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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch  

Thị trấn Lao Bảo là đô thị cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới 

Việt - Lào, một trong những trung tâm thƣơng mại - dịch vụ của tỉnh, có ý nghĩa 

vùng và quốc tế. Trong mối quan hệ quan trọng vùng biên giới Việt Nam - Lào, thị 

trấn Lao Bảo nằm hệ thống đô thị thuộc Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc biệt Lao 

Bảo gắn với các cửa khẩu quốc gia và quốc tế. Xây dựng hệ thống đô thị động lực 

cấp I có chức năng là trung tâm kinh tế tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng 

biên giới. Xây dựng Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc Lao Bảo trở thành thành phố, 

một đô thị cấp vùng, đồng thời là một đô thị trung tâm phát triển kinh tế - xã hội 

của Miền Tây của tỉnh Quảng Trị. 

Thị trấn Lao Bảo là đô thị nằm trong Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc biệt Lao 

Bảo đƣợc xác định là một trong 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của cả nƣớc, 

đƣợc hƣởng mức ƣu đãi cao nhất theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 

và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Thị trấn Lao Bảo nằm 

trong Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (Greater Mekong Subregion - GMS) và trục 

Hành lang Kinh tế Đông - Tây (East West Economic Corridor - EWEC). Trục hành 

lang Kinh tế Đông - Tây là một trong ba hành lang giao thông chính hình thành cơ 

sở cho ba hành lang kinh tế chính của Tiểu vùng Mêkông Mở rộng, là đƣờng ngắn 

nhất và thuận lợi nhất trong hoạt động lƣu thông với các quốc gia thuộc Tiểu vùng 

Mê-kông mở rộng, Đông Á, Tây Á và các quốc gia nằm trên tuyến hành lang Kinh 

tế Đông - Tây, đặc biệt là nƣớc Myanma, Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào; là khu 

vực gắn kết Khu kinh tế cửa khẩu Đensavan của Lào, Khu Kinh tế - Thƣơng mại 

đặc biệt Lao Bảo với đô thị Đông Hà và các cảng biển Miền Trung. Đây là lợi thế 

quan trọng để Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo nói chung và thị trấn 

Lao Bảo nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lƣu với các nƣớc 

trong khu vực và quốc tế.  

Thị trấn Lao Bảo nằm trong vùng có lịch sử, văn hóa đa dạng với nhiều tài 

nguyên du lịch, rất phong phú, đa dạng nhƣ: nhà tù Lao Bảo, căn cứ Khe Sanh, căn 

cứ làng Vây, sân bay Tà Cơn, suối La La, sông Sê Pôn..., nhiều bản làng dân tộc, 

nơi hội tụ các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp nhƣ hồ 

Tân Độ, hồ Rào Quán, hồ Khe Sanh, hồ công viên Lao Bảo, suối La La, thác Ồ 

Ồ..., là điều kiện để hình thành và phát triển các khu, cụm du lịch với các sản phẩm 
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du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Những năm vừa qua, sau một 

loạt các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế đƣợc tổ chức ở Lao Bảo làm cho khách 

quốc tế và cả nƣớc biết tới Lao Bảo nhƣ một điểm du lịch với nhiều loại hình dịch 

vụ lý tƣởng và hấp dẫn. 

Trong những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phƣơng 

đã có nhiều nỗ lực to lớn, đoàn kết, chung sức chung lòng phát huy nội lực xây 

dựng thị trấn vƣơn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã 

hội nhằm khẳng định vị trí trung tâm thƣơng mại, dịch vụ của vùng phía Tây tỉnh 

Quảng Trị, đồng thời là đầu mối giao thông  trong vùng tỉnh, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội của huyện Hƣớng Hóa nói riêng và của tỉnh Quảng Trị nói 

chung. 

Thị trấn Lao Bảo thực hiện xây dựng và quản lý đô thị trên cơ sở Định hƣớng 

quy hoạch chung Khu Thƣơng mại Lao Bảo đến năm 2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ và Quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Lao Bảo đến năm 2020 của UBND tỉnh. 

Sau 20 năm thực hiện quy hoạch, Lao Bảo đã hình thành và phát triển mạnh 

đúng theo định hƣớng của quy hoạch. Đảm nhận đƣợc vai trò là đô thị cửa khẩu, là 

trung tâm thƣơng mại - dịch vụ của huyện. 

Vào năm 2011, tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 07/4/2011 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê du yệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế 

thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo đến năm 2025, xác định tính chất của Khu Kinh tế 

Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo nhƣ sau: 

- Là đầu mối kinh tế - thƣơng mại, đầu mối giao thông của EWEC và là cửa 

khẩu quốc tế quan trọng, có vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thƣơng mại 

giữa hai nƣớc Việt Nam, Lào và các nƣớc khác. 

- Là đô thị quan trọng thuộc hệ thống đô thị động lực cấp 1 khu vực giáp biên 

giới Việt Nam - Lào, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng 

Trị nói chung và khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị nói riêng. 

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

Và xác định đô thị Lao Bảo là đô thị cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến 

biên giới Việt - Lào, một trong những trung tâm thƣơng mại - dịch vụ của tỉnh, có ý 

nghĩa vùng và quốc tế. 

Tuy nhiên, thị trấn Lao Bảo chƣa thực hiện việc lập quy hoạch phân khu xây 

dựng thị trấn Lao Bảo đến năm 2025 để phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo và phù hợp với định hƣớng 
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phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Việc lập quy hoạch sẽ đƣợc đề xuất cho giai đoạn đến năm 2025 do vậy quy 

mô và hƣớng phát triển đô thị sẽ có những thay đổi cần thiết, nhằm mục đích hoàn 

thiện, mở rộng các khu chức năng để với những ƣu thế vƣợt trội Khu KT-TM đặc 

biệt Lao Bảo sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tƣ, nhằm nhanh chóng đƣa khu vực 

này trở thành một hạt nhân quan trọng trên EWEC, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung và của thị trấn Lao Bảo nói riêng. 

1.2. Mục tiêu lập quy hoạch  

- Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu Kinh tế 

Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 

- Cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thƣơng mại 

đặc biệt Lao Bảo đến năm 2025.  

- Xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không 

gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử 

dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù 

hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lƣới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các 

trục đƣờng phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn đô thị; đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc. 

- Làm căn cứ quản lý xây dựng đô thị và làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch 

chi tiết. 

- Phục vụ công tác chuẩn bị đầu tƣ xây dựng. 

1.3. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch  

- Thị trấn Lao Bảo là đô thị cửa khẩu quốc tế nằm tại phía Tây, tỉnh Quảng 

Trị; là thị trấn thuộc huyện Hƣớng Hóa, cách thành phố Đông Hà 83 km và cách thị 

trấn huyện lỵ Khe Sanh 20 km về phía Đông.  

Có ranh giới hành chính nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp xã Hƣớng Phùng. 

+ Phía Đông giáp xã Tân Thành. 

+ Phía Nam, phía Tây giáp sông Sêpôn, tỉnh Savannakhet, Lào. 

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ thị trấn Lao Bảo với tổng diện tích 

tự nhiên của thị trấn Lao Bảo là 1.717,3 ha, có quy mô dân số khoảng 13.000 dân 

đƣợc phân bổ trên 11 khóm dân cƣ, bao gồm: Duy Tân, Cao Việt, An Hà, Tân Kim, 

Xuân Phƣớc, Vĩnh Đông, Trung Chín, Tây Chín, Ka Tăng, Ka Túp, Khe Đá. 
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Hình 1. Bản đồ địa giới hành chính huyện Hướng Hóa 
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Hình 2. Bản đồ địa giới hành chính thị trấn Lao Bảo 

1.4. Các căn cứ lập quy hoạch  

1.4.1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị; 

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

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

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

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định 37/NĐ-CP ngày  07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về quản lý không gian xây dựng 

ngầm đô thị; 

- Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 Quy định một số điều của luật 

kiến trúc; 

- Thông tƣ số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 
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về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Thông tƣ 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định 551/QĐ-UB ngày 25/4/2000 Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 

thị trấn Lao Bảo đến năm 2020; 

- Quyết định 554/QĐ-UB ngày 25/4/2000 Phê duyệt QHCT xây dựng Khu 

Công TM-DV Lao Bảo thuộc Khu thƣơng mại Lao Bảo giai đoạn 2000-2020; 

