.190,0 MC 1-1 2x12 2x6 4 40     567.600,0  

3 
Đường Quản Lộ - Phụng 
Hiệp 

200,0 MC 1-1 2x12 2x6 4 40         8.000,0  

4 ĐT 927 675,0 MC 3-3 14 2x6 - 26       17.550,0  

5 ĐT 927C 5.345,0 MC 2-2 2x7 2x6 4 30 160.350,0  
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6 ĐT 928B 215,0 MC 3-3 14 2x6 - 26         5.590,0  

II Đường Chính Đô Thị             1.301.165,0  

1 
Đường Hùng Vương (QL1 

cũ) 

4.230,0 MC 1'-1' 19 2x6 - 31     131.130,0  

1.915,0 MC 4-4 15 2x6 - 27       51.705,0  

5.600,0 MC 4'-4' 12 2x6 - 24     134.400,0  

2 Đường Vành Đai 1 7.215,0 MC 1-1 2x12 2x6 4 40     288.600,0  

3 Đường Số 3 3.895,0 MC 3-3 14 2x6 - 26     101.270,0  

4 Đường Nguyễn Huệ 1.320,0 MC 2-2 2x7 2x6 4 30       39.600,0  

5 Đường Số 4 8.940,0 MC 2-2 2x7 2x6 4 30     268.200,0  

6 Đường Số 20 8.360,0 MC 3-3 14 2x6 - 26     217.360,0  

7 Đường Số 27 2.650,0 MC 3-3 14 2x6 - 26       68.900,0  

III Đường Liên Khu vực 
 

        
 

    666.096,0  

1 Đường Số 1 6.090,0 MC 2'-2' 2x7 2x6 4 30     182.700,0  

2 Đường Số 2 4.160,0 MC 3-3 14 2x6 - 26    108.160,0  

3 Đường Số 7 5.480,0 MC 3-3 14 2x6 - 26     142.480,0  

4 Đường Số 12 5.066,0 MC 3-3 14 2x6 - 26     131.716,0  

5 Đường Số 36 3.368,0 MC 2'-2' 2x7 2x6 4 30     101.040,0  

IV Đường Chính Khu vực                 862.682,5  

1 Đường Lê Hồng Phong 900,0 MC 5'-5' 7,5 2x(4-5) - 
 15,5-
17,5  

      14.850,0  

2 
Đường Lê Hồng Phong nối 
dài 

4.890,0 MC 5'-5' 7,5 2x(4-5) - 
 15,5-
17,5  

      80.685,0  

3 Đường Minh Quang 2.800,0 MC 7-7 5,5 2x3 - 11,5        32.200,0  

4 Đường Ngô Quyền 3.080,0 MC 3-3 14 2x6 - 26        80.080,0  

5 Đường Số 5 1.248,0 MC 1-1 2x12 2x6 4 40        49.920,0  

6 Đường Số 24 5.125,0 MC 4'-4' 12 2x6 - 24      123.000,0  

7 Đường Số 25 895,0 MC 4'-4' 12 2x6 - 24        21.480,0  

8 Đường Số 26 1.780,0 MC 3-3 14 2x6 - 26        46.280,0  

9 Đường Số 28 886,0 MC 4'-4' 12 2x6 - 24        21.264,0  

10 Đường Số 29 1.297,0  MC 4'-4' 12 2x6 - 24        31.128,0  

11 Đường Số 30 1.270,0  MC 3-3 14 2x6 -  26        33.020,0  

12 Đường Số 31  2.390,0  MC 5-5 7,5-10,5 2x6 - 
 19,5-
22,5  

      39.435,0  

13 Đường Số 32 
         

3.257,0  
MC 5-5 7,5-10,5 2x6 - 

 19,5-
22,5  

      53.740,5  

14 Đường Số 34     1.647,0  MC 3-3 14 2x6 - 26        42.822,0  

15 Đường Số 37     2.955,0  MC 5-5 7,5-10,5 2x6 - 
 19,5-
22,5  

      48.757,5  

16 Đường Số 38     1.568,0  MC 3-3 14 2x6 - 26        40.768,0  

17 Đường Số 40     6.310,0  MC 6-6 7,5 2x3 -    13,5        85.185,0  

18 Đường Hoàng Hoa Thám     1.095,0  MC 5-5 7,5-10,5 2x6 - 
 19,5-
22,5  

      18.067,5  

V Tổng cộng              3.820.033,5  

d. Quy hoạch hệ thống cầu, nút giao thông: 

- Đối với các tuyến trục chính đô thị: Quy hoạch hệ thống cầu vượt sông kết hợp mở 

rộng cục bộ lên xuống cầu tạo hệ thống trục chính liên hoàn trên địa bàn thị xã. 

- Khu vực xã Hiệp Lợi: Định hướng quy hoạch 02 cầu trên 02 tuyến đường liên khu 

vực kết nối qua kênh Xẻo Vông tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển phường Hiệp Lợi 

trong tương lai. 
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- Quy hoạch nút giao thông khác mức liên thông kết nối giữa cao tốc Sóc Trăng – 

Cần Thơ – Châu Đốc với tuyến ĐT 927C, quy mô nút giao khoảng 20ha. 

e. Quy hoạch xây dựng đợt đầu: 

Các dự án giao thông đợt đầu đề xuất nhằm khắc phục các vấn đề tồn tại hiện nay 

của thị xã (giữ gìn cảnh quan sông nước bằng việc hoàn thiện hệ thống đường kết hợp bờ kè 

dọc theo các sông chính) đồng thời tập trung vào các dự án trọng điểm có chức năng tạo 

động lực phát triển đô thị (khu vực trung tâm và khu vực Hiệp Lợi), đồng thời phục vụ phát 

triển du lịch cho thị xã: 

- Tiếp tục hoàn thiện tuyến đường tỉnh 927C trên địa bàn thị xã (kết nối từ QL1 sang 

QL91C). 

- Tuyến đường trục chính ở lõi trung tâm thị xã, kết nối từ đường Nguyễn Huệ sang 

khu vực phường Lái Hiếu, kết hợp 04 cầu trên tuyến. 

- Xây dựng các tuyến đường ven sông, kênh kết hợp bờ kè. 

- Xây dựng các tuyến song hành với đường ven sông, kênh, tạo động lực phát triển 

đô thị cho thị xã Ngã Bẩy. 

- Xây dựng cảng du lịch trên sông Cái Côn (quy mô khoảng 0,5ha) ở khu vực 

phường Ngã Bẩy. 

- Xây dựng 2 tuyến đường liên khu vực kết hợp cầu qua kênh Xẻo Vông kết nối từ 

QL1 sang khu phía Tây nhằm phục vụ phát triển đô thị cho phường Hiệp Lợi dự kiến. 

- Xây dựng cảng hàng hóa (quy mô khoảng 2ha) khu vực cụm công nghiệp ở xã Tân 

Thành. 

- Xây dựng hoàn thiện các tuyến đường cấp khu vực, nội bộ cho các phương hiện 

hữu. 

B¶ng 17: Khái toán kinh phí giao thông đợt đầu 

TT Hạng mục 
Chiều 

dài  
(m) 

Chiều rộng (m) 
Lộ giới 

(m) 
Chi phí 
(tỷ.đ) Lòng 

đường 
Vỉa hè 

Phân 
cách 

A Giao thông đối ngoại                 275,8   

1 Nâng cấp mở rộng QL1 
      7.110   15 2x6   27         96,0   

      2.960   12 2x6   24         35,5   

2 
Nâng cấp mở rộng QL Quản Lộ 
- Phụng Hiệp 

           
7.214    

2x12 2x6 4 40 
            

144,3   

B Giao thông đô thị              1.666,4   

1 
Đường trục chính 1 (đường 
Nguyễn Huệ) 

           
5.278    

14 2x6   26 
            

164,7   

2 04 cầu trên tuyến trục chính 1 
           

1.600    
      15 

            
360,0   

3 
Xây dựng các tuyến đường ven 
sông, kênh 

         
15.500    

7,5 2x (3-6)   
13,5-
19,5 

            
302,3   

4 
Xây dựng các tuyến đường song 
hành ven sông, kênh 

           
5.167    

7,5-12 2x (3-6)   19,5-24 
            

147,8   

5 
Xây dựng cảng du lịch trên sông 
Cái Côn-0,5ha 

          
              

50,0   
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6 
Xây dựng 2 tuyến đường liên 
khu vực kết hợp cầu qua kênh 
Xẻo Vông  

           
9.500    

7,5-14 2x6   19,5-26 
            

271,7   

7 
Xây dựng cảng hàng hóa khu 
vực Tân Thành-2ha 

          
              

70,0   

8 
Hoàn thiện hệ thống đường khu 
vực 3 phường 

          
            

300,0   

  TỔNG              1.942,2   

Tổng kinh phí làm tròn là 1.950 tỷ đồng 

8.2. Định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

8.2.1. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế  

a. Cơ sở thiết kế: 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 (hệ cao độ quốc gia). 

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được phê duyệt; 

- Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu 

Giang về việc ban hành Quy định cao độ san lấp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

định hướng đến năm 2030. 

- Đồ án quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2025 đã được phê duyệt.  

- Căn cứ vào các đồ án quy hoạch phân khu và chi tiết mới nhất đã triển khai. 

b. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, hệ thống kênh thoát nước mặt hiện có để phục vụ 

thoát nước cho đô thị  

- Đối với khu vực có nền địa hình thấp khi xây dựng công trình cần phải tiến hành 

tôn nền.  

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, đặt mạng lưới 

cống hợp lý, đảm bảo chiều dài ngắn nhất, tránh nước chảy vòng vo. 

- Đối với khu vực phát triển đô thị tập trung: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng giữa 

nước mưa và nước thải. 

- Đối với khu vực các xã, có mật độ xây dựng thấp, sử dụng hệ thống thoát nước 

chung. 

8.2.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

a. Hệ thống thủy lợi: 

Hệ thống thủy lợi đóng vai trò phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và cần 

được giải quyết trong giai đoạn quy hoạch là kiểm soát lũ và ngăn mặn. 

Các giải pháp chủ yếu, bao gồm:  

- Giải pháp tưới, tiêu và kiểm soát lũ: Nạo vét định kỳ hệ thống kênh rạch, củng cố 

hệ thống đê, bờ bao, xây dựng hệ thống cống bọng các cấp và thực hiện quy trình vận hành 

hợp lý; đầu tư hệ thống trạm bơm điện để chủ động tưới, tiêu cho lúa; hoàn thiện hệ thống 

đê bao, bờ bao ô sản xuất theo hệ thống kênh, rạch tự nhiên, tại mỗi cửa lấy nước của từng 

gia đình có lắp bọng đóng mở hai chiều, lượng nước ngập không có khả năng tiêu tự chảy sẽ 
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được giải quyết bằng bơm; đối với diện tích ao nuôi thủy sản tập trung theo phương thức 

công nghiệp, khu vực nuôi phải có hệ thống kênh cấp và kênh tiêu nước riêng biệt; hệ thống 

ao nuôi được bố trí theo kiểu liên hoàn, gồm: ao lấy nước vào xử lý trước khi cấp vào ao 

nuôi chính, ao nuôi chính và ao chứa nước thay ra để xử lý trước khi thải ra nguồn, giải 

pháp tiêu thay nước là sử dụng máy bơm; đối với nuôi cá trên ruộng thì thực hiện giải pháp 

tiêu tự chảy kết hợp với bơm.   