- Quyết định 1911/2000/QĐ-UB ngày 30/10/2000 Phê duyệt QHCT xây dựng 

Cụm sản xuất Công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo, thuộc Khu thƣơng mại 

Lao Bảo; 

- Quyết định 553/QĐ-UB ngày 25/4/2000 Phê duyệt QHCT xây dựng Cụm 

cửa khẩu Lao Bảo đến năm 2020; 

- Quyết định 555/QĐ-UB ngày 25/4/2000 Phê duyệt QHCT xây dựng Khu tái 

định cƣ bản Ka Tăng, bản Khe Đá thuộc Khu Thƣơng mại Lao Bảo, huyện Hƣớng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định 229/2001/QĐ-UB ngày 06/11/2000 Phê duyệt QHCT trục đô thị 

hai bên QL9, thị trấn Lao Bảo; 

- Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 14/1/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị Phê 

duyệt QHCT mở rộng Cụm cửa khẩu thuộc Khu KT – TM đặc biệt Lao Bảo; 

- Quyết định 2123/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị 

Phê duyệt QHCT khu tái định cƣ Lao Bảo – Tân Thành; 

- Quyết định 2456/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Về 

việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh QHCT Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao 

Bảo, huyện Hƣớng Hóa; 

- Quyết định 3251/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị 

Phê duyệt QHCT khu dân cƣ đƣờng Lê Hồng Phong và phía Tây nhà máy Super 

horse, thị trấn Lao Bảo, huyện Hƣớng Hóa, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định 20/QĐ-UBND ngày 07/1/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Phê 

duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu chức năng khu vực Đông Bắc thị trấn Lao 

Bảo, huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/2000; 

- Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Quảng Trị Về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực 

thuộc huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị 
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phê duyệt QH tổng thể phát triển KTXH Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo đến năm 

2020 & tầm nhìn đến 2025; 

- Quyết định 495/QĐ-TTg ngày 07/4/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ Điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 

đến năm 2025; 

- Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 26/08/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020; 

- Quyết định 448/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án thủy điện Hƣớng Phùng; 

- Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Về 

việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Lao Bảo, huyện 

Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị Về 

việc phê duyệt dự toán Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo, thuộc Khu KT-TM 

đặc biệt Lao Bảo, huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

1.4.2. Các tài liệu, cơ sở khác 

- Các quy hoạch các chuyên ngành kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhƣ: nhà ở, 

y tế, giáo dục, công nghiệp, nông- lâm- ngƣ nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp điện, 

cấp nƣớc, xử lý rác thải;  

- Các tài liệu và bản đồ của các đồ án trên địa bàn thị trấn Lao Bảo; 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lao Bảo khóa XIV trình Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5.000 do Trung tâm Quy hoạch và Kiểm 

định Xây dựng đo vẽ. 

- Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2017 do Nhà xuất bản Thống kế 

phát hành. 

- Các tài liệu, cơ sở liên quan khác. 
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PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

2.1. Giới thiệu về thị trấn Lao Bảo và KKT đặc biệt Lao Bảo 

2.2.1. Thị trấn Lao Bảo 

Lao Bảo là đô thị cửa khẩu quốc tế nằm tại phía Tây tỉnh Quảng Trị; là thị trấn 

thuộc huyện Hƣớng Hóa, cách TP Đông Hà 83 km và cách thị trấn huyện lỵ Khe 

Sanh 20 km về phía Đông. Lao Bảo nằm trong hệ thống đô thị thuộc Khu Kinh tế - 

Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo gắn với các cửa khẩu quốc gia và quốc tế. Xây dựng 

hệ thống đô thị động lực cấp I có chức năng là trung tâm kinh tế tổng hợp thúc đẩy 

phát triển kinh tế vùng biên giới. Xây dựng Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc Lao Bảo 

trở thành thành phố, một đô thị cấp vùng, đồng thời là một đô thị trung tâm phát 

triển kinh tế - xã hội của miền Tây tỉnh Quảng Trị, nơi đây đƣợc xác định một 

trong 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của cả nƣớc, đƣợc hƣởng mức ƣu đãi cao 

nhất theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và các điều ƣớc quốc tế mà 

Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Nằm trong Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (Greater 

Mekong Subregion - GMS) và trục Hành lang Kinh tế Đông Tây (East West 

Economic Corridor - EWEC). Trục hành lang Kinh tế Đông - Tây là một trong ba 

hành lang giao thông chính hình thành cơ sở cho ba hành lang kinh tế chính của 

Tiểu vùng Mê-kông mở rộng, là đƣờng ngắn nhất và thuận lợi nhất trong hoạt động 

lƣu thông với các quốc gia thuộc Tiểu vùng Mêkông mở rộng, Đông Á, Tây Á và 

các quốc gia nằm trên tuyến hành lang Kinh tế Đông - Tây, đặc biệt là nƣớc 

Myanma, Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào; là khu vực gắn kết Khu Kinh tế cửa 

khẩu Đensavan của Lào, Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo với đô thị 

Đông Hà và các cảng biển miền Trung. Đây là lợi thế quan trọng để Khu Kinh tế - 

Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo nói chung và thị trấn Lao Bảo nói riêng trong phát 

triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lƣu với các nƣớc trong khu vực và quốc tế. 

Bằng các nguồn lực nhƣ, triển khai các Dự án xây Khu kinh tế - Thƣơng mại 

đặc biệt Lao Bảo, hoặc mới đây xây dựng các tuyến đƣờng giao thông thuộc dự án 

phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông... cơ sở hạ tầng Lao Bảo đủ 

tiêu chuẩn của đô thị loại IV, nhƣ thẩm định của của UBND tỉnh Quảng Trị, đó là 

tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 

48,5/60 điểm, đạt đô thị loại IV. 

Điều đáng quan tâm, thị trấn Lao Bảo còn nằm trong vùng có lịch sử, văn hóa 

đa dạng với nhiều tài nguyên du lịch, rất phong phú, đa dạng nhƣ: Nhà tù Lao Bảo, 

căn cứ Khe Sanh, căn cứ làng Vây, sân bay Tà Cơn, suối La La, sông Sê Pôn... 
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nhiều bản làng dân tộc, nơi hội tụ các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều cùng với cảnh quan 

thiên nhiên đẹp nhƣ hồ Tân Độ, hồ Rào Quán, hồ Khe Sanh, hồ công viên Lao Bảo, 

suối La La, thác Ồ Ồ... là điều kiện để hình thành và phát triển các khu, cụm du lịch 

với các sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Những năm 

vừa qua, sau một loạt các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế đƣợc tổ chức ở Lao 

Bảo làm cho khách quốc tế và cả nƣớc biết tới Lao Bảo nhƣ một điểm du lịch với 

nhiều loại hình dịch vụ lý tƣởng và hấp dẫn. 

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII năm 2016, UBND tỉnh Quảng Trị 

đã thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc 

huyện Hƣớng Hóa. Việc công nhận Thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV là nhiệm vụ 

hết sức cần thiết, nhằm: Đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển của đô thị. Thể 

hiện đƣợc tâm huyết, nguyện vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thị 

trấn Lao Bảo nói riêng và huyện Hƣớng Hóa nói chung sau nhiều năm phấn đấu; 

Khai thác các tiềm năng và lợi thế về địa lý, tài nguyên du lịch, thể hiện tốt vai trò 

là đô thị cửa khẩu quốc tế, trung tâm thƣơng mại - dịch vụ của vùng phía Tây tỉnh 

Quảng Trị; Tạo cơ hội cho thị trấn Lao Bảo có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện 

hơn, tạo đà tiếp tục đầu tƣ mạnh mẽ hơn nữa, phát huy nội lực và huy động ngoại 

lực phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong chiến lƣợc trung và dài hạn; Là cơ 

sở để xây dựng Khu Kinh tế - Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo lên đô thị loại III trƣớc 

năm 2020 theo Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 09/07/2008 của Thủ tƣớng Chính 

phủ. 

2.2.2. Khu kinh tế - thƣơng mại đặc biệt lao bảo 

Xuất phát từ lợi thế của khu vực và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai 

nƣớc Việt - Lào, Bộ Chính trị hai nƣớc đã thống nhất chủ trƣơng xây dựng khu vực 

Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavẳn (Lào) trở thành một khu vực kinh tế phát triển.  