- Phòng chống ô nhiễm nguồn nước: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục tới 

mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào chương trình giáo 

dục các cấp học; tất cả các nguồn thải phải được kiểm soát, thông qua chế độ cấp phép, 

kiểm tra, giám sát thường xuyên; đối với các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung cần quy 

hoạch hệ thống cấp, xả nước riêng biệt, nước xả trước khi đổ ra sông rạch phải được tập 

trung về một chỗ để xử lý (trước mắt nếu chưa có khả năng xây dựng các nhà máy xử lý, có 

thể áp dụng các biện pháp xây dựng khu vực xử lý là các hồ, đầm trên đó trồng nhiều loại 

cây thủy sinh có khả năng làm sạch nước); đối với các khu dân cư hiện hữu, cải tạo và xây 

mới hệ thống tiêu thoát nước thải và nước mưa; thực hiện tốt chương trình quản lý tổng hợp 

chất thải rắn, nhất là các loại đặc biệt độc hại như chất thải, rác thải từ các cơ sở y tế, chất 

thải có kim loại nặng của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiến tới thực hiện chương trình 

3R: giảm lượng thải, dùng lại và tái sử dụng  (Reduce, Reuse & Recycle); tăng cường công 

tác khuyến nông, khuyến ngư để giảm bớt ô nhiễm nguồn nước và đất do sử dụng không 

hợp lý các loại hoá chất và thức ăn; tăng cường kiểm soát tàu thuyền, giảm thiểu khả năng ô 

nhiễm dầu. 

- Phòng chống bồi lắng kênh rạch: tăng cường tần suất nạo vét (ít nhất 5 năm một 

lần) đối với hệ thống kênh rạch trên địa bàn; ngoài ra các giải pháp như trồng cây, cỏ ven bờ 

kênh để giảm thiểu khả năng xói lở bờ. Đối với các kênh rạch lớn, tập trung mật độ cao các 

phương tiện giao thông thủy thì tại những đoạn đi qua các khu đô thị, khu dân cư tập trung 

cần từng bước đầu tư xây dựng bờ kè hai bên, đảm bảo chống tình trạng xói lở và tạo mỹ 

quan cho các khu đô thị, khu dân cư. 

- Phòng chống cạn kiệt và xâm nhập mặn: Giảm việc sử dụng nước, nhất là trong 

mùa kiệt thông qua việc bố trí lại mùa vụ hợp lý; từng bước áp dụng các biện pháp canh tác 

tiên tiến, đảm bảo sử dụng nguồn nước một cách khoa học, hợp lý và tiết kiệm. Xây dựng hệ 

thống cống bọng để giữ nước, kiểm soát mặn trong trường hợp nước biển dâng cao, xuất 

hiện hiện tượng mặn xâm nhập theo hệ thống sông Cái Côn. 

Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động trong công tác tiêu úng, kiểm 

soát và khai thác lũ cả năm đối với diện tích cây ăn trái, diện tích đất sản xuất 3 vụ lúa, diện 

tích khóm, mía, diện tích nuôi trồng thủy sản và kiểm soát lũ tháng VIII đối với diện tích 

sản xuất còn lại; đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 100% diện tích trong vùng quy hoạch; thau 

chua, rửa phèn, hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn nước. 

Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống thủy lợi là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành 

công việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành các 

vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.  

b. Nền xây dựng: 

* Cơ sở xác định: 
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Đối với các khu trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở với mật độ cao mực 

nước tính toán là mực nước cao nhất với chu kỳ 50 năm P = 2% . 

Đối với các khu nhà ở với mật độ thấp, khu cây xanh mực nƣớc tính toán là mực 

nước cao nhất với chu kỳ 10 – 20 năm (P = 5 - 10%). 

Cao độ hiện trạng: 

+ Đất nông nghiệp: từ +0,5m đến +1,0m 

+ Đất thổ cư: từ +1,2m đến +1,5m 

+ Cao độ mặt đường nội thị: từ +1,7m đến +2,1m 

* Theo các quy hoạch đã phê duyệt: 

- Theo quy hoạch chung đô thị Ngã Bẩy đến năm 2025 đã được phê duyệt: cao độ 

nền xây dựng Hxd ≥ +1.90 đến +2.10m. 

- Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được phê duyệt: Hxd ≥ +1.90m. 

* Xác định cao độ nền  

Cao độ san nền cơ bản tuân thủ theo quy hoạch chung thị xã đến năm 2025, Quyết 

định số 1746/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND  tỉnh Hậu Giang về việc 

ban hành Quy định cao độ san lấp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến 

năm 2030: 

- Đối với khu vực trung tâm đô thị: Cao độ san nền tối thiểu đối với khu xây dựng 

mới Hxd ≥ +2.10m. Đối với khu vực xây dựng cũ: san nền tối thiểu Hxd ≥ +1.90m. 

- Đối với khu vực dân cư nông thôn: San gạt cục bộ trong từng khu vực xây dựng, 

đảm bảo cao trình thiết kế tối thiểu lớn hơn cao trình mực nước lớn nhất hàng năm 0,3m 

hoặc bám theo các trục đường giao thông chính. Khuyến kích cao độ san nền tối thiểu Hxd 

≥ +1.90m. 

c. Thoát nước mưa: 

c1. Hệ thống thoát nước: 

Với đặc thù địa hình của Thị xã Ngã Bẩy có địa hình bằng phẳng, được chia cắt bởi 

rất nhiều sông rạch tự nhiên. Vì vậy giải pháp thoát nước mưa như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. 

- Tận dụng hệ thống tụ thuỷ tự nhiên, đồng thời cải tạo và xây dựng hoàn chỉnh hệ 

thống thoát nước riêng cho những khu vực phát triển xây dựng. 

- Cải tạo, nạo vét lòng sông rạch, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường kết hợp bờ kè 

đảm bảo ổn định 2 bên sông, rạch, lưu thông dòng nước. 

- Xây dựng hồ cảnh quan kết hợp điều tiết nước mặt, cải tạo vi khí hậu. 

- Đối với khu vực phát triển đô thị: Thiết kế hệ thống thoát nước mặt riêng hoàn 

chỉnh với chế độ tự chảy. 

- Đối với khu vực nông thôn, sử dụng hệ thống thoát nước chung.  

c2. Phương pháp tính toán:  
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Tính toán thủy lực thoát nước lựa chọn đường kính cống thoát nước Theo phương 

pháp cường độ mưa giới hạn (Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước mưa TCVN7957-2008) 

Lưu lượng thoát nước mưa tính theo công thức: Q = q.C.F (l/s) 

Trong đó: Q. Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s) 

 q - Cường độ mưa tính toán  (l/s.ha )  

 C - Hệ số dòng chảy 

 F - Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha) 

 Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P 

 q: cường độ mưa, đơn vị (l/s.ha),     

    q = 

 Trong đó:  

 q- Cường độ mưa (l/s.ha) 

 t - Thời gian dòng chảy mưa (phút) 

 P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm)  

 A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương 

 P: Chu kỳ tính toán, P = 5 năm 

 t: thời gian tính toán, phút; t = to + t1 + t2 

Trong đó:  

 to : Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn từ 5 

đến 10 phút.  

 t1 : Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu  

 t1 = 0,021(L1/V1) 

Trong đó : 

 L1  - Chiều dài rãnh đường (m) 

 V1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s) 

 t2- Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán  

 t2= 0.017 ∑(L2/V2) 

Trong đó : 

 L2  - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m) 

 V1 - tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s). 

c3. Lưu vực thoát nước: 

Phân chia lưu vực hệ thống thoát nước của thị xã Ngã Bẩy phụ thuộc vào hệ thống 

kênh rạch hiện có và các trục đường giao thông đối ngoại, các lưu vực được chia nhỏ theo 

bẩy nhánh sông thoát nước chính, đảm bảo thoát nước nhanh, giảm tiết diện đường cống 

thoát nước.  

n

c

Bt

PCA

)(

)lg1.(
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- Đối với khu vực phát triển mật độ thấp: Xây dựng hệ thống đường cống thoát nước 

chính để tận dụng hệ thống kênh rạch hiện có, tránh ngập úng cục bộ. 

c4. Quy hoạch xây dựng đợt đầu: 

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp kè dọc theo hệ thống kênh, sông. 

- Cải tạo hệ thống thoát nước các khu vực đã xây dựng: khu vực nội thị, khu vực 

trung tâm các xã. 

- Thực hiện các dự án thoát nước khu vực thượng lưu, khơi thông dòng chẩy khu vực 

hạ lưu cho các lưu vực thoát nước chính: 

B¶ng 18: Khái toán kinh phí Chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(Tỷ đồng) (Tr.đồng/m ) 

1 D600 m 74.225 1 74,225 

2 D800 m 25.963 1,5 38,9445 

3 D1000 m 20.650 2,5 51,625 

4 D1200 m 12.922 3,8 49,1036 

5 D1500 m 7.579 5 37,895 

6 D1800 m 1.297 6,8 8,8196 

7 D2000 m 772 8 6,176 

8 Cống hộp 1.5 x 1.5m m 776 7 5,432 

9 Cống hộp 2 x 2m m 847 10 8,47 

10 Kè sông, hồ m 25.000 15 375 

Tổng 
   

655,7 

Tổng kinh phí làm tròn là 655 tỷ đồng 

8.3. Định hướng cấp nước 

8.3.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu  

a. Tiêu chuẩn dùng nước: 

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nội thị: 

 + Đến năm 2030: 110l/ng.ngđ tỷ lệ cấp nước 90%. 

 + Đến năm  2040: 130l/ng.ngđ tỷ lệ cấp nước 100%. 

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt ngoại thị :  

 + Đến năm 2030: 90l/ng.ngđ. tỷ lệ cấp nước 90%. 

 + Đến năm 2040: 110l/ng.ngđ. tỷ lệ cấp nước 100%. 

- Nước công trình công cộng : 15%Qsh.    

- Nước tưới cây rửa đường : 8%Qsh. 

- Nước công nghiệp : 20m3/ha.ngđ 

- Nước rò rỉ:  

+ Đến năm 2030: 15%Q. 

+ Đến năm 2040: 10%Q. 
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- Nước bản thân nhà máy: 5%Q. 

b. Nhu cầu dùng nước: 

B¶ng 19: Tính nhu cầu dung nước 

TT 
  

Thành phần dùng nước 
  

Quy mô Tiêu chuẩn Nhu cầu (m3/ngđ) 

giai 
đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

giai đoạn 
2030 

giai đoạn 
2040 

giai 
đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

1 
Nước sinh hoạt cho  khu 
vực nội thị Qsh1 

50000 
người 

100000 
người 

110 l/ng-
ngđ cho 

90%    
dân số 

130 l/ng-
ngđ cho 
100%    
dân số 

4950 13000 

2 
Nước dịch vụ công cộng 
cho khu vực nội thị  

    15%Qsh1 15%Qsh1 742,5 1950 

3 
Nước tưới cây rửa đường 
cho khu vực nội thị 

    8% Qsh1 8% Qsh1 396 104 

4 
Nước sinh hoạt cho  khu 
vực ngoại thị Qsh2 

40000 
người 

60.000 
người 

90 l/ng-
ngđ cho 

90%    
dân số 

110 l/ng-
ngđ cho 
100% 
dân số 

3240 6600 

5 
Nước dịch vụ công cộng 
cho khu vực ngoại thị 

    10%Qsh2 10%Qsh2 324 660 

6 Nước cho công nghiệp 30 ha 81 ha 20 m3/ha 20 m3/ha 600 1620 
7 Cộng         10253 23934 

8 Nước dự phòng rò rỉ     
15% tổng 

lượng 
nước trên 

10% tổng 
lượng 

nước trên 
1538 2393 

9 Cộng         11790 26327 

 
Nước bản thân nhà 
máy 

    472 1053 

12 Tổng         12262 27380 
 Làm tròn     12.500 27.500 

Tổng nhu cầu cấp nước :  - 2030: 12.500 m3/ngđ 

    - 2040: 27.500 m3/ngđ 

8.3.3. Quy hoạch cấp nước 

a. Nguồn nước 

- Dự kiến kênh Cái Côn vẫn là nguồn nước cấp chính cho thị xã. 