Chủ trƣơng trên đã đƣợc Chính phủ hai nƣớc thể hiện thông qua các Hiệp định 

hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học, Kỹ thuật hàng năm. Tại khoá họp năm 1997, 

Uỷ ban liên Chính phủ Việt - Lào đã giao cho Bộ Thƣơng mại hai nƣớc sớm hoàn 

tất dự án hai khu Thƣơng mại trình Chính phủ mỗi nƣớc phê duyệt để sớm triển 

khai thực hiện.  

Sau quá trình chuẩn bị, năm 1998, Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và 

thƣơng mại Lao Bảo đƣợc thành lập theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Khu vực này có tổng diện tích tự nhiên là 15.804ha, với dân số hiện tại khoảng 

38.583 ngƣời, gồm 2 thị trấn là Khe Sanh và Lao Bảo và 5 xã là: Tân Hợp, Tân 

Long, Tân Liên, Tân Lập, Tân Thành thuộc huyện Hƣớng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 
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Các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực đƣợc hƣởng một số ƣu đãi theo quy định 

của Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam đang áp dụng lúc đó và ƣu đãi theo chính 

sách phát triển kinh tế miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

ít ngƣời theo quy định hiện hành. 

Năm 2005, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2005/QĐ-

TTg về Quy chế khu kinh tế - thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo (Khu KT-TM đặc biệt 

Lao Bảo), với quan điểm mở rộng, đón đầu trong xu thế hội nhập phát triển; phù 

hợp với thực trạng tình hình, định hƣớng phát triển Kinh tế - xã hội của khu vực và 

của quốc gia ở hiện tại và trong tƣơng lai. 

Sau hơn 20 năm, Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo đã triển khai thực hiện xây 

dựng phát triển theo quy hoạch và đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Từ một 

vùng đồi núi hoang sơ “rừng thiêng nƣớc độc”, thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn và chịu nhiều đau thƣơng mất mát trong chiến tranh, đến nay Khu 

KT-TM đặc biệt Lao Bảo đã trở thành điểm đến của du khách, một địa chỉ của nhà 

đầu tƣ và trong tƣơng lai không xa, Lao Bảo sẽ trở thành một thành phố trẻ ở miền 

Tây tỉnh Quảng Trị. 

 

Hình 3. Hành lang kinh tế Đông - Tây 

http://laws.dongnai.gov.vn/200501/200501120003
http://laws.dongnai.gov.vn/200501/200501120003
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2.2. Các điều kiện tự nhiên 

2.2.1. Địa hình, địa mạo 

 Thị trấn Lao Bảo có dạng địa hình đồi núi thấp, độ dốc từ 8 – 20% 9 (có thể 

xây dựng đƣợc). Cao độ trung bình là khoảng 260m, cao nhất là các các dãy núi 

xung quanh với cao độ khoảng 670m và thấp dần về hƣớng sông Sê – Pôn với cao 

độ khoảng 200m. 

 

Hình 4. Minh họa mặt cắt ngang địa hình thị trấn Lao Bảo 

2.2.2. Khí hậu, thủy văn 

Tỉnh Quảng Trị nói chung và thị trấn Lao Bảo nói riêng nằm ở khu vực hẹp 

nhất của miền Trung, nên vùng chịu ảnh hƣởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió 

mùavới nền nhiệt giảm thấp vào mùa mƣa do ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc. 

Nền nhiệt tăng cao vào mùa khô và chịu ảnh hƣởng của gió Tây Nam khô nóng.  

a. Nhiệt độ 

Nền nhiệt bình quân cả năm tƣơng đối cao (24,5
0
C), nhiệt độ thấp nhất vào 

tháng 1 (16 - 19
0
C); Nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 (33 - 36

0
C), tổng lƣợng nhiệt cả 

năm khoảng 8.500 - 9.000
0
C. Ngoài 2 mùa nóng lạnh, có thời kỳ nhiệt độ trung 

bình khoảng 20 - 26
0
C, đó là thời kỳ chuyển tiếp mùa khí hậu. Trong thời gian 

chuyển tiếp từ nóng sang lạnh và ngƣợc lại có hoạt động của gió chuyển mùa từ 

Bắc bán cầu gây ra mƣa và mƣa phùn. Sự giảm thấp nhiệt độ trong mùa lạnh do 

ảnh hƣởng thâm nhập của gió mùa Đông Bắc gây nên những đợt lạnh có những 

ngày nhiệt độ xuống dƣới 15
0
C. Trong mùa nóng do ảnh hƣởng của gió Tây khô 

nóng, nhiệt độ cao tuyệt đối của vùng có thể lên đến 40,4 - 41,4
0
C. 

Bảng 1. Phân bố nhiệt độ theo mùa 

Chỉ tiêu Mùa lạnh Mùa nóng 

- Tháng theo mùa XI - III IV - X 

- Nhiệt độ trung bình (
0
C) 19,2 - 22,5 25,1 - 28,8 
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Chỉ tiêu Mùa lạnh Mùa nóng 

- Nhiệt độ trung bình tối thấp (
0
C) 16,8 - 17,7 22,4 - 25,9 

- Nhiệt độ trung bình tối cao (
0
C) 22,4 - 27,3 28,7 - 34,8 

- Biên độ nhiệt ngày đêm (
0
C) 5,2 - 7,3 6,0 - 9,1 

- Số ngày có nhiệt độ TB dƣới 20
0
C 58 - 60  

- Số ngày có nhiệt độ TB trên 25
0
C  177 - 180 

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối (
0
C) 9,8  

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối (
0
C)  43,1 

Số ngày có nhiệt độ trên 30
0
C từ 104 - 114 ngày (trong đó số ngày có nhiệt độ 

trên 35
0
C là 29 - 47 ngày). 

b. Chế độ mưa 

Hàng năm khu vực này nhận đƣợc một lƣợng mƣa khá lớn, lƣợng mƣa trung 

bình khoảng 2.600 - 2.700mm.Phân bố mƣa quan hệ với chế độ hoàn lƣu, có một 

mùa mƣa tập trung và một mùa ít mƣa.Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11 và chiếm 

khoảng 86% tổng lƣợng mƣa hàng năm. Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là thời 

kỳ ít mƣa, tổng lƣợng mƣa thời kỳ này chiếm khoảng 14% tổng lƣợng mƣa hàng 

năm. 

Số ngày mƣa trung bình năm là 150 ngày. Trong mùa mƣa số ngày mƣa càng 

nhiều (từ 50 - 70% số ngày trong tháng), có những cơn mƣa có cƣờng độ rất lớn, 

lƣợng mƣa lớn nhất trong 24 giờ đạt đến 447mm. Mƣa lớn trong mùa mƣa là tác 

nhân hàng đầu gây rửa trôi, xói mòn đất. 

c. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm các tháng trong năm nhƣ sau: 

Bảng 2. Độ ẩm không khí tương đối trung bình 

Tháng 1 4 7 10 Cả năm 

Độ ẩm (%) 87 83 74 84 82 

Thời kỳ ẩm ƣớt nhất là từ tháng 1 đến tháng 3. Không khí ở trạng thái bảo hoà 

hơi nƣớc và trời thƣờng mƣa nhỏ hay mƣa phùn. Trong các tháng mùa hạ độ ẩm 

tƣơng đối trung bình từ 78- 85% nhƣng có thời điểm xuống đến 45% (từ tháng 4 

đến tháng 8). 

Trong một ngày đêm độ ẩm không khí tƣơng đối giảm đột ngột vào lúc mặt 

trời mọc, đạt trị số thấp nhất vào lúc quá trƣa, sau tăng dần. Về đêm độ ẩm không 

khí ít thay đổi và duy trì ở mức cao, thƣờng đạt cực đại lúc 4 giờ sáng cho đến 

trƣớc lúc mặt trời mọc. 
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Trong những tháng mùa nóng, vào những ngày ảnh hƣởng của gió Tây Nam 

khô nóng, độ ẩm tƣơng đối thấp nhất giảm xuống 28 - 32%. 

Bảng 3. Độ ẩm không khí tương đối thấp nhất 

Tháng 1 4 7 10 Thời gian xảy ra cực trị 

Độ ẩm(%) 38 28 36 46 (28%) tháng 4 

Trong những tháng mùa Đông, tuy độ ẩm không khí trung bình lớn nhƣng độ 

ẩm thấp nhất trong ngày có thể giảm xuống rất thấp do những đợt không khí cực 

đới khô tràn xuống phía Nam hoặc do chịu tác động của gió Tây Nam khô nóng 

hoạt động sớm. 

Tại vùng dự án tổng lƣợng bốc hơi trung bình năm vào khoảng 1.200-

1.500mm, lƣợng bay hơi lớn nhất trong 24 giờ khoảng 24 mm và thƣờng xảy ra vào 

mùa hạ, vào những ngày có gió Tây Nam khô nóng mạnh. Trong các tháng mùa 

Đông lƣợng bay hơi thƣờng nhỏ. Ngƣợc lại mùa hè (tháng 5-9) lƣợng bay hơi 

chiếm 70-75% tổng lƣợng bay hơi cả năm. 

Bảng 4. Khả năng bay hơi trung bình 

Thời gian (tháng) 1 4 7 10 1-7 8-12 Cả năm 

Lƣợng bốc hơi 51 73 136 51 628 464 1.092 

Khu vực là nơi khô hạn, thời gian khô hạn trong năm là 6 tháng, khả năng khô 

hạn kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mạnh nhất vào tháng 6 tháng 7. Đây 

là vùng có chỉ số khô hạn lớn. 

Bảng 5. Chỉ số ẩm ướt K và chỉ số khô hạn K’ 

Thời gian  Cả năm Tháng 1 - 7 Tháng 8 - 12 

Các chỉ số K K’ K K’ K K’ 

Quảng Trị 2,2 0,5 0,7 1,5 4,2 0,2 

* Chỉ số khô hạn là tỷ số giữa khả năng bay hơi và lƣợng mƣa. 

* Chỉ số ẩm ƣớt là tỷ số giữa lƣợng mƣa và khả năng bay hơi. 

d. Bức xạ mặt trời - nắng - mây 

Nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, cũng nhƣ cả nƣớc, khu vực nghiên 

cứu đƣợc thừa hƣởng một chế độ bức xạ dồi dào do độ cao mặt trời lớn và độ dài 

ngày thay đổi không nhiều.  

- Lƣợng bức xạ thực tế bình quân năm: 126,17 Kcal/cm
2
/tháng 

- Cán cân bức xạ bình quân năm: 78,831 Kcal/cm
2
/tháng 

- Số giờ nắng trung bình năm: 1.840 giờ 
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- Tỷ suất nắng bình quân năm: 41% 

- Lƣợng mây tổng quan bình quân (tính theo 1/10 bầu trời): 8,0 

- Lƣợng mây dƣới trung bình (tính theo 1/10 bầu trời): 5,7 

e. Chế độ gió  

Vùng dự án chịu ảnh hƣởng của gió Tây Nam khô nóng từ tháng 4 đến tháng 

8 hàng năm. Gió Tây Nam khô nắng đã làm tăng đáng kể tính khắc nghiệt của thời 

kỳ khô hạn, làm tăng lƣợng bốc hơi, giảm độ ẩm không khí, góp phần gây cạn kiệt 

nguồn nƣớc mặt, hạ thấp mặt nƣớc ngầm và hạn chế lớn sự sinh trƣởng của cây 

trồng, vật nuôi và cuộc sống của con ngƣời. 

Số ngày trung bình có gió Tây Nam khô nóng: 51 ngày; Tốc độ gió Tây Nam 

mạnh nhất đã quan sát trong vòng 12 năm là 21 m/s; Nhiệt độ không khí cao nhất 

43,1
0
C; Độ ẩm không khí thấp nhất 28%. 

Vào mùa Đông khoảng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau hƣớng gió thịnh hành 

chủ yếu là hƣớng Đông và Đông Bắc gây ra mƣa và lụt. 

f. Bão và lũ lụt 

Sự khắc nghiệt của chế độ khí hậu ở Quảng Trị nói riêng và khu vực Miền 

Trung nói chung càng trở nên khắc nghiệt hơn khi bên cạnh thời kỳ khô hạn gay 

gắt lại đến thời kỳ chịu ảnh hƣởng của bão lụt nặng nề. Bão lụt thƣờng xảy ra từ 

tháng 7 đến tháng 11 (chủ yếu tập trung từ tháng 8 đến tháng 10). Mùa bão lụt 

thƣờng là mùa mƣa, khi có bão thì mƣa càng lớn gây xói mòn đất và sạt lở mạnh 

các công trình, đƣờng sá. 

2.2.3. Đánh giá, nhận xét 

- Thuận lợi: 

+ Với vị trí là cửa khẩu quốc tế của Việt Nam trên tuyến đƣờng 9 - hành lang 

kinh tế Đông Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lƣu phát triển kinh tế.  

+ Địa hình đa dạng, phong cảnh thiên nhiên phong phú là điều kiện thuận lợi 

để phát triển du lịch. 

+ Nguồn nƣớc tƣơng đối dồi dào thuận lợi cho phát triển kinh tế & đời sống 

dân cƣ. 

- Khó khăn: 

+ Địa hình khá phức tạp, quỹ đất xây dựng hạn chế. Những năm gần đây 

thƣờng xảy ra lũ lụt do mực nƣớc sông Sê – Pôn dâng cao. 

+ Thời tiết khắc nghiệt khi vào hè do gió Tây khô nóng, ảnh hƣởng trực tiếp 

đến thiết kế kiến trúc công trình & bố cục chủ đạo của không gian kiến trúc khu 

vực. 
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2.3. Dân số, lao động và các yếu tố kinh tế - xã hội khác 

2.3.1. Dân số và lao động 

- Đến nay, toàn thị trấn có 12.862 nhân khẩu trên tổng số 2.823 hộ tỷ lệ phát 

triển dân số tự nhiên bình quân là 1,37% (năm cao nhất 1.64%, năm thấp nhất 

1.05%). 

- Lực lƣợng lao động toàn thị trấn có 6.701 ngƣời trong độ tuổi lao động, 

chiếm 52% dân số toàn thị trấn. 

2.3.2. Về kinh tế, văn hóa - xã hội 

- Về kinh tế 

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị doanh thu bình quân đạt 7.974 

tỷ đồng, trong đó: Ngành Thƣơng mại - Dịch vụ và Du lịch 60,55%, đạt 100,9% chỉ 

tiêu Nghị quyết; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 24,72% 

đạt 98,9% chỉ tiêu Nghị quyết; Nông - Lâm nghiệp 14,73%, đạt 105,2% chỉ tiêu 

Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu ngƣời 38,06 triệu đồng, đạt 115,4% chỉ tiêu 

đề ra, ƣớc đến cuối năm 2020 đạt 41,5 triệu đồng/ngƣời/năm.  

- Về văn hóa – xã hội 

+ Cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao phát triển đa dạng, phù 

hợp, góp phần phát triển thể lực, thể trạng và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Tỷ lệ 

ngƣời tập luyện thể dục thể thao thƣờng xuyên chiếm 45% dân số, gia đình thể thao 

chiếm 39% số hộ toàn thị trấn. 

+ Đến nay, toàn thị trấn có 07 trƣờng học từ bậc mầm non đến bậc THPT 

(trong đó 6 trƣờng công lập, 01 trƣờng dân lập, 3/6 trƣờng công lập đạt chuẩn quốc 

gia). Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc biên chế đảm bảo; 100% 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trở lên. 

+ Trạm y tế và phòng khám đa khoa Lao Bảo có 15 giƣờng bệnh, 8 y, bác sỹ; 

cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh từng bƣớc 

đƣợc nâng cấp; bình quân 1.600 ngƣời dân trên 01 y, bác sĩ; mỗi khóm có từ 01 đến 

02 cộng tác viên y tế; thị trấn có 19 cơ sở hành nghề y, dƣợc, nha khoa tƣ nhân; 

hằng năm tiếp nhận điều trị hơn 2.800 lƣợt bệnh nhân. 

2.3.3. Đánh giá, nhận xét 

- Đƣợc thành lập từ năm 1998, đến nay trong khu đã hình thành một số cụm 

công nghiệp, khu công thƣơng mại, cơ sở hạ tầng đã đƣợc đầu tƣ hoàn thiện.  

- Từ một khu vực miền núi heo hút, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, 

ngƣời dân không có nƣớc sạch, điện sinh hoạt, giao thông cách trở, vv... đã dần 
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hình thành một trung tâm giao dịch thƣơng mại tầm cỡ, một đô thị với hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và xã hội đƣợc đầu tƣ đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân trong thị 

trấn và các khu vực lân cận.  