- Cần có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước kênh Cái Côn. 

b. Nhà máy nước  

- Dự kiến nâng cấp công suất nhà máy nước hiện trạng, nguồn nước kênh Cái Côn, 

công suất dự kiến: 

+ Giai đoạn 2030:  25.000 m3/ngđ 

+ Giai đoạn 2040 : 35.000 m3/ngđ 

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước của nhà máy nước mới dự kiến: 
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Công trình thu nước – Bể trộn – Bể lắng – Bể lọc  - Khử trùng – Bể chứa – Trạm 

bơm cấp 2 – Tuyến ống truyền dẫn – Mạng lưới cấp nước 

c. Mạng lưới cấp nước 

Dự kiến xây dựng các tuyến ống cấp nước truyền dẫn và phân phối có đường kính từ 

D150-D600mm. 

Mạng lưới đường ống được thiết kế dạng mạng vòng để đảm bảo an toàn cấp nước, 

kết hợp mạng nhánh dạng cành cây. 

d.  Bảo vệ nguồn nước 

Nguồn nước mặt kênh Cái Côn là nguồn nước cấp chính cho thị xã, do đó cần có 

biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước, cấm các hành vi xả thải nước thải sinh hoạt, 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành. Tất 

cả các đối tượng phát thải cần xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn môi trường, nước thải sau 

khi xử lý tại trạm xử lý nước thải cần đưa vào bể lưu chứa để kiểm soát chất lượng đến khi 

đạt quy chuẩn mới cho xả ra môi trường 

B¶ng 20: Bảng khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng  

TT 
 

Hạng mục 
 

Đơn vị 
 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(1.000đ) 

Thành 
tiền (tỷ 
đồng) 

I Nhà máy nước m3/ngđ 35.000 4.000 140 
II Mạng lưới cấp nước        
2 Ống gang D150mm m 33.010 540 17,8 
3 Ống gang D200mm m 52.040 690 35,9 
4 Ống gang D250mm m 4.890 885 4,4 
5 Ống gang D300mm m 10.070 1.157 11,7 
6 Ống gang D500mm m 2.100 2.965 6,3 
7 Ống gang D600mm m 2.250 5.079 11,5 
8 Cộng    227,6 
9 Dự phòng 30%       68,2 
10 Tổng    295,8 

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng đến 2040 là: 295,8 tỷ đồng 

8.4. Định hướng cấp điện 

8.4.1. Căn cứ 

Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 

(Quy hoạch Điện VII) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 

của Thủ Tướng Chính phủ; 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 

2030. 

Bản đồ hiện trạng Thị xã Ngã Bảy. 

Các dự án điện trên địa bàn Thị xã Ngã Bảy. 
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8.3.2. Lựa chọn nguồn nước: 

- Thị xã Ngã Bảy nằm ở hạ nguồn lưu vực sông Hậu, cách sông Hậu  khoảng 15km, 

là điểm hội tụ của bảy dòng sông. Khu vực mang đặc điểm chung của vùng châu thổ sông 

Mê Kông. 

- Thủy văn chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện thủy văn hệ thống sông rạch đồng 

bằng.  

- Mạch nước ngầm bị nhiễm phèn, nước ngầm ở độ sâu dưới 400m mới có thể sử 

dụng được. 

- Hiện kênh Cái Côn đang là nguồn nước cấp cho nhà máy nước của thị xã. 

8.4.2. Dự báo phụ tải điện 

a. Chỉ tiêu cấp điện: 

Sinh hoạt:  300-500W/người. 

Công cộng, dịch vụ: 35% điện sinh hoạt. 

Công nghiệp: 150-300kw/ha; 

b.  Tính toán phụ tải điện: 

Phụ tải điện chi tiết được tính theo phương pháp trực tiếp và trên cơ sở dự báo về: dân 

số, sử dụng đất ... 

Tổng nhu cầu phụ tải khu vực qua các giai đoạn:  

+ Giai đoạn ngắn hạn 2030: 29,1MW tương đương với 34,2 MVA. 

+ Giai đoạn dài hạn 2040: 83,2 MW tương đương với 92,5 MVA. 

8.4.3. Định hướng cấp điện 

a. Nguồn điện :  

Nguồn điện: Trạm biến áp 110kV Phụng Hiệp - 2x25mVA đủ đáp ứng cho nhu cầu 

phụ tải giai đoạn đầu. Giai đoạn dài hạn nâng công suất trạm thành 2x40mVA. 

b.  Lưới điện: 

* Lưới điện cao thế:  

Tuyến điện 110kV chạy qua khu vực nghiên cứu thiết kế sẽ được giữ nguyên hướng 

tuyến, tuy nhiên phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo đúng quy định hiện hành. 

* Lưới trung thế:  

Lưới trung thế phải đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn, đáp ứng nhu 

cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực; hoàn thiện hệ thống lưới điện theo 

tiêu chí N-1 “Khi 1 phần tử trên lưới điện bị sự cố, chế độ làm việc của lưới điện vẫn đảm 

bảo cung cấp điện an toàn và không bị cắt hay giảm tải”. Lưới điện trung thế được thiết kế 

mạch vòng, vận hành hở.  
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Giai đoạn đầu tiếp tục sử dụng các tuyến trung thế hiện có, sau khi đã duy tu bảo 

dưỡng. Giai đoạn dài hạn khi đã hình thành các khu chức năng sử dụng đất quy hoạch, lưới 

điện trung thế hiện hữu sẽ được nâng tiết diện kết nối với các tuyến 22kV xây dựng mới tạo 

thành mạch vòng để cấp điện cho các phụ tải trong khu vực.  

Khu vực trung tâm đô thị Ngã Bãy khuyến khích hạ ngầm toàn bộ lưới điện trung thế, 

hạ thế, chiếu sáng để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.  

* Lưới điện hạ thế: 

Lưới điện hạ thế được thiết kế hình tia trừ các phụ tải khu vực trung tâm có yêu cầu 

đặc biệt thì thiết kế mạch vòng. 

Bán kính lưới điện hạ thế đối với khu vực ngoại thị, dân cư phân tán không quá 800m, 

ở khu vực nội thị dân cư tập trung bán kính hạ áp không quá 300m. 

Mỗi mạng điện hạ áp có từ 2-4 đường dây trục chính và các nhánh rẽ. Các đường dây 

trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây, điện áp 380/220V. Các nhánh rẽ tùy theo nhu cầu 

phụ tải có thể đi 1,2 hoặc 3 pha. Khoảng cách trung bình từ các đường dây hạ áp tới nhà dân 

không quá 40m. 

Khu vực trung tâm đô thị khi xây dựng mới khuyến khích sử dụng cáp ngầm; các khu 

vực khác dùng dây bọc ABC. Trục chính có tiết diện từ 70 - 120mm2, nhánh rẽ từ 35 - 

70mm2. 

* Lưới điện chiếu sáng: 

Tất cả các tuyến đường chính, đường vực, đường nội bộ đều phải có hệ thống chiếu 

sáng công cộng. Đèn chiếu sáng dùng loại đèn theo công nghệ mới tiết kiệm điện năng.  

Chiếu sáng cần phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo các biên và điểm nhấn đô thị. 

Không phát triển tràn lan gây ô nhiễm ánh sáng. 

Ưu tiên, khuyến khích phát triển các loại đèn và hệ thống điều khiển chiếu sáng tập 

trung, tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích xây dựng hệ thống chiếu sáng dùng năng lượng 

mặt trời để đảm bảo tính sinh thái bền vững. 

c. Trạm biến thế phân phối : 

Tiếp tục phát triển thêm các trạm biến áp tiêu thụ để đáp ứng phụ tải của đô thị. 

Các trạm 22/0,4KV khu vực trung tâm dùng trạm xây hoặc trạm kios, các khu vực 

khác phân tán hoặc công nghiệp có thể dùng trạm treo. Công suất các trạm lưới 22/0,4KV 

chọn từ 250KVA đến 630KVA tuỳ theo từng khu vực. Bán kính cấp điện của mỗi trạm lưới 

<300m. 

8.5. Định hướng thông tin liên lạc 

Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc thị xã Ngã Bảy tuân thủ theo “Quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030”. 
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8.5.1. Viễn thông 

Nguồn tín hiệu: 

Nguồn tín hiệu chính sẽ được lấy từ tổng đài tại Thành phố Vị Thanh sẽ đưa tới cấp 

cho các thuê bao. 

Giải pháp quy hoạch: 

Dự báo nhu cầu mạng: 

Dự báo nhu cầu thông tin liên lạc đến năm 2040 của thị xã Ngã Bảy là 75.000 thuê 

bao, đạt mật độ khoảng 50 thuê bao/100 dân, trong đó internet cố định đạt 10-15 thuê 

bao/100 dân. 

 Chuyển mạch:  

Mạng chuyển mạch trong toàn đô thị được nâng cấp và mở rộng dung lượng nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển số lượng thuê bao như dự báo. Từng bước thay thế dần các thiết bị 

truy nhập hiện tại bằng các thiết bị NGN, đến thời điểm thích hợp loại bỏ hoàn toàn mạng 

chuyển mạch kênh. 

Truyền dẫn:  

Nâng cao chất lượng truyền dẫn cáp quang, tiếp tục đầu tư các tuyến cáp quang mới và 

hoàn thiện những mạch vòng để nâng cao độ tin cậy của mạng, tạo điều kiện mở rộng các 

loại hình dịch vụ như truyền hình cáp, Internet băng thông rộng, Video phone,.... 

Mạng ngoại vi: 

Từng bước hạ ngầm các loại cáp trên đường phố trong khu vực nội thị để đảm bảo chất 

lượng thông tin và mỹ quan đô thị cho thị xã và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác để tiết 

kiệm chi phí khi thi công. 

Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng- theo 

quy chuẩn của ngành. 

Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC  

 110 x 0,5mm được đi trên hè đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống  

110 x 0,65mm. 

Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu 

chống ẩm đi trong ống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm. 

Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại  2,3 nắp đan bê tông dưới hè, 1,2 hoặc 3 lớp 

ống. 

Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 60 – 80m. 

 Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư tạo thuận lợi 

cho việc lắp đặt và quản lý sau này. 

Mạng di động: 

Các nhà mạng tăng cường xây dựng mới, sử dụng chung trạm thu phát sóng để giảm 

bán kính phục vụ, tăng chất lượng dịch vụ. Đồng thời các nhà mạng thay thế dần cột ăng ten 

cồng kềnh để đảm bảo mỹ quan đô thị. 
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Mạng Internet:  

Triển khai lắp đặt mạng truy nhập có tốc độ cao đảm bảo cung cấp dịch vụ internet 

băng rộng đến tận thuê bao. Truy nhập mạng internet băng rộng sẽ được phát triển theo hai 

phương thức qua mạng cáp nội hạt và không dây. 

8.5.2. Bưu chính 

Phát triển dịch vụ theo hướng đa dạng hóa, cung cấp tất cả các dịch vụ bưu chính đến 

các điểm phục vụ, chú trọng tới phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ tài chính và các dịch vụ 

ứng dụng trên nền công nghệ thông tin nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân 

và các cơ quan, doanh nghiệp, ...  

8.6. Định hướng Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang  

8.6.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu  

Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước: 

- Nước thải sinh hoạt nội thị: 

 + Đến năm 2030 : 110l/ng.ngđ tỷ lệ cấp nước 90%. 

 + Đến năm  2040 : 130l/ng.ngđ tỷ lệ cấp nước 100%. 

- Nước thải sinh hoạt ngoại thị :  

 + Đến năm 2030 : 90l/ng.ngđ. tỷ lệ cấp nước 90%. 

 + Đến năm 2040 : 110l/ng.ngđ. tỷ lệ cấp nước 100%. 

- Nước thải công trình công cộng : 15%Qsh.    

- Nước thải công nghiệp : 20m3/ha.ngđ 

Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 1 kg/người.ngđ. 

Tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,04 ha/1000 dân. 