- Nền kinh tế phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng hiện đại 

giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thƣơng mại – dịch vụ và xây dựng đang là 

điểm sáng trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. 

Bảng 6. So sánh chỉ tiêu về dân số với tiêu chuẩn của Nghị quyết 

1210/2016/UBTVQH13 

TT Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Loại đô thị Ghi chú 

III IV V Lao Bảo 

Đạt tiêu 

chuẩn 

đô thị 

loại V 

1 Dân số toàn đô 

thị 

1.000 

ngƣời 

≥200 ≥100 Từ 4.000 

ngƣời đến 

50.000 

ngƣời 

12.9 

100 50 

2 Dân số khu vực 

nội thành, nội 

thị 

1.000 

ngƣời 

≥100 ≥50 

50 20 

2.4. Hiện trạng sử dụng đất đai 

2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

- Do đặc thù của địa hình tự nhiên và lịch sử phát triển nên diện tích đất nông 

nghiệp (bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp) chiếm tỷ lệ lớn: trên 

1.150 ha chiếm hơn 67%;  

- Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất nhƣ sau: 

+ Trong toàn đô thị, đất xây dựng đô thị là 523,39 ha chiếm 30,48%; Trong 

đó: đất dân dụng là 377,83 ha chiếm 22,0% ( đạt tiêu chuẩn đô thị loại III) và đất 

ngoài dân dụng là 145,56 ha chiếm tỷ lệ 8,48%.  

+ Trong dân dụng thì đất các đơn vị ở là 272.91 ha chiếm tỷ lệ 15,89%; Đất 

các công trình công cộng cấp đô thị là 35,22 ha chiếm tỷ lệ 2,05% (đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại III); Đất cây xanh là 5,68 ha chiếm tỷ lệ 0,33% (chƣa đạt tiêu chuẩn đô 

thị loại III). 

Bảng 7. Thống kê hiện trạng sử dụng đất 

STT Các loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

I Đất xây dựng đô thị 525,94 30,63 

A Đất dân dụng 381,65 22,22 

1 Đất các đơn vị ở 281,69 16,40 

1.1 Đất ở hiện trạng 237,4 13,82 
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STT Các loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1.2 Đất CTCC cấp đơn vị ở 6,84 0,40 

1.3 Đất cây xanh  0 0,00 

1,4 Đất thể dục thể thao 3,55 0,21 

1,5 Đất giao thông 33,9 1,97 

2 Đất CTCC cấp đô thị 27,18 1,58 

2.1 Đất cơ quan hành chính sự nghiệp 0,95 0,06 

2.2 Đất giáo dục 1,04 0,06 

2.3 Đất y tế 0,39 0,02 

2.4 Đất văn hóa 3,45 0,20 

2.5 Đất thể dục thể thao 0 0,00 

2.6 Đất TM - DV 21,35 1,24 

3 Đất cây xanh 12,31 0,72 

4 Đất giao thông 64,02 3,73 

B Đất ngoài dân dụng 144,29 8,40 

1 Đất công nghiệp, kho tàng 47,03 2,74 

2 

Đất cơ quan bên ngoài và trung tâm 

chuyên ngành 14,74 0,86 

3 Đất giao thông đối ngoại 10,43 0,61 

4 Đất an ninh - quốc phòng 5,05 0,29 

5 Đất tôn giáo - tín ngƣỡng 2,68 0,16 

6 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 25,33 1,47 

7 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 5,32 0,31 

8 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 33,71 1,96 

II Đất khác 1191,36 69,37 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 142,29 8,29 

2 Đất lâm nghiệp 1011,64 58,91 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 5,28 0,31 

4 Đất chƣa sử dụng 32,15 1,87 

TỔNG 1717,3 100,00 

2.4.2. Đánh giá, nhận xét 

- Về cơ cấu sử dụng đất: Do đặc thù của địa hình khu vực, nên loại đất nông, 

lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sử dụng đất của đô thị. Mặc dù dƣ địa 
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về đất đai lớn nhƣngkhả năng khai thác quỹ đất xây dựng là tƣơng đối hạn chế. 

- Trong đất dân dụng, tỷ lệ thành phần đất đai tƣơng đối hợp lý, tuy nhiên 

trong cơ cấu đất đơn vị ở thì chƣa có đất cây xanh. 

Bảng 8. So sánh một số chỉ tiêu về sử dụng đất với tiêu chuẩn của Nghị quyết 

1210/2016/UBTVQH13 

TT Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Loại đô thị 

Ghi chú 
III IV V 

Lao 

Bảo 

1 

Đất xây dựng các 

công trình dịch vụ 

công cộng đô thị 

m
2
 /ngƣời 

≥ 4 ≥ 4 ≥ 3,5 

21,13 Đạt 
3 3 3 

2 

Đất xây dựng công 

trình công cộng cấp 

đơn vị ở 

m
2
 /ngƣời 

≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 1,5 

5,3 Đạt 
1,0 1,0 1,0 

3 
Đất cây xanh toàn đô 

thị 
m

2
 /ngƣời 

≥ 10 ≥ 7 ≥ 7 
9,6 

Đạt loại 

III 7 5 5 

2.5. Hiện trạng không gian, kiến trúc và cảnh quan 

2.5.1. Phân khu chức năng 

- Phía Tây Bắc theo trục Quốc lộ 9, giáp với CHDCND Lào là cụm tổ hợp các 

dịch vụ cửa khẩu bao gồm Chi cục Hải quan, Đồn Biên phòng, bãi kiểm hóa Hải 

quan và cụm thƣơng mại – dịch vụ đi kèm. 

- Trung tâm là Khu Công TM – DV Lao Bảo với cơ cấu chủ yếu là TM – DV 

và một phần công nghiệp, đây là khu vực trung tâm của thị trấn. 

- Phía Bắc và Đông Bắc là Cụm công nghiệp, đƣợc quy hoạch gần với cao tốc 

Lao Bảo – Cam Lộ (chƣa xây dựng), và tuyến đƣờng sắt xuyên á (chƣa xây dựng). 

- Phần đất nông nghiệp  chủ yếu phân bố tai khu vực đồi núi phía Bắc, trải dài 

về phía Đông, đây là khu vực có địa hình phức tạp, khó phát triển thành các khu 

vực chức năng đô thị; 

- Các khu vực dân cƣ đƣợc bố trí quanh khu trung tâm của thị trấn. 

2.5.2. Điểm nhấn 

- Khu vực trung tâm của thị trấn với hệ thống các công trình có kiến trúc đặc 

sắc nhƣ Trung tâm thƣơng mại Lao Bảo với kiến trúc mô phỏng nhà ở của ngƣời 

dân địa phƣơng và khách sạn Sê-Pôn với kiến trúc hài hòa với cảnh quan rừng núi. 

- Khu vực cửa khẩu với kiến trúc mô phỏng Trống đồng Đông Sơn của quốc 

môn Lao bảo là điểm nhấn mạnh mang nét kiến trúc truyền thống đặc sắc. 



Thuyết minh Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo TL 1/5000 19 

 

2.5.3. Trục chính 

- Hiện nay, trục chức năng và cảnh quan chính của đô thị là các trục đƣờng: 

Quốc lộ 9, Nguyễn Huệ, Trần Hƣng Đạo, Lý thƣờng Kiệt, Trần Phú. 

- Trục đƣờng Trần Phú kết hợp với Trụ sở UBND thị trấn Lao Bảo và công 

viên văn hóa trung tâm đã tạo thành một sự kết hợp trục chính – điểm nhấn tiêu 

biểu, mang lại giá trị cao về mặt kiến trúc đô thị. 

2.5.4. Không gian mở 

- Không gian công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo là một không gian mở lớn, 

cảnh quan đẹp, nằm ở vị trí trung tâm, và đã đƣợc đầu tƣ xây dựng một phần. 

2.5.5. Đánh giá, nhận xét 

- Nhìn chung, do thị trấn Lao Bảo đƣợc đầu tƣ quy hoạch và xây dựng hạ tầng 

đồng bộ từ đầu nên việc phân chia chức năng đô thị khá rõ ràng và hợp lý. 