B¶ng 21: Bảng tính lượng thải phát sinh 

TT 
Thành phần dùng 
nước 

Quy mô Tiêu chuẩn 
Lượng thải 

(m3/ngđ) 

    
giai 

đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

giai đoạn 
2030 

giai đoạn 
2040 

giai 
đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

1 
Nước sinh hoạt cho  
khu vực nội thị Qsh1 

50000 
người 

100000 
người 

110 l/ng-
ngđ cho 

90%    
dân số 

130 l/ng-
ngđ cho 
100%    
dân số 

4950 13000 

2 
Nước dịch vụ công 
cộng cho khu vực nội 
thị  

    15%Qsh1 15%Qsh1 742,5 1950 

 
Tổng lượng nước thải 
nội thị phát sinh  

    5692,5 14950 

 Làm tròn     5700 15000 
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TT 
Thành phần dùng 
nước 

Quy mô Tiêu chuẩn 
Lượng thải 

(m3/ngđ) 

    
giai 

đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

giai đoạn 
2030 

giai đoạn 
2040 

giai 
đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

4 
Nước sinh hoạt cho  
khu vực ngoại thị 
Qsh2 

40000 
người 

60.000 
người 

90 l/ng-
ngđ cho 

90%    
dân số 

110 l/ng-
ngđ cho 
100% 
dân số 

3240 6600 

5 
Nước dịch vụ công 
cộng cho khu vực 
ngoại thị 

    10%Qsh2 10%Qsh2 324 660 

 
Tổng lượng nước thải 
ngoại thị phát sinh 

    3564 7260 

 Làm tròn     3600 7300 
6 Nước cho công nghiệp 30 ha 81 ha 20 m3/ha 20 m3/ha 600 1620 

 
Tổng lượng thải phát 
sinh 

        9900 23920 

8.6.2. Quy hoạch thoát nước thải 

Dự kiến thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt so với hệ thống thoát nước mưa. 

Nước thải thu gom theo nguyên tắc 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 4m tính tới 

đỉnh cống. Tại các vị trí có độ sâu chôn cống lớn hơn 4m đặt trạm bơm chuyển tiếp.  

Hệ thống đường cống thoát nước dùng đường cống có kích thước D300 bằng HDPE, 

độ dốc tối thiểu i = 1/d. 

Đường ống áp lực dùng ống thép, tuyến ống áp lực bố trí 2 ống đi song song để đảm 

bảo an toàn trong vận hành khi có sự cố. Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường 

kính D100 . Đường ống áp lực chôn sâu 1m. 

Trạm bơm chuyển tiếp sử dụng máy bơm nhúng chìm kiểu ướt, phần nhà trạm xây 

chìm và có thể kết hợp với giếng thăm để tiết kiệm tích đất và đảm bảo mỹ quan đô thị.  

Hệ thống cống chính bố trí dọc theo các tuyến phố để thuận tiện cho quản lý và bảo 

dưỡng. 

Tất cả các đối tượng phát thải cần được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại đúng quy cách 

trước khi được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước thải. 

Khu vực nội thị dự kiến chia làm 4 lưu vực chính, mỗi lưu vực dự kiến xây dựng 1 

trạm xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Trạm xử lý nước thải số 1 công suất  2030: 2.000 m3/ngđ, gđ 2040: 4.500m3/ngđ.  

+ Trạm xử lý nước thải số 2 công suất  2030: 1.000 m3/ngđ, gđ 2040: 3.000m3/ngđ.  

+ Trạm xử lý nước thải số 3 công suất  2030: 1.000 m3/ngđ, gđ 2040: 2.500m3/ngđ.  

+ Trạm xử lý nước thải số 4 công suất  2030: 1.000 m3/ngđ, gđ 2040: 3.000m3/ngđ.  

Nước thải sau xử lý cần đưa vào bể lưu chứa để kiểm soát chất lượng nước, đảm bảo 

quy chuẩn môi trường hiện hành mới cho phép xả ra ngoài. 
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Khu vực ngoại thị dự kiến xử lý nước thải cục bộ, khuyến khích sử dụng các hình 

thức xử lý nước thải quy mô nhỏ dạng bể BASTAF, sau đó tiếp tục xử lý sinh học trong 

điều kiện tự nhiên. 

Các khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cần xây dựng hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải. Nước thải sau xử lý cần đưa vào bể lưu chứa để kiểm soát chất lượng nước, 

đảm bảo quy chuẩn môi trường hiện hành mới cho phép xả ra ngoài. 

B¶ng 22: Khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng 

TT 
 

Hạng mục 
 

Đơn vị 
 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(1.000đ) 

Thành tiền 
(tỷ đồng) 

I Trạm xử lý nước thải m3/ngđ 13.000 7.000 91 
II Trạm xử lý nước thải CN m3/ngđ 2.600 7.000 18,2 
III Mạng lưới thoát nước     
1 Cống BTCT D300mm m 73.820 300 22,2 
2 Cống BTCT D400mm m 1.820 400 0,8 
3     132,2 
4 Dự phòng 30%    39,7 
 Tổng cộng    171,9 

Tổng kinh phí xây dựng khoảng̀: 171,9 tỷ đồng. 

8.6.3. Quy hoạch chất thải rắn (CTR) 

B¶ng 23: Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh : 

TT Hạng mục Quy mô Tiêu chuẩn 
Khối lượng CTR 

phát sinh (tấn/ngđ) 

    
giai 

đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

giai đoạn 
2030 

giai đoạn 
2040 

giai 
đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

1 
Chất thải rắn sinh 
hoạt 

90000 
người 

160000 
người 

1 
kg/ng.ngđ 

1 
kg/ng.ngđ 

90 160 

2 
Chất thải rắn công 
cộng, dịch vụ  

    15%Qsh1 15%Qsh1 13,5 24 

Tổng      102,5 184 

Theo Quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xác định CTR khu vực 

nghiên cứu được thu gom và vận chuyển về khu xử lý CTR toàn tỉnh tại xã Hòa An, huyện 

Phụng Hiệp. 

Khu vực dân cư các ấp bị chia cắt bởi kênh rạch, CTR được xử lý mang tính chất 

phân tán bằng phương pháp chôn lấp, đốt hoặc ủ phân… 

8.6.4. Quy hoạch nghĩa trang 

B¶ng 24: Dự báo nhu cầu đất nghĩa trang : 

TT 
  

Hạng mục 
  

Quy mô Tiêu chuẩn 
Nhu cầu đất nghĩa 

trang (ha) 
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giai đoạn 
2030 

giai đoạn 
2040 

giai đoạn 
2030 

giai đoạn 
2040 

giai đoạn 
2030 

giai 
đoạn 
2040 

1 Nghĩa trang 90000 người 
160000 
người 

0,04 ha/ 
1000 
người 

0,04 ha/ 
1000 
người 

3,6 6,4 

Khuyến khích sử dụng công nghệ hỏa táng để tiết kiệm quỹ đất. 

Dự kiến xây dựng nghĩa trang phục vụ cho các phường và xã Hiệp Lợi tại khu vực 

sát với khu nghĩa trang liệt sĩ, diện tích khoảng 5ha. 

Mở rộng quy mô nghĩa trang tại khu vực ấp Sơn Phú xã Đại Thành lên 2ha, phục vụ 

cho khu vực Tân Thành, Đại Thành. 

Đối với các nghĩa địa, nghĩa trang hiện trạng khác, tiếp tục sử dụng đến hết diện tích. 

IX.  PHÂN ĐỢT ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

9.1. Quy hoạch sử dụng đất đợt đầu đến năm 2030 

Hiện nay quỹ đất đã giao thực hiện các dự án phát triển đô thị đã có chủ trương và 

giao các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đã và tiếp tục đến với Ngã Bảy để nghiên cứu, đề xuất 

các dự án nhưng chưa hoàn thiện còn nhiều. Giải pháp thực hiện quy hoạch đến năm 2030 

của đô thị là tập trung hoàn thiện các khu vực đã giao đất thực hiện dự án và tập trung cải 

tạo, nâng cấp các khu đô thị hiện hữu. Khuyến khích ưu tiên thực hiện các dự án quy mô từ 

vừa đến nhỏ để thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội.  

Đối với các khu đô thị hiện hữu, nên áp dụng biện pháp “điều chỉnh đất đai” kết hợp 

với hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm” để cải tạo khu đô thị mà không phải di dời, 

giải tỏa lớn và hạn chế kinh phí đầu tư từ ngân sách. 

Ngoài hai nội dung trên, có thể xác định một số nội dung có tính chiến lược đối với 

viêc phát triển thành phố, thực hiện thông qua các dự án chiến lược (ưu tiên đầu tư). 

B¶ng 25: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

STT Danh mục đất 

Hiện Trạng Đến năm 2030 
Diện 
tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
m2/người 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Chỉ tiêu 
m2/người 

Tỷ lệ 
(%) 

  ĐẤT THỊ XÃ NGÃ BẢY 7.806,69    100 7.806,69      

I ĐẤT NỘI THỊ 2.507,30    
32,12 
(100) 

3.912,30  
  

50,11 
(100) 

I.1 Đất xây dựng 438,19 88,55 17,48 870,20 124,31  22,24  
A Đất dân dụng 313,25 63,30 12,49 494,97 70,71 12,65 

a1 Đất khu ở (đất ở, GT khu dân cư) 208,34 42,10 8,31 312,91 44,70 8,00 

a2 Đất công cộng khu ở 5,61 1,13 0,22 21,04 4,21 0,54 

a3 Đất cây xanh công viên 7,26 1,47 0,29 28,52 4,07 0,73 

a4 Đất giao thông đô thị 92,04 18,60 3,67 132,50 18,93 3,39 

B Đất ngoài dân dụng 124,94   4,98 375,23      9,59  
  Đất cơ quan, trụ sở 18,98 

 
0,76 26,98          0,69  

  Đất công cộng đô thị 7,03   0,28 38,16          0,98  

  Đất hỗn hợp       151,13          3,86  
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  Đất y tế 5,20   0,21 5,20          0,13  

  Đất Giáo dục, đào tạo 6,22   0,25 9,42          0,24  

  Đất an ninh quốc phòng 4,73   0,19 4,73          0,12  

  Đất trung tâm TDTT     0,00 10,5          0,27  

  Đất Công viên cây xanh tập trung       9,69          0,25  

  Đất công nghiệp, kho tàng 44,19   1,76 44,19          1,13  

  Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 3,92   0,16 3,92          0,10  

  Đất nghĩa địa 11,21   0,45 11,21          0,29  

  Đất tôn giáo tín ngưỡng 9,22   0,37 9,22          0,24  

  Đất giao thông  14,24   3,25 35,15          0,90  

  Đất Du lịch, dịch vụ       15,73          0,40  

I.2 Đất khác 2.069,11    82,52 3.042,10    77,76 

  Đất nông nghiệp 1.905,33   75,99 2.890,25    73,88 

  Mặt nước 163,78   6,53 151,85          3,88  

II ĐẤT NGOẠI THỊ 5.299,39   
67,88 
(100) 

   
3.894,39    

49,89 
(100) 

II.1 Đất các công trình tạo thị 219,57   4,14 372,01          9,55  
  Đất ở nông thôn 177,92   3,36 206,95          5,31  

  Đất cơ quan 11,48   0,22 3,48          0,09  

  Đất công cộng  5,73   0,11 7,94          0,20  

  Đất dịch vụ hỗn hợp       75,38          1,94  

  Đất cây xanh công viên 1,25   0,02 3,5          0,09  

  Đất du lịch, dịch vụ       7,16          0,18  

  Đất công nghiệp kho tàng       32,6          0,84  

  Đất đầu mối hạ tầng KTh       1,15          0,03  

  Đất nghĩa trang 1,05   0,02 2,00          0,05  

  Đất giao thông 22,14   0,42 31,85          0,82  

II.2 Đất khác 5.079,82   95,86 3.522,38    90,45 
  Đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 4.648,11   87,71 3.110,51    79,87 

  Mặt nước 431,71   8,15 411,87        10,58  

9.2. Các dự án ưu tiên đầu tư 

Các dự án chiến lược (các dự án ưu tiên đầu tư) là các dự án quan trọng, có khả năng 

lan tỏa và thúc đẩy các dự án khác. Các dự án này cần được thực hiện để đảm bảo khả năng 

triển khai thực hiện quy hoạch theo các chiến lược phát triển đô thị chính. 

Các dự án chiến lược nhằm thực hiện các chiến lược quy hoạch đô thị Ngã Bảy có 

thể đề xuất bao gồm: 

01. Nhóm dự án số 1 – Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị xã Hiệp Lợi – nâng cấp 

xã Hiệp Lợi thành phường Hiệp Lợi: 

- Lập Quy hoạch phân khu xã Hiệp Lợi để quản lý, thu hút phát triển. 

- Lập đề án nâng loại xã Hiệp Lợi thành phường Hiệp Lợi. 

- Cải tạo chỉnh trang QL1 cùng trục cảnh quan kênh Xẻo Vong đoạn từ xã Hiệp Lợi 

đến phường Ngã Bảy (nâng cấp chất lượng cảnh quan trục đường, chiếu sáng, tiện ích đô 

thị,…) để tạo dựng trục cửa ngõ đô thị. 
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- Cải tạo nâng cấp chất lượng hạ tầng kỹ thuật và xã hội các khu dân cư hiện hữu – 

đạt chuẩn đô thị. 

02. Nhóm dự án số 2 – “Phát triển các chức năng hai bên đường tỉnh 927C ” – Trục 

động lực, cửa ngõ phía Bắc vào đô thị. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trục đường cùng các tiện ích đô thị (chiếu sáng, vỉa 

hè, cây xanh,…) 

- Lập đồ án QH trục đường nhằm quản lý, khai thác quỹ đất và thu hút các nhà đầu tư 

đến phát triển các dự án hai bên trục đường. 

03. Nhóm dự án số 3 – “Đô thị hành chính phức hợp”  

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án phát triển đô thị trong khu vực. 

- Nâng cấp chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị và xã hội. 

- Xây dựng khu quảng trường, công viên trước không gian hành chính thị xã. 

- Lập QHCT các khu vực trọng yếu để thu hút đấu tư phát triển (Khu Trung tâm 

TDTT, khu đô thị hỗn hợp, mới,…). 

- Xây dựng tuyến đường vành đai số 1 – tuyến đường Nguyễn Huệ nối dài xuống khu 

vực phường Lái Hiếu, phường Hiệp Thành – tạo tiền đề phát triển các chức năng quan trọng 

cho đô thị (Du lịch, đô thị, TMDV,…) 

04. Nhóm dự án số 4 – Đô thị hỗn hợp, dịch vụ hiện hữu 

- Nâng cấp chất lượng sống đô thị (hạ tầng kỹ thuật, xã hội) 

- Cải tạo bờ sông Cái Côn, kênh Xẻo Vong – gia tăng không gian mở hướng ra bờ 

sông. 

- Tái lập hình ảnh Chợ nổi Ngã Bảy cùng với khai thác các quỹ đất để phát triển chức 

năng dịch vụ, thương mại mới. 

- Chỉnh trang không gian Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia  -Ủy ban liên hợp đình 

chiến để trở thành điểm tham quan hấp dẫn gắn với Chợ nổi Ngã Bảy. 

- Phát triển nhà máy nước Ngã Bảy – đảm bảo nhu cầu cấp nước phục vụ phát triển.  

05. Nhóm dự án số 5 – Đô thị du lịch, dịch vụ 

- Nâng cấp chất lượng đô thị (hạ tầng kỹ thuật, xã hội). 

- Khai thác quỹ đất hai bên đường Nguyễn Huệ nối dài phát triển các chức năng du 

lịch, dịch vụ, thương mại và các khu đô thị. 

06. Nhóm dự án số 6 – Khu đô thị công nghiệp, dịch vụ 

- Khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp để phát triển các khu 

đô thị TMDV mới. 
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- Xây dựng lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra 

CCN Tân Thành. 

- Nâng cấp chất lượng sống đô thị (cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xã hội). 

07. Nhóm dự án số 7 – Phát triển cụm công nghiệp Tân Thành 

- Thu hút nguồn vốn xã hội hóa để phát triển hạ tầng CCN Tân Thành. 

- Xây dựng cảng thủy phục vụ trung chuyển hàng hóa và phát triển công nghiệp. 

08. Nông nghiệp đô thị 

- Gìn giữ quỹ đất nông nghiệp – áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thúc đẩy 

giá trị nền nông nghiệp cho đô thị. 

 

 

Sơ đồ. Các nhóm dự án trọng điểm giai đoạn đầu 
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9.3. Kinh tế xây dựng 

9.3.1. Nhu cầu vốn Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, công trình công 
cộng và cây xanh đô thị cho giai đoạn đầu 

B¶ng 26: Tổng nhu cầu vốn đầu tư 

TT Loại công trình 
Đơn vị 

tính 

 
Suất đầu tư 

 
Khối lượng Thành tiền 

(Tỷ đồng) 
(Triệu đồng) (Ha) 

I Công trình kiến trúc       2.556,71 

1.1 Công trình công cộng ha  5.500 38,16 209,9 

1.2 Khu dân cư ha 7.500 312,9 2.346,8 

II Cây xanh công cộng       50,81 

2.1 Cây xanh công cộng ha 1.000 38,21 38,21 

2.2 Sân TDTT ha 1.200 10,5 12,6 

  Tổng       2.607,52 

9.3.2. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển đô thị 

B¶ng 27: Tổng nhu cầu vốn đầu tư 

TT Loại công trình 
Nhu cầu 
vốn (tỷ 
đồng) 

I Công trình kiến trúc 2.608 

  - Trong đó, riêng hạ tầng xã hội, cây xanh 248,1 

II Hạ tầng kỹ thuật 4.441 

2.1 CBKT 655 

2.2 Giao thông 2.970 

2.3 Cấp điện  267 

2.4 Cấp nước 295,8 

2.5 Thoát nước VSMT 171,9 

2.6 Thông tin - liên lạc 81 

III Chi phí khác - 30% 2.114 

  Tổng 9.163 

Suất đầu tư: 

Suất đầu tư trung bình: 10,53 tỷ đồng/ha đất xây dựng đô thị; 

Suất đầu tư hạ tầng xã hội cấp đô thị: 3,54 triệu đồng/người dân nội thị. 

9.3.3. Dự kiến nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị 

Nguồn vốn để xây dựng và phát triển đô thị được huy động từ mọi nguồn lực trong 

và ngoài nước. 

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước được tập trung đầu tư cho các hạng mục công 

trình hạ tầng kỹ thuật khung, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển chung của toàn đô thị hoặc 

các công trình phúc lợi công cộng thiết yếu; 

Tranh thủ các nguồn vốn ODA, các nguồn tài trợ từ nước ngoài để đầu tư các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng; 
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Huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp để đầu tư phát triển các khu chức năng đô 

thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên nguyên tắc thị trường; 

Huy động nguồn vốn từ trong dân cư để đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong khu 

dân cư. Khuyến khích hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm và “Điều chỉnh đất đai” 

trong nội bộ khu dân cư. Khuyến khích người dân tự xây dựng nhà ở để nâng cấp môi 

trường sống, giảm giá thành xây dựng và tăng sự đa dạng, phong phú trong cảnh quan đô 

thị.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ xây dựng 

95

X. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

10.1. Hiện trạng môi trường 

10.1.1. Chất lượng các thành phần môi trường 

a). Chất lượng không khí 

Nhìn chung chất lượng môi trường không khí qua số liệu quan trắc các năm tương 
đối ổn định tốt, hầu như chưa vượt ngưỡng cho phép ngoại trừ quốc lộ 1 tại Ngã Bảy) vượt 
quy chuẩn không nhiều. 

Kết quả quan trắc từ 2013 
đến 2017 tại các khu vực quy 
hoạch cho thấy: Hàm lượng bụi tại 
các vị trí dao động từ 183,8 - 322,2 
µg/m3 xấp xỉ quy chuẩn cho phép. 
Hàm lượng bụi giữa các năm tại 
các vị trí không có sự chênh lệch 
nhiều và có xu hướng ngày càng 
giảm dần. 

 

Hàm lượng bụi tổng tại các đô thị từ 2013-2017 

 

Hàm lượng NO2 tại các đô thị từ 2013-2017 

 

Hàm lượng SO2 tại các đô thị từ 2013-2017 

 

Hàm lượng CO tại các đô thị từ 2013-2017 

Hàm lượng NO2 trong 
không khí có dao động qua các vị 
trí quan trắc. Các giá trị đo đạc tại 
Ngã ba QL1A - Chợ Ngã Bảy  
vượt giới hạn cho phép của QCVN 
05:2013/BTNMT. Hàm lượng NO2 
có giá trị dao động từ 149,5 – 
364,3  µg/m3. Giá trị NO2 cao nhất  
vượt 1,82 lần giới hạn cho phép 
(200 µg/m3) vào năm 2016 tại Ngã 
ba QL1A - Chợ Ngã Bảy. 

Đối với các thông số như 
SO2 và CO được tại các vị trí quan 
trắc đều có giá trị đo đạc đều dưới 
ngưỡng cho phép của Quy chuẩn 
QCVN 05:2013/BTNMT. Hàm 
lượng SO2 dao động trong khoảng 
118,1-281,2 µg/m3 (Quy chuẩn: 
350 µg/m3); hàm lượng CO có giá 
trị rất nhỏ so với quy chuẩn và dao 
động từ 1.445- 8.376 µg/m3 (Quy 
chuẩn: 30.000 µg/m3). 

Mức độ ồn tại các vị trí 
quan trắc qua 5 năm gần nhất có 
giá trị xấp xỉ giới hạn cho phép, 
dao động từ 65,8 – 74,3 dBA, đạt 
QCVN 26:2010/BTNMT. Độ ồn 
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không có sự chênh lệch nhiều qua 
các năm giữa các vị trí. 

 
Mức độ ồn tại các đô thị từ 2013-2017 

 

 

Chỉ số ô nhiễm không khí AQI TX. Ngã Bảy1 

Tuy nhiên trong xu thế phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều người sử dụng 
nguồn nhiên liệu đốt như: xăng, dầu, ga, từ, điện… để sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. 
Thế nhưng, tại tỉnh Hậu Giang nói chung và thị xã Ngã Bảy vẫn đang tồn tại hàng trăm lò 
sản xuất than đốt phục vụ người tiêu dùng, nhiều nhất là xã Đại Thành. Nghề làm than phải 
đối mặt với chất khí độc hại từ củi thải ra trong quá trình “hầm” than cũng đang là vấn đề ô 
nhiễm không khí làng nghề ven đô. 

                                                        
1 CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 

Khoảng giá trị 
AQI 

Chất lượng không 
khí  

Ảnh hưởng sức khỏe  Màu  

0 – 50 Tốt  Không ảnh hưởng đến sức khỏe  Xanh  

51 – 100 Trung bình  Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài  Vàng  
101 – 200 Kém  Nhóm nhạy cảm cần hạn chết hời gian ở bên ngoài  Da cam  
201 – 300 Xấu  Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác hạn chế ở bên 

ngoài  
Đỏ  

Trên 300 Nguy hại  Mọi người nên ở trong nhà  Nâu  
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b). Chất lượng nước 

Tại khu vực thị xã Ngã Bảy hiện nay, nguồn nước tại một số tuyến kênh rạch vẫn 
đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt của người dân. Tình trạng xây dựng lấn 
chiếm cũng như việc xả thải nước thải sản xuất và chất thải sinh hoạt của người dân đã làm 
một số tuyến kênh bị ô nhiễm (như kênh Kênh Bún Tàu tiếp nhận nước thải CCN-TTCN 
TX. Ngã Bảy, kênh Xóm Rẩy phường Hiệp Thành…), gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống 
dân cư đô thị. Quan trắc môi trường năm 2011 chỉ quan trắc tại 02 điểm (NM10 và NM12), 
từ năm 2012 đến nay quan trắc thêm 4 điểm (NM10, NM11, NM12, NM13). 