- Các yếu tố về bố cục và kiến trúc đô thị đƣợc thể hiện tƣơng đối mạch lạc, 

hài hòa và mang bản sắc của một đô thị miền núi hiện đại. 

- Tuy nhiên, để hoàn thiện các ý tƣởng ban đầu về tổ chức đô thị của nhà thiết 

kế, cần đầu tƣ xây dựng hoàn thiện một số công trình trọng điểm và đƣa vào sử 

dụng một cách thực tế, có hiệu quả; ví dụ: khu vực công viên trung tâm và nhà văn 

hóa, trụ sở UBND cần liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một khu vực công 

cộng, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí, tăng tính liên kết cho cộng 

đồng. 

2.6. Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội 

2.6.1. Các cơ quan cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện 

- Công trình cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã đƣợc đầu tƣ xây dựng hoàn thiện, 

hiện đại, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu cho hành lang kinh tế Đông – Tây. 

- Các cơ quan trực thuộc từ cấp huyện trở lên phần lớn đã đƣợc xây dựng. 

  
Hình 5. Cửa khẩu Quốc tế LB Hình 6. Chi cục Hải quan Lao Bảo 
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Hình 7. Trạm kiểm dịch thực vật Hình 8. VP Ban QL KKT 

2.6.2. Các công trình xã hội cấp đô thị, đơn vị ở 

a. Công trình nhà ở 

- Nhà ở đƣợc xây dựng dọc Quốc lộ 9 có tầng cao phổ biến từ 2 - 5 tầng, kiến 

trúc đẹp, hiện đại, thƣờng kết hợp chức năng thƣơng mại – dịch vụ. 

- Phần lớn nhà ở còn lại trên địa bàn thị trấn đƣợc xây dựng kiên cố, cao từ 1 - 

3 tầng. 

- Đối với nhà ở cho ngƣời Vân Kiều cũng đƣợc quan tâm đầu tƣ xây dựng nhà 

ở kiên cố, phù hợp với phong tục tập quán của ngƣời Vân Kiều, tạo thành các khu ở 

khang trang và mang bản sắc văn hóa của ngƣời Vân Kiều. 

  
Hình 9. Nhà ở 2-5 tầng Hình 10. Nhà ở người Vân Kiều 

b. Trụ sở cơ quan 

- Trụ sở mới của UBND thị trấn đƣợc hoàn thiện vào năm 2019, nằm trên 

đƣờng Nguyễn Huệ, quy mô trên 3.000m
2
, kiến trúc đẹp và hiện đại. 

- Ngoài ra, các công trình trụ sở cơ quan cấp đô thị khác nhƣ: Đồn Công an, 

Bƣu điện, Trung tâm viễn thông… cũng đã đƣợc xây dựng. 
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Hình 11. Trụ sở UBND Hình 12. Bưu điện thị trấn 

c. Công trình giáo dục 

- Công trình giáo dục cấp đô thị: 01 trƣờng trung học phổ thông. 

- Công trình giáo dục cấp đơn vị ở: 01 trƣờng trung học cơ sở; 03 trƣờng tiểu 

học, 05 trƣờng mầm non. 

  

Hình 13. Trường THPT  Hình 14. Trường THCS 

d. Công trình thương mại – dịch vụ 

- Mạng lƣới các chợ, trung tâm thƣơng mại, siêu thị đƣợc đầu tƣ lớn, đáp ứng 

tốt nhu cầu giao thƣơng hiện tại và trong tƣơng lai. 

  

Hình 15. Trung tâm thương mại  

Lao Bảo  

Hình 16. Chợ Tân Phước  
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e. Công trình y tế 

- Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân trên địa bàn thị trấn trong 

những năm gần đây đƣợc triển khai và thực hiện tốt, nhân dân toàn thị trấn Lao 

Bảo cũng nhƣ khu vực các xã lân cận đã đƣợc thụ hƣởng dịch vụ y tế khám chữa 

bệnh ngày một tốt hơn.  

- Các cơ sở y tế trên địa bàn thị trấn hiện nay bao gồm: Phòng khám đa khoa 

Lao Bảo với quy mô là 30 giƣờng, Trạm y tế thị trấn đã đƣợc Sở Y tế tổ chức thẩm 

định công nhận Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia với quy mô là 10 giƣờng.  

  

Hình 17. Trạm y tế  Hình 18. Phòng khám đa khoa 

f. Công trình văn hóa 

- Đến nay, 11/11 các khóm, bản trên địa bàn thị trấn có nhà sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng. 

- Các công trình văn hóa cấp đô thị nhƣ: Nhà văn hóa trung tâm, thƣ viện, nhà 

văn hóa thiếu nhi,… vẫn chƣa đƣợc xây dựng. 

- Di tích lịch sử Nhà đày Lao bảo đã đƣợc công nhận là di tích lịch sử cấp 

quốc gia. 

  

Hình 19. Di tích lịch sử nhà đày Lao Bảo  
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g. Công trình cây xanh – thể dục thể thao 

- Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo là dự án có vai trò to lớn trong cấu trúc 

phát triển chung của đô thị , đồng thời là nơi có cảnh quan đẹp, góp phần nâng cao 

đời sống tinh thần của ngƣời dân. Tuy nhiên, đến nay công viên này vẫn chƣa đƣợc 

đầu tƣ hoàn thiện, khả năng cung cấp các dịch vụ còn rất hạn chế. 

- Hệ thống các khu vực luyện tập thể dục thể thao của thị trấn hiện nay tƣơng 

đối nhiều, tuy nhiên tập trung vào môn bóng đá với 05 sân bóng trải khắp các khu 

vực.  

- Các công trình thể thao cấp đô thị nhƣ: Sân vận động, nhà thi đấu đa năng, 

các câu lạc bộ… vẫn chƣa đƣợc xây dựng. 

  

Hình 20. Sân bóng đá Tân Kim Hình 21. Công viên trung tâm thị trấn 

Lao Bảo 

Bảng 9. Thống kê các công trình công cộng cấp đô thị trở lên 

STT Tên công trình Ký hiệu 

Giáo dục   

1 Trƣờng Trung học phổ thông Lao Bảo GG1 

Y tế 
 

2 Phòng khám đa khoa thị trấn Lao Bảo Y2 

Văn Hóa 
 

3 Khu di tích lịch sử nhà đày Lao Bảo VV1 

Cây xanh 
 

4 Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo CV 

Thể dục thể thao 
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STT Tên công trình Ký hiệu 

5 Sân bóng đá mini Lan Phùng T1 

6 Sân bóng đá mini AQVN T2 

Trụ sở cơ quan, hành chính sự nghiệp, AN - QP 
 

7 Trụ sở UBND thị trấn Lao Bảo (cũ) TS1 

8 Trụ sở UBND thị trấn Lao Bảo  (mới TS2 

9 Đồn Công an thị trấn Lao Bảo TS3 

10 Trung tâm viễn thông Lao Bảo TS4 

11 Bƣu điện thị trấn Lao Bảo TS5 

12 Đài phát thanh truyền hình Lao Bảo TS6 

13 Trạm kiểm dịch động vật TS7 

14 Trạm kiểm dịch thực vật TS8 

15 Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TS9 

16 Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo TS10 

17 Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo TS11 

18 Trạm quản lý xuất nhập cảnh Lao Bảo TS12 

19 Công ty điện lực Khe Sanh TS13 

20 Trạm Hải quan cửa khẩu Lao Bảo TS14 

21 Bãi kiểm hóa Hải quan Lao Bảo TS15 

22 Xí nghiệp cấp nƣớc sạch Lao Bảo TS16 

Thƣơng mại - Dịch vụ 
 

23 Chợ Tân Phƣớc TM1 

24 Trung tâm thƣơng mại Lao Bảo TM2 

25 Trung tâm thƣơng Mại Đông Nam Á TM3 

26 Khách sạn Sê Pôn TM4 

27 Khách sạn Đào Hùng TM5 

28 Trung tâm tiệc cƣới Bảo Cƣờng TM6 

29 Trung tâm tiệc cƣới Hào Quang TM7 
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Bảng 10. Thống kê các công trình công cộng cấp đơn vị ở 