 

Chất lượng nước khu vực tx Ngã Bảy qua các năm 2011- 6 tháng 20152 

Nhìn chung, so sánh với QCVN 08:2008/BTNMT chất lượng nước tại các điểm quan 
trắc ở năm không phù hợp sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chỉ phù hợp dùng cho 
mục đích tưới tiêu hoặc mục đích khác với các thông số như BOD, COD, N-NH4

+, P-PO4
3-, 

TSS, coliform phần lớn ở các năm vượt giới hạn cột A2, ngoại trừ 6 tháng năm 2015 các 
điểm điều nằm trong giới hạn cột A1. 

Qua đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI cho thấy: Chất lượng nước tại các 
điểm quan trắc năm 2012 đến 6 tháng năm 2015 không phù hợp sử dụng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt (giá trị WQI < 75), chỉ phù hợp sử dụng cho mục đích khác. 
                                                        
2 CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu 
91-100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển 
76-90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý 

phù hợp 
Xanh lá cây 

51-75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác Vàng 
26-50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác Da cam 
0-25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Đỏ 
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- Năm 2012 tất cả các điểm có giá trại WQI nằm trong khoảng giá trị 0 -25 qua đó cho 
thấy chất lượng nước bị ô nhiễm, cần các biện pháp xử lý. 

- Năm 2013 tại điểm NM11, NM12 có chất lượng nước bị ô nhiễm, cần các biện pháp 
xử lý (giá trị WQI nằm trong khoảng 0 – 25), hai điểm còn lại có giá trị WQI nằm 
trong khoảng 26 – 50 chất lượng nước chỉ phù hợp sử dụng cho giao thông thủy và 
mục đích tương đương khác. 

- Năm 2014, 6 tháng năm 2015 các điểm có chất lượng nước chỉ phù hợp cho tưới tiêu 
và mục đích tương đương khác (giá trị WQI nằm trong khoảng 51 – 75). 

Nhìn chung qua đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI thì giá trị WQI tại các 
điểm có xu hướng tăng qua các năm, thể hiện chất lượng nước được cải thiện dần. Tại 
NM12 có giá trị WQI thường thấp hơn so với các điểm khác, qua đó cho thấy chất lượng 
nước tại điểm này kém hơn so với các điểm khác. Điều này có thể là điểm NM12 ngoài  
chịu tác động từ hoạt động của khu dân cư, khu đô thị, khu vực chợ xung quanh mà còn 
chịu tác động từ hoạt động của CCN-TTCN Ngã Bảy. 

c. Nước ngầm: 

TX. Ngã Bảy có số lượng công trình khai thác là 4.947 lỗ khoan với mật độ 63 lỗ 
khoan/km2 hiện đang khai thác với lưu lượng 8.447 m3/ngày 

Chất lượng nước ngầm đang có xu hướng xấu đi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra ô 
nhiễm nước dưới đất như: 

- Các tác nhân tự nhiên: nhiễm mặn, nhiễm phèn, hàm lượng Fe, Mn và một số kim 
loại khác. 

- Các tác nhân tạo: nồng độ kim loại nặng cao, hàm lượng NO3
-, NO2

-, NH4
+, PO4

3- ... 
vượt quy chuẩn cho phép, ô nhiễm bởi vi sinh vật. 

- Việc sử dụng nước dưới đất của người dân ngày càng trở nên phổ biến đặc biệt là khu 
vực nông thôn. Việc khai thác và sử dụng nước ngầm không đúng kỹ thuật hoặc các 
lỗ khoan không sử dụng, hư hỏng không được trám lấp sẽ là nguyên nhân chính gây 
ô nhiễm nguồn nước ngầm. Bởi đây sẽ là nơi các loại hóa chất, chất độc hại, chất 
thải, vi sinh vật gây bệnh từ mặt đất có thể bị rò rỉ, ngấm vào nguồn nước ngầm. Bên 
cạnh đó việc khai thác, sử dụng nước dưới đất quá mức hoặc không theo quy hoạch 
sẽ làm cho tài nguyên nước dưới đất ngày càng cạn kiệt làm cho mực nước ngầm hạ 
thấp và có nguy cơ dẫn đến sụp, lún đất. 

Việc khai thác và sử dụng nước ngầm không đúng kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước 
ngầm, gia tăng nhiễm mặn, nhiễm phèn 

d. Đất: Một số khu vực đất nhiễm mặn, nhiễm phèn 

Đánh giá chung: Chất lượng môi trường nhìn chung tốt, nhưng đã bước đầu chịu tác 
động của đô thị hóa, giải quyết vấn đề môi trường trong quy hoạch cần chú ý về khai thác 
nước ngầm và tác động của hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp trong đô thị đến 
môi trường. 
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10.1.2. Tác động của thiên tai và BĐKH 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các nguy cơ, tai biến môi trường gia tăng ảnh 
hưởng đến cơ sở hạ tầng đô thị và đời sống đô thị 

- Triều cường và xâm nhập mặn: Quốc lộ 1 bị ngập nước ở thị xã Ngã Bảy do triều 
cường. 

- Ngập úng: Năm 2018 thị xã Ngã Bảy 40 ha bị ngập úng do triều cường ở khu vực 
ngoại thị. 

- Sạt lở bờ sông, rạch: Sạt lở bờ sông tại vàm Ba Ngàn xã Đại Thành 

  

Quốc lộ 1 bị ngập nước ở thị xã Ngã Bảy 
do triều cường 

Sạt lở bờ sông tại vàm Ba Ngàn xã Đại 
Thành 

10.1.3. Dự báo về biến đổi khí hậu 

Dự báo kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng (kịch bản quốc gia 2016): 

- Kịch bản thấp (RCP4.5): cuối thế kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 1,2-2,6oC; lượng mưa 

tăng từ 1,0-20,2%, nước biển dâng 32-78cm (trung bình tăng 55cm), làm cho hơn 160km2 

đất tại Hậu Giang (khoảng 10% diện tích) bị ngập.  

- Kịch bản cao (RCP8.5): cuối thế kỷ 21, nhiệt độ tăng từ 2,6 tới 4,5oC; tổng lượng 

mưa tăng 7,3-26,2%, lượng mưa mùa mưa tăng trong khi mùa khô giảm... Nước biển dâng 

48-106cm (trung bình tăng 78cm) đưa 32% diện tích Hậu Giang bị ngập.  

  

Bản đồ nguy cơ ngập ứng với mực nước biển dâng 100 cm vùng ĐBSCL và tỉnh Hậu 
Giang 
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TX. Ngã Bảy ở cuối nguồn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Nguy cơ lớn 

nhất là thiếu nước trong mùa khô và cộng thêm tác động của biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng lên, mặn thâm nhập sâu trên toàn vùng.  

Nguy cơ ngập do mực nước biển dâng đối với TX. Ngã Bảy 

TP/TX/Huyện  
Diện tích tự 
nhiên (ha)  

Nguy cơ ngập (% diện tích) ứng với các mực nước biển dâng  

50cm  60cm  70cm  80cm  90cm  100cm  

TX. Ngã Bảy  7.821 2,59 3,03 3,87 4,84 6,32 83,6 

Toàn tỉnh 161.957 3,4 10,3 20,5 32,0 42,6 80,5 

 

Bản đồ nguy cơ ngập ứng với mực nước biển dâng 30, 50 và 100 cm vùng ĐBSCL và 
tỉnh Hậu Giang [Viện KHTL miền Nam] 

10.2. Đánh giá môi trường chiến lược  

10.2.1. Các vấn đề và mục tiêu bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH trong quy hoạch 

a. Các vấn đề môi trường trong điều chỉnh quy hoạch chung TX. Ngã Bảy 

Các vấn đề môi trường chính cần quan tâm trong quy hoạch bao gồm: 

Duy trì, cải thiện chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên: môi trường không 

khí, nước mặt, nước ngầm, thổ nhưỡng; 

Bảo tồn các hệ sinh thái đặc trưng sông nước, không gian xanh tự nhiên của đô thị 

vùng ĐBSCL; 

Quản lý các nguồn gây ô nhiễm do chất thải đô thị, bao gồm nước thải, chất thải rắn, 

khí thải từ các hoạt động của dân cư, công nghiệp, thương mại, du lịch, y tế, giao thông… 

Thích ứng với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng: ngập lụt, 

xâm nhập mặn, sạt lở, hạn hán; 

Giảm nhẹ các tác động xã hội trong quá trình phát triển đô thị liên quan đến thay đổi 

sử dụng đất, tái định cư, lao động việc làm, thu nhập, chất lượng sống… 
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b. Mục tiêu bảo vệ môi trường TX. Ngã Bảy 

Điều chỉnh quy hoạch TX. Ngã Bảy đảm bảo đáp ứng các mục tiêu bảo vệ môi 

trường sau: 

Phục hồi môi trường, cải thiện chất lượng không khí, nước mặt trong đô thị; cải thiện 

và sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên đất, phục hồi đất đai bị thoái hóa, nhiễm mặn 

Duy trì, bảo vệ và phát triển các khu cảnh quan đặc trưng, hệ sinh thái và tính đa 

dạng sinh học 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại đô thị, các điểm dân cư. Xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường hiện hữu (bãi rác, cơ sở sản xuất, trung tâm dịch vụ, thương mại), 

xử lý triệt để chất thải rắn, lỏng, khí tại các khu đô thị, khu dân cư, cơ sở công nghiệp, chợ, 

y tế… 

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là 

ngập úng, xâm nhập mặn, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong quy hoạch và xây dựng 

thành phố thông qua xây dựng hệ thống kiểm soát, hạn chế ngập lụt trong đô thị; thiết lập hồ 

chứa điều tiết ngập lụt, cải thiện hệ thống thoát nước đô thị ứng phó với mưa lớn, triều 

cường; duy trì và phát triển các không gian xanh, hành lang xanh dọc các sông, kênh, trục 

giao thông…; phát triển hạ tầng xanh cải thiện khí hậu đô thị 

Đảm bảo chất lượng môi trường đô thị, nâng cao chất lượng sống cộng đồng, đảm 

bảo các điều kiện xã hội và cơ sở hạ tầng 

10.2.2. Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH 
và các mục tiêu quy hoạch 

Về định hướng phát triển 

Quy hoạch đã xác định tầm nhìn phát triển thị xã Ngã Bảy trở thành “đô thị nước 

thích ứng BĐKH”. Trên cơ sở đó, quy hoạch đã xác định tính chất đô thị là trung tâm kinh 

tế, văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo khu vực phía Đông của tỉnh Hậu Giang; có vai trò thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng phía Đông tỉnh Hậu Giang và một số huyện lân 

cận tỉnh Sóc Trăng; là vùng du lịch cảnh quan, sinh thái gắn với thế mạnh của vùng là phát 

triển dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và nghỉ ngơi, giải trí của người dân, phát triển vùng 

chuyên canh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến… Với tính chất và tầm nhìn trên 

giúp đô thị phát triển ở mức độ phù hợp, vừa có thể phát triển kinh tế xã hội gắn với thế 

mạnh đặc thù vùng sông nước, vừa đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển an 

toàn, giảm thiểu rủi ro, vừa đảm bảo cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua cải 

thiện các vấn đề thoát nước, chống ngập lụt đô thị, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại giúp nâng cao chất lượng môi trường đô thị, nâng cao tỷ lệ cây xanh, cải 

thiện vi khí hậu, tăng mật độ đường giao thông đô thị. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đồng bằng sông Cửu Long cũng như 

tỉnh Hậu Giang nói chung, TX. Ngã Bảy nói riêng có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng 

đang đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất nhạy cảm với thay đổi của tự nhiên. 