STT Tên công trình Ký hiệu 

Giáo dục   

1 Trƣờng Tiểu học số 2, điểm trƣờng Ka Tăng G1 

2 Trƣờng Mầm non Lao Bảo, điểm trƣờng Ka Túp G2 

3 Trƣờng Mầm non Vành Khuyên G3 

4 Trƣờng Mần non Vành Khuyên, điểm trƣờng Khe Đá G4 

5 Trƣờng Mầm non Lao Bảo G5 

6 Trƣờng Mầm non Tuổi Thần Tiên G6 

7 Trƣờng Tiểu học số 1 Lao Bảo G7 

8 Trƣờng Tiểu học số 2 Lao Bảo G8 

9 Trƣờng Trung học cơ sở Lao Bảo G9 

Văn Hóa   

10 Nhà sinh hoạt cộng đồng Duy Tân V1 

11 Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Kim V2 

12 Nhà sinh hoạt cộng đồng Cao Việt V3 

13 Nhà sinh hoạt cộng đồng An Hà V4 

14 Nhà sinh hoạt cộng đồng Vĩnh Đông V5 

15 Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Phƣớc V6 

16 Nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Chín V7 

17 Nhà sinh hoạt cộng đồng Tây Chín V8 

18 Nhà sinh hoạt cộng đồng Ka Tăng V9 

19 Nhà sinh hoạt cộng đồng Khe Đá V10 

Y Tế   

20 Trạm y tế thị trấn Lao Bảo Y1 

Thể dục thể thao   

21 Sân bóng đá Duy Tân TT1 

22 Sân bóng đá Ka Túp TT2 

23 Sân bóng đá mini Linh Dƣơng TT3 

24 Sân bóng đá Tân Kim TT4 
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2.6.3. Đánh giá, nhận xét 

- Nhìn chung, hệ thống hạ tầng xã hội của thị trấn Lao Bảo đƣợc đầu tƣ xây 

dựng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đƣợc nhƣ cầu trong thị trấn và các vùng 

lân cận. 

- Hệ thống nhà ở đƣợc xây dựng kiên cố và hiện đại, các khu vực dân cƣ khác 

nhau đều có kiến trúc nhà ở mang bản sắc riêng. 

- Hệ thống các công trình công cộng; y tế, văn hóa, giáo dục…đều đã đƣợc 

đầu tƣ xây dựng, tuy nhiên một số công trình chƣa đảm bảo về quy mô. 

Bảng 11. So sánh một số chỉ tiêu về hạ tầng xã hội với tiêu chuẩn của Nghị 

quyết 1210/2016/UBTVQH13 

TT Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Loại đô thị 

Ghi chú 
III IV V 

Lao 

Bảo 

1 Cơ sở y tế cấp đô thị 
Giƣờng/ 

1.000 dân 

≥ 2,8 ≥ 2,8 ≥ 2,8 
3,1 

Đạt loại 

III 2,4 2,4 2,4 

2 
Cơ sở giáo dục, đào 

tạo cấp đô thị 
Cơ sở 

≥ 10 ≥ 4 ≥ 2 
1 

Đạt loại 

V 4 2 1 

3 
Công trình văn hóa 

cấp đô thị 

công 

trình 

≥ 6 ≥ 4 ≥ 2 
1 

Đạt loại 

V 4 2 1 

4 
Công trình thể dục, thể 

thao cấp đô thị 

công 

trình 

≥ 5 ≥ 3 ≥ 2 
0 

Chƣa 

đạt 3 2 1 

5 
Công trình thƣơng 

mại, dịch vụ cấp đô thị 

công 

trình 

≥ 7 ≥ 4 ≥ 2 
>7 

Đạt loại 

III 4 2 1 

2.7. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

2.7.1. Hiện trạng hệ thống giao thông 

- Hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã tƣơng đối hoàn thiện, 

nhiều tuyến đƣờng đƣợc đầu tƣ đồng bộ và thẩm mỹ, hầu các tuyến đƣờng nội bộ 

đều đƣợc nhựa hóa hoặc bê tông hóa. 

- Quốc lộ 9 đã đƣợc nâng cấp giai đoạn II, hoàn thành vào cuối năm 2006, mặt 

cắt là 34,0m, mặt đổ bê tông nhựa, hệ thống đèn chiếu sáng đƣợc đầu tƣ đồng bộ , 

hiện đại. Quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Lao Bảo dài trên 3,0km. 

- Hệ thống giao thông trong Khu Công Thƣơng mại – Dịch vụ Lao Bảo đƣợc 

đầu tƣ xây dựng hiện đại, mặt cắt từ 10,0m đến 43,0m. 

- Hệ thống đƣờng nội bộ trong các khu dân cƣ đến nay đã đƣợc chú trọng đầu 
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tƣ, nhiều tuyến đƣờng nhựa và bê tông đƣợc xây dựng trong những năm gần đây 

góp phần nâng cao đời sống ngƣời dân. 

- Tổng diện tích của các tuyến đƣờng có lộ giới ≥7,0m (một số tuyến 3,5m 

nhƣng có vai trò quan trọng trong khu dân cƣ) là 742.880m
2
, trong đó: Diện tích 

của các tuyến đƣờng có phần dành cho xe chạy ≥7,5m là 640.183m
2
, và diện tích 

các tuyến đƣờng có phần dành cho xe chạy ≤7,5m là 102.692m
2
. 

  

Hình 22. Quốc lộ 9  Hình 23. Đường Lý Thường Kiệt 

     

Hình 24. Đường Thạch Hãn (đường ven sông)    Hình 25. Đường bê tông hóa 7m  

Bảng 12. Thống kê các tuyến đường khu vực thị trấn Lao Bảo 

STT Tên đƣờng 
Chiều 

dài (m) 

Lộ giới 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

A 
Đƣờng có chiều rộng phần xe chạy ≥ 

7,5m 
23.930 588.5 640.183 

1 Quốc Lộ 9 3.067 34,00 104.278 

2 Lý Thƣờng Kiệt (đoạn 1) 312 43,00 13.416 
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STT Tên đƣờng 
Chiều 

dài (m) 

Lộ giới 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

3 Trần Phú 1.148 43,00 49.364 

4 Nguyễn Huệ (đoạn 1) 619 39,00 24.141 

5 Trần Hƣng Đạo 645 36,00 23.220 

6 Lý thƣờng Kiệt (đoạn 2) 310 33,00 10.230 

7 Nguyễn Huệ (đoạn 2) 314 33,00 10.362 

8 Lê Quý Đôn 826 22,50 18.585 

9 Hoàng Hoa Thám (đoạn 1) 204 22,50 4.590 

10 Phan Bội Châu 263 22,50 5.918 

11 Đƣờng đi khu xử lý rác thải mới 730 22,50 16.425 

12 Lê Hồng Phong (đoạn 1) 1.302 21,25 27.668 

13 Hoàng Diệu 385 21,25 8.181 

14 Đƣờng vào khu TĐC LB - Tân Thành 897 21,25 19.061 

15 Lê Thế Tiết 2.647 20,50 54.264 

16 Phạm Văn Đồng 658 19,50 12.831 

17 Bạch Đằng 790 19,50 15.405 

18 Trần Mạnh Quỳ 757 19,00 14.383 

19 Ngô Quyền 365 19,00 6.935 

20 Hoàng Hoa Thám (đoạn 2) 282 18,50 5.217 

21 Đƣờng chính khu TĐC LB - Tân Thành 1.212 16,50 19.998 

22 Thạch Hãn 4.138 15,50 64.139 

23 Tố Hữu 1.555 15,50 24.103 

24 Ông Ích Khiên 187 15,00 2.805 

25 Lê Hồng Phong (đoạn 2) 485 13,00 6.305 

26 Mai Thúc Loan 582 11,50 6.693 

27 Đƣờng nội bộ khu TĐC LB - Tân Thành 862 11,50 9.913 

28 Đƣờng nội bộ khu Công TM-DV LB 2.030 10,00 20.300 

29 Nguyễn Chí Thanh 327 10,00 3.270 

30 Nguyễn Tri Phƣơng (đoạn 1) 343 10,00 3.430 
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STT Tên đƣờng 
Chiều 

dài (m) 