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời 
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tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Bên cạnh các tác động từ 

sự phát triển trong vùng cũng như ngoài vùng, như việc khai thác tài nguyên nước trên 

thượng nguồn châu thổ đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi 

thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, 

thì các mặt trái từ hoạt động phát triển đô thị bộc lộ ngày càng gay gắt, gây nhiều hệ lụy 

như: ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cân bằng sinh, gây nguy cơ sụt lún đất, suy giảm 

mực nước ngầm… Bên cạnh đó, việc xây dựng nhà cửa và hạ tầng sát bờ sông, kênh, rạch 

làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Chính vì vậy, điều chỉnh QHC thị xã Ngã Bảy đã xác 

định các chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh vùng như: 

- Tăng trưởng xanh.  

- Đô thị “xanh” ứng phó BĐKH, NBD. 

- Phát triển mô hình “cụm”. 

- Sử dụng đất linh hoạt. 

Các chiến lược phát triển trên có thể thúc đẩy thị xã Ngã Bảy theo hướng đô thị tăng 

trưởng xanh, thông minh hơn, sử dụng tài nguyên một cách khôn ngoan, hợp lý, nâng cao 

hiệu quả sử dụng năng lượng, duy trì cân bằng tự nhiên, ứng phó hiệu quả, chủ động với 

thiên tai và các tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ duy trì các hệ sinh thái, cảnh quan đặc 

hữu, nâng cao chất lượng, tiện ích cho người dân đô thị và khách thập phương. 

Sự phù hợp của các mục tiêu phát triển trong điều chỉnh quy hoạch chung TX. Ngã 

Bảy và các mục tiêu bảo môi trường, ứng phó BĐKH được thể hiện trong bảng sau. 

Sự phù hợp của các mục tiêu phát triển với các mục tiêu môi trường 

Mục tiêu 
môi  trường 

 
 
 
 
 
Mục tiêu 
phát triển 

Sử dụng 

đất đai 

hợp lý 

gắn với 

BVMT, 

ứng 

phó 

BĐKH 

Giảm 

nhẹ tác 

động xã 

hội 

Cải 

thiện 

chất 

lượng 

môi 

trường 

Chống 

ngập lụt 

Duy trì, 

bảo vệ 

nguồn 

tài 

nguyên 

Kiểm 

soát ô 

nhiễm 

Cải 

thiện hạ 

tầng, 

tiện tích 

đô thị 

Bảo vệ, 

duy trì 

không 

gian 

xanh, 

cải 

thiện vi 

khí hậu 

Bảo vệ 

hệ sinh 

thái, 

cảnh 

quan, 

đa dạng 

sinh 

học 

Sử dụng 

đất đai 

hợp lý 

gắn với 

BVMT, 

ứng 

phó 

BĐKH 

Tăng trưởng xanh                     

Đô thị “xanh” ứng 
phó BĐKH, NBD 

                    

Phát triển mô hình 
“cụm” 

                    

Sử dụng đất linh hoạt                     

 

Phù hợp  Không phù hợp 
 

hù hợp hỗ trợ  Không rõ ràng  
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10.2.3. Dự báo, đánh giá tác động môi trường của các định hướng quy hoạch 

Các định hướng phát triển không gian đô thị sẽ tác động tích cực cũng như chịu 

những thách thức, hạn chế đối với môi trường đô thị như sau: 

Tác động của định hướng phân khu chức năng và sử dụng đất đến môi trường 

Khu vực Định hướng quy hoạch và 
SDĐ 

Tác động tích 
cực đến bảo vệ 

môi trường 

Những mặt 
hạn chế / thách 

thức 

Giải pháp bổ 
sung 

Phân khu 
1 - Khu đô 
thị hành 
chính phức 
hợp 

Phát triển trên cơ sở nền tảng 
của khu trung tâm hành chính 
– chính trị mới, Khu đô thị 
lịch sử hiện hữu và bổ sung 
các chức năng:  
+ Không gian xanh và quảng 
trường. 
+ Phát triển thương mại dịch 
vụ hỗn hợp. 
+ Khu trung tâm TDTT. 
+ Các khu ở mới đa dạng 
(nhà ở kết hợp TMDV 
shophouse, nhà ở mật độ cao, 
mật độ trung bình và thấp). 

• Cải thiện cơ sở 
hạ tầng môi 
trường đô thị 
trung tâm 
• Thúc đẩy phát 
triển KT-XH cải 
thiện đời sống 
xã hội 
• Tạo việc làm 
từ dịch chuyển 
cơ cấu kinh tế 

• Chất thải từ 
hoạt động đô thị 
• Gia tăng áp 
lực đến nguồn 
nước 7 kênh 
sông 
• Nguy cơ ngập 
lụt do BĐKH 

• Kiểm soát 
chất thải 
• Kiểm soát 
nguồn nước cấp 
• Đảm bảo thoát 
nước và không 
gian trữ nước, 
điều tiết nước 
• Bảo vệ nguồn 
nước cấp 7 
kênh sông 

Phân khu 
2 - Khu đô 
thị dịch vụ, 
đào tạo 

Cải tạo, chỉnh trang khu vực 
hiện hữu, phát huy giá trị 
Khu di tích Ủy ban liên hợp 
đình chiến, phát huy giá trị 
cảnh quan hệ thống kênh rạch 
đặc trưng. Phát triển các chức 
năng: 
- Khu hỗn hợp, dịch vụ 
- Hình thành cụm đô thị giáo 
dục đào tạo 
- Hình thành vùng nông 
nghiệp đô thị - phục vụ ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ 
cao và tổ chức du lịch nông 
trải nghiệm nông nghiệp. 
- Hình thành các khu ở đa 
dạng gắn kết với từng không 
gian đặc trưng. 
- Bổ sung hệ thống kè kết 
hợp không gian xanh dọc 
theo tuyến sông Cái Côn, 
kênh Mang Cá và kênh Sóc 
Trăng. 

• Cải thiện hạ 
tầng kỹ thuật, 
điều kiện vệ 
sinh môi trường 
• Nâng cao chất 
lượng sống cho 
khu dân cư hiện 
hữu 
• Tạo các dịch 
vụ công ích cho 
người dân 
• Tạo việc làm, 
nâng cao chất 
lượng sống 
• Tăng giá trị 
các công trình 
văn hóa, kiến 
trúc đặc trưng 
của đô thị, dấu 
ấn quá trình 
phát triển đô thị. 

• Phát sinh nước 
thải, chất thải 
rắn… 
• Xung đột về 
sử dụng đất với 
các dự án lân 
cận 
• Gây khó khăn 
về kết nối hạ 
tầng, tạo áp lực 
lên cơ sở hạ 
tầng 
• Phát sinh chất 
thải từ cơ sở 
thương mại, 
dịch vụ 
• Gây ra các vấn 
đề xã hội phức 
tạp 

• Thu gom và 
xử lý triệt để 
chất thải 
• Tăng cường 
các biện pháp 
quản lý đầu tư 
thích hợp 
• Thành lập ban 
quản lý môi 
trường tại các 
điểm thu hút du 
khách.  
• Xác định các 
khu vực, cấp độ 
các công trình 
văn hóa cần 
bảo tồn, vùng 
đệm khu di 
tích, định 
hướng cho công 
tác bảo tồn. 
• Giảm tối đa 
công tác di dân, 
tác động đến 
vấn đề xã hội. 

Phân khu 
3 - Khu đô 
thị công 
nghiệp 

Phát triển mô hình “cụm” 
công nghiệp hiện đại với các 
chức năng đan xen, tương hỗ: 
+ Nhà xưởng, nhà máy (từng 

• Cải thiện hạ 
tầng kỹ thuật, 
điều kiện vệ 
sinh môi trường 

• Chất thải từ đô 
thị công nghiệp 
• Chất thải từ 
cụm CN 

• Kiểm soát 
chất thải, xử lý 
triệt để chất 
thải 
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dịch vụ bước chuyển đổi sang loại 
hình công nghiệp xanh, sạch 
không ô nhiễm môi trường). 
+ Kho tàng, vận chuyển. 
+ Nhà ở, cây xanh, tiện ích 
đô thị. 
+ Dịch vụ đi kèm (Chợ, siêu 
thị, nhà hàng, khách sạn, vui 
chơi giải trí, …) 

đô thị 
• Tạo việc làm, 
nâng cao chất 
lượng sống 
• Tạo động lực 
phát triển bền 
vững 
• Dịch chuyển 
cơ cấu kinh tế 
theo hướng có 
lợi đối với đời 
sống xã hội 
• Tạo nguồn lực 
bảo vệ môi 
trường 

• Chất thải công 
nghiệp: Khí 
thải, nước thải, 
chất thải rắn 
• Xung đột giữa 
các doanh 
nghiệp sản xuất 
công nghiệp 
khu dân cư lân 
cận 
• Thay đổi sử 
dụng đất (từ đất 
nông nghiệp 
sang công 
nghiệp) ảnh 
hưởng đến sinh 
kế 

• Kiểm soát 
nguồn nước 
cấp. Bảo vệ 
nguồn nước 7 
con kênh đô thị 
• Kiểm soát, 
quản lý các vấn 
đề xã hội 
• Tạo các hành 
lang xanh giữa 
các khu công 
nghiệp và đô 
thị 
• Nâng cao 
nhận thức, khả 
năng thích nghi 
với lối sống 
công nghiệp 
• Hướng dẫn 
chuyển đổi sinh 
kế cho người bị 
ảnh hưởng 

Phân khu 
4 - Khu đô 
thị du lịch, 
dịch vụ 

Phát triển khu đô thị hỗn hợp 
dịch vụ cửa ngõ mới cho 
thành phố Ngã Bảy.  
+ Phát triển trên nền tảng 
Khu trung tâm xã Hiệp Lợi – 
phường Hiệp Lợi trong tương 
lai.  
+ Phát triển các chức năng 
dịch vụ hỗn hợp kết hợp với 
các khu ở mới hiện đại, đồng 
bộ tạo dựng hình ảnh mới, ấn 
tượng cho cửa ngõ của thành 
phố Ngã Bảy. 
+ Nâng cấp cải tạo trục 
đường QL1 trở thành trục 
cảnh quan đi vào Khu trung 
tâm thành phố. 
+ Tổ chức các trục dọc và các 
trục ngang mới tạo tiền đề, 
động lực phát triển cho khu 
vực. 
+ Gìn giữ kênh nước hiện 
hữu để trở thành tuyến cây 
xanh cảnh quan hấp dẫn. 
+ Gia tăng các dịch vụ đi 
kèm (Chợ, siêu thị, nhà hàng, 
khách sạn, vui chơi giải trí, 
…) 

• Bảo vệ di sản, 
cảnh quan 
• Dịch chuyển 
cơ cấu kinh tế 
theo hướng có 
lợi đối với đời 
sống cộng đồng 
• Hướng đến 
tăng trưởng 
xanh, công 
nghiệp không 
khói 

• Chất thải rắn 
từ chợ, khu du 
lịch 
• Nước thải gây 
ô nhiễm nguồn 
nước 
• Tăng áp lực 
lên cơ sở hạ 
tầng 
• Tác động xã 
hội phức tạp 

• Tạo khoảng 
cách ly giữa các 
khu vực thương 
mại, du lịch với 
đô thị 
• Kiểm soát, 
quản lý các vấn 
đề xã hội 

Phân khu 
5 - Khu đô 

Phát triển khu đô thị hỗn hợp 
dịch vụ cửa ngõ mới cho 

• Dịch chuyển 
cơ cấu kinh tế 

• Chất thải rắn 
từ chợ, trung 

• Kiểm soát xử 
lý triệt để chất 
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thị thương 
mại dịch 
vụ mới 

thành phố Ngã Bảy.  
+ Phát triển trên nền tảng 
Khu trung tâm xã Hiệp Lợi – 
phường Hiệp Lợi trong tương 
lai.  
+ Phát triển các chức năng 
dịch vụ hỗn hợp kết hợp với 
các khu ở mới hiện đại, đồng 
bộ tạo dựng hình ảnh mới, ấn 
tượng cho cửa ngõ của thành 
phố Ngã Bảy. 
+ Nâng cấp cải tạo trục 
đường QL1 trở thành trục 
cảnh quan đi vào Khu trung 
tâm thành phố. 
+ Tổ chức các trục dọc và các 
trục ngang mới tạo tiền đề, 
động lực phát triển cho khu 
vực. 
+ Gìn giữ kênh nước hiện 
hữu để trở thành tuyến cây 
xanh cảnh quan hấp dẫn. 
+ Gia tăng các dịch vụ đi 
kèm (Chợ, siêu thị, nhà hàng, 
khách sạn, vui chơi giải trí, 
…) 

theo hướng có 
lợi đối với đời 
sống cộng đồng 
• Tạo nguồn lực 
bảo vệ môi 
trường 

tâm thương mại 
• Nước thải gây 
ô nhiễm nguồn 
nước 
• Tăng áp lực 
lên cơ sở hạ 
tầng 
• Tác động xã 
hội phức tạp 

thải 
• Kiểm soát, 
quản lý các vấn 
đề xã hội 

10.2.4. Giải pháp bảo vệ môi trường 

a. Nguyên tắc bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trong QHC TX. Ngã Bảy 

Giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển đô thị TX. Ngã Bảy cần đảm 

bảo nguyên tắc sau: 

- Kiểm soát và xử lý triệt để các loại chất thải rắn, lỏng, chất thải nguy hại, khí thải 

phát sinh từ các hoạt động công nghiệp, y tế, sinh hoạt dân cư, nông nghiệp… 

- Áp dụng các nguyên tắc phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái để bảo vệ môi 

trường và ứng phó với BĐKH bằng các biện pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, 

nguồn nước, phát triển hạ tầng xanh, giao thông công cộng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên 

- Tôn trọng và phát triển khung thiên nhiên bảo vệ đô thị: Đảm bảo mạng lưới dòng 

chảy các kênh, rạch; thiết lập các hành lang xanh dọc kênh, vành đai xanh giữa đô thị hiện 

hữu và đô thị mở rộng; thiết lập các hồ điều tiết, thích ứng với ngập lũ và triều cương 

- Đảm bảo quỹ đất cho cây xanh cách ly giao thông, khu vực sản xuất công nghiệp, 

hành lang xanh dọc sông, các trục chính đô thị và các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường khác 

- Ứng phó với BĐKH và nước biển dâng bằng các giải pháp công trình và phi công 

trình, bảo vệ môi trường trên nguyên tắc phòng ngừa, xử lý tại nguồn trước khi xử lý tập 

trung tại các trạm xử lý 

b. Phân vùng bảo vệ môi trường 
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Dựa trên chức năng và các mục tiêu bảo vệ môi trường, phân thành 4 vùng chính: 

- Vùng cải thiện môi trường đô thị hiện hữu: Cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường 

ven sông kênh; Thu gom, xử lý triệt để chất thải; Cải thiện cơ sở hạ tầng, xử lý cơ sở ô 

nhiễm, tái định cư khu vực sạt lở; Bảo vệ môi trường đặc trưng vùng sông nước, kiểm soát 

phát triển ven sông 

- Vùng kiểm soát môi trường đô thị mở rộng: Kiểm soát, xử lý chất thải đô thị; Phát 

triển cân bằng với thiên nhiên, duy trì không gian ứng phó với thiên tai; Thực hiện giải pháp 

công trình bảo vệ đô thị khỏi ngập lũ; Xây dựng công trình xanh, hiệu quả năng lượng, giảm 

phát thải nhà kinh; Giao thông công cộng, thân thiện môi trường 

- Vùng kiểm soát môi trường công nghiệp: Kiểm soát, xử lý chất thải công nghiệp: 

Tận thu nguyên liệu từ công nghiệp gắn với nông nghiệp; Cách ly cây xanh; Giám sát ô 

nhiễm môi trường 

- Vùng cải thiện môi trường nông thôn, giảm nhẹ thiên tai: Phát triển nông nghiêp 

sạch, hữu cơ; Cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn; Sống chung với lũ, điều tiết lũ; Bảo 

vệ không gian trữ nước ngọt; Tái định cư vùng ngập lũ, sạt lở; Tận thu nguyên liệu, năng 

lượng 

 

Ngoài ra có thể bao gồm 2 vùng phụ có các chức năng sinh thái môi trường dược tích 

hợp trong các vùng chính: 

+ Vùng bảo vệ sinh thái cảnh quan, phát triển hạ tầng xanh: Bảo vệ cảnh quan gắn 

với du lịch, dịch vụ; Phát triên hạ tầng xanh, điều tiết nước mặt giảm ngập úng, cải thiện vi 

khí hậu; Tạo khu vực tự làm sạch môi trường; Tạo không gian mở, tiện ích sinh thái đô thị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng kiểm soát môi 
trường đô thị mở rộng: 
Kiểm soát, xử lý chất thả; 

phát triển cân bằng với 
thiên nhiên, sông nước, 

Vùng kiểm soát 
môi trường công 

nghiệp 
- Kiểm soát, xử lý 

Vùng bảo vệ không gian 
nông nghiệp-sinh thái 

- Nông nghiêp sạch, hữu 
cơ 
- Cải thiện vệ sinh môi 
trường nông thôn 

Vùng bảo vệ môi trường 
đô thị hiện hữu: Cải thiện 

cảnh quan, môi trường, 
phát triển dân cư mật độ 
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+ Vùng không gian xanh, hành lang xanh đô thị: Bảo vệ không gian sinh thái, bảo vệ 

đa dạng sinh học; Phát triển không gian sinh thái nhân văn; Điều tiết môi trường, giảm ngập 

lụt, triều cường, xâm nhập mặn; Điều hòa khí hậu, tự làm sạch môi trường 

c. Giải pháp bảo vệ môi trường 

Bảo vệ môi trường 

Bảo vệ nghiêm ngặt môi trường nước mặt 7 tuyến sông kênh theo quy chuẩn nước 

cấp sinh hoạt và các kênh rạch trong đô thị 

Đầu tư, khắc phục ô nhiễm môi trường từ các khu dân cư, như khu dân cư phường 

Hiệp Thành. Đầu tư công trình xử lý môi trường tại bệnh viện đa khoa, các cơ sở sản xuất 

Bảo vệ kênh rạch, cảnh quan, mở rộng các không gian mặt nước đảm bảo khả năng 

tự làm sạch của các tuyến sông. 

Kiểm soát  ô nhiễm, xử lý chất thải tại các đô thị mới, các cụm, điểm sản xuất công 

nghiệp. Bố trí, kiểm soát ô nhiễm tại các điểm tập kết, trung chuyển rác hợp vệ sinh 

Tăng cường quản lý chất thải tại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các khu chợ, trung 

tâm thương mại dịch vụ trong khu dân cư và đô thị 

Đảm bảo duy trì các hành lang xanh dọc các trục giao thông chính, hành lang xanh 

cách ly khu vực gây ô nhiễm, hành lang các kênh, rạch 

 

Xử lý CTR bằng công nghệ hạn chế chôn lấp, tận thu tài nguyên, năng lượng 

Xử lý các điểm tập kết rác chưa hợp vệ sinh và chuyển sang xử lý tại khu liên hợp xử 

lý của toàn tỉnh tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. 

Kiểm soát chất lượng nước mặt theo Quy chuẩn loại A QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt đối với 7 tuyến sông kênh, đặc biệt 

là sông Cái Côn là các kênh cấp nước. 

Các điểm xả thải ra các nguồn dùng cho cấp nước sinh hoạt nêu trên đáp ứng QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (đối với nước thải 

đô thị và khu dân cư) và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp (đối với cơ sở sản xuất công nghiệp) 

Kiểm soát khai thác nước ngầm. Về lâu dài chuyển sang cấp nước vùng để có điều 

kiện sử dụng nguồn nước sạch, không bị nhiễm mặn 
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Đảm bảo các hành lang xanh dọc các trục giao thông chính, các hành lang thoát 

nước, cách ly giữa các khu vực sản xuất với khu dân cư 

Ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu: 

 Ngập lụt 

Khắc phục các công trình bị hư hỏng do lũ lụt gây ra, duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, 

khơi thông kênh mương phục vụ cấp nước sản xuất và sinh hoạt. Tăng thêm khả năng thoát 

lũ bằng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến sông kênh. 

Xây dựng hồ điều tiết phòng ngập và trữ nước, kết hợp cảnh quan. 

 

Hồ điều hòa vùng ngập do mưa 

 

Hồ điều hòa vùng ngập do lũ, triều 

Nâng cấp bờ bao, kết hợp đường giao thông. Quản lý chặt chẽ sự kết hợp giữa đường 

giao thông, đê /bờ bao kiểm soát lũ và nâng nền dân cư. 

Bổ sung các cống kiểm soát lũ dọc sông. Các cống này đồng thời cũng tăng khả năng 

cấp ngọt cho vùng 

Kè chống sạt lở và ngập lũ. 

Tiêu nước nội vùng cũng được xem xét song song với cấp nước bằng mở rộng các 

kênh trục và xây dựng hệ thống bơm điện tưới/tiêu kết hợp. 

 

Tạo không gian cho nước vùng đồng bằng ngập nước ven kênh, sông 

 Chống xói lở: 

Xây dựng, duy tu, bảo vệ kè chống xói lở vàm Ba Ngàn, khu vực phường Lái Hiếu… 

Điều tra, khảo sát, cảnh báo tình trạng xói lở đối với các khu vực dân cư 

Bố trí tái định cư, ổn định đời sống khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sạt lở 

 Các biện pháp khác 
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Phát triển đô thị xanh ứng phó với BĐKH, nâng cao sức chống chịu với thiên tai, 

thời tiết cực đoan, xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

Lồng ghép các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch 

và đầu tư phát triển đô thị, phát triển sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. 

Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường và cảnh báo sớm với BĐKH, thiên tai, nâng 

cao khả năng dự báo, cảnh báo phục vụ thích ứng và giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện công tác 

kiểm tra, quan trắc mặn thường xuyên trong mùa khô. 

Thực hiện các giải pháp phi công trình nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo 

vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tạo điều kiện để có đóng góp lớn hơn trong giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính và ứng phó với thiên tai. 

Tuyên truyền tình hình diễn biến lũ lụt, kịp thời đưa tin về tình hình diễn biến lũ, sạt 

lở bờ trên địa bàn để nhân dân có kế hoạch chuẩn bị: tu bổ bờ bao, cống đập, chứa nước 

ngọt vào các mương, ao…, kịp thời ứng phó với lũ lụt, xói lở nhằm giảm bớt thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

XI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Không gian đô thị Ngã Bảy đến năm 2040 sẽ được mở rộng và phát triển chủ yếu về 

hướng Tây, Tây Bắc và Bắc, Đông Bắc với việc hình thành trên cơ sở khai thác lợi thế của 

các trục giao thông quan trọng như QL1, Đường tỉnh 927C, tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp 

cùng với việc định hướng phát triển theo mô hình “Đa Trung Tâm Mở” với 05 Khu vực 

phát triển cùng 01 vùng bảo vệ cảnh quan sinh thái nông nghiệp đã cụ thể hóa được chiến 

lược phát triển cho đô thị, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, thu hút đầu tư xây 

dựng phát triển để tối ưu hóa các khu vực phát triển gắn với mục tiêu phát triển của thị xã và 

của tỉnh là thành phố trong tương lai.  

Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy được duyệt sẽ là một tiến trình quan trọng trong định 

hướng phát triển đô thị chung của tỉnh Hậu Giang. Vì vây, kính đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang sớm phê duyệt đồ án để làm căn cứ thực hiện các công tác tiếp theo. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
(QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT) 
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PHẦN PHỤ LỤC 
(SƠ ĐỒ BẢN VẼ THU NHỎ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