Lộ giới 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

31 Lý Thải Tổ 156 10,00 1.560 

32 Nguyễn Thị Minh Khai 327 10,00 3.270 

33 Lê Chƣởng 773 10,00 7.730 

34 Trần Thị Tâm 555 10,00 5.550 

35 Đƣờng vào khu TĐC Ka-Tăng 1.186 9,00 10.674 

36 Ngô Gia Tự (đoạn 7,5m) 796 7,50 5.970 

B 
Đƣờng có chiều rộng phần xe chạy ≤ 

7,5m 
    102.697 

37 Ngô Gia Tự (đoạn 7,0m) 790 7,00 5.530 

38 Lê Thế Hiếu 205 7,00 1.435 

39 Nguyễn Trƣờng Tộ 602 7,00 4.214 

40 Hải Thƣợng Lãn Ông 155 7,00 1.085 

41 Nguyễn Tri Phƣơng (đoạn 2) 666 7,00 4.662 

42 Cù - Bai 335 7,00 2.345 

43 Tôn Đức Thắng 361 7,00 2.527 

44 Kim Đồng 387 7,00 2.709 

45 Cao Thắng 368 7,00 2.576 

46 Huyền Trân Công Chúa 362 7,00 2.534 

47 Phan Huy Chú 272 7,00 1.904 

48 Kiệt Phạm Văn Đồng (1) 236 7,00 1.652 

49 Kiệt Phạm Văn Đồng (2) 289 7,00 2.023 

50 Huỳnh Thúc Kháng 891 7,00 6.237 

51 Nguyễn Tự Nhƣ 274 7,00 1.918 

52 Thạch Hãn (*) 519 7,00 3.633 

53 Đặng Tất 436 7,00 3.052 

54 Đào Duy Anh 153 7,00 1.071 

55 Phùng Hƣng 185 7,00 1.295 

56 Khóa Bảo 559 7,00 3.913 
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STT Tên đƣờng 
Chiều 

dài (m) 

Lộ giới 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

57 Hồng Chƣơng 498 7,00 3.486 

58 Đƣờng Cầu Ri nối dài 213 7,00 1.491 

59 Đặng Văn Ngữ 217 3,50 760 

60 Nguyễn Hữu Đồng 320 3,50 1.120 

61 Cao Bá Quát 194 7,00 1.358 

62 Phan Đăng Lƣu 316 7,00 2.212 

63 Hoàng Hoa Thám (*) 763 7,00 5.341 

64 Đƣờng nội khóm (K.48 H.H.Thám (*)) 1.353 7,00 9.471 

65 Kiệt Đƣờng nội khóm (K.48 H.H.T (*) 225 3,50 788 

66 Nguyễn Bỉnh Khiêm 418 7,00 2.926 

67 Lê Lai 375 7,00 2.625 

68 Nguyễn Thiện Thuật 257 7,00 1.799 

69 Kiệt Nguyễn Thiện Thuật 217 7,00 1.519 

70 Hồ Bá Kiện 317 7,00 2.219 

71 Lê Văn Huân (đoạn 1) 397 7,00 2.779 

72 Lê Văn Huân (đoạn 2) 383 3,50 1.341 

73 Đƣờng nội bộ khu TĐC Ka-Tăng 675 7,00 4.725 

74 Đƣờng nội bộ thôn Khe Đá 121 3,50 424 

2.7.2. Hiện trạng hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện: Trạm biến áp 110kV Lao Bảo: theo thiết kế sẽ lắp đặt 2 máy 

2x25MVA, hiện tại mới chỉ lắp 1 máy 110//22kV - 16MVA. Trạm này hiện tại cấp 

điện cho Trung tâm thƣơng mại Lao Bảo, một phần dân cƣ huyện Hƣớng Hóa và 

bán điện cho Lào qua đƣờng dây 35kV Lao Bảo – DenSaVan. 

- Lƣới điện: 

+ Lƣới 110KV: Trạm trung gian Lao Bảo (hiện đã đƣợc chuyển thành trạm cắt 

22KV); 

+ Lƣới 22KV: Hiện nay, trạm 110kV Lao Bảo có 3 xuất tuyến đƣợc thiết kế 

22kV là: 

* Lộ 971 cấp điện cho khu Hải Quan cửa; 
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* Lộ 972 cấp điện cho nhà máy Super Hoser; 

* Lộ 973 cấp điện cho Trung tâm thƣơng mại. 

- Trạm biến áp 22KV: Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có tổng cộng 17 trạm 

biến áp 22KV dùng cho dân dụng, đảm bảo sử dụng cho các hoạt động của thị trấn. 

Bảng 13. Thống kê các trạm biến áp dân dụng khu vực thị trấn Lao Bảo 

STT Tên đƣờng Công suất (kVA) 

A TBA dân dụng 5470 

1 TBA Ka Tăng 100 

2 TBA Ka Tăng 1 100 

3 TBA Ka Tăng 2 100 

4 TBA Ka Tăng 3 100 

5 TBA Trung Chín 560 

6 TBA Trung Chín 1 250 

7 TBA Trung Chín 2 250 

8 TBA TĐC Lao Bảo - Tân Thành 400 

9 TBA Bến xe 400 

10 TBA Lao Bảo 1 560 

11 TBA Lao Bảo 2 400 

12 TBA Lao Bảo 3 400 

13 TBA Lao Bảo 4 250 

14 TBA Tân Kim 400 

15 TBA Duy Tân 400 

16 TBA Ka Túp 400 

17 TBA Hải Quan 400 

 

  

Hình 26. Trạm 110KV Lao Bảo Hình 27. Trạm Cắt Lao Bảo  
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2.7.3. Hiện trạng hệ thống cấp nƣớc 

- Hiện tại thị trấn Lao Bảo sử dụng nƣớc của nhà máy nƣớc mặt Lao Bảo, có 

công suất 3000m
3
/ngày. 

   

Hình 28. Trạm bơm được đặt sát sông Sê-Pôn 

- 28Trạm bơm cấp 1: đặt cạnh bờ sông SêPôn có cấu tạo hình trụ tròn thuộc 

loại công trình thu nƣớc gần bờ. Cửa thu và buồng máy đƣợc đặt âm 5m so với mặt 

đê của sông. Tại khu vực công trình thu bờ sông đƣợc kè đá hộc kiên cố. 

Tuyến ống gang dẫn nƣớc thô DN300mm từ công trình thu về nhà máy nƣớc 

có chiều dài khoảng 350m hiện đang hoạt động tốt. 

- Nhà máy xử lý nƣớc với quy mô khoảng 0,5ha. 

- Mạng lƣới cấp nƣớc: 

Mạng lƣới cấp nƣớc gồm ống gang và nhựa uPVC. Mạng lƣới đƣờng ống có 

cấu tạo từ 50 - 300mm. 

2.7.4. Hiện trạng hệ thống thoát nƣớc mƣa 

- Tại khu trung tâm đã xây dựng đƣợc hệ thống thoát nƣớc mƣa hoàn chỉnh 

theo quy hoạch. Nƣớc mƣa trong khu vực này theo hệ thống cống thoát vào các hồ, 

suối trong khu vực sau đó thoát ra sông Sê-Pôn.  

- Trong khu dân cƣ hiện hữu, nƣớc mƣa chủ yếu chảy theo các trục đƣờng 

giao thông ra các mƣơng, suối nhỏ rồi đổ về hồ sau đó chảy ra sông Sê-Pôn hoặc 

chảy trực tiếp ra sông Sê-Pôn. 

2.7.5. Hiện trạng hệ thống thoát nƣớc thải, quản lý CTR và nghĩa trang 

- Thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải mới xây dựng đƣợc một số tuyến 

thuộc khu công thƣơng mại dịch vụ của thị trấn Lao Bảo, là hệ thống thoát nƣớc 
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thải riêng, có kích thƣớc D200D500mm, nhƣng chƣa đầu tƣ xây dựng nhà máy xử 

lý. 

- Quản lý CTR:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực chủ yếu phát sinh từ các các cơ quan, 

các khu dân cƣ tại thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo, các khu vực dịch vụ thƣơng mại và 

các dự án đầu tƣ với thành phần chất hữu cơ chiếm tỷ trọng lớn.  

+ Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ phát sinh chƣa tổ 

chức đƣợc việc phân loại tại nguồn đối với chất thải rắn công nghiệp. Chất thải rắn 

công nghiệp cũng đƣợc thu gom và đổ thải tập trung cùng với chất thải rắn sinh 

hoạt. 

+ Năm 2005 tại thị trấn Lao Bảo thành lập đội vệ sinh môi trƣờng thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp. Đến nay, tỷ lệ thu gom chất thải rắn tƣơng 

đối cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu cần thiết.  

+ CTR sau khi thu gom đƣợc chuyển tới bãi chôn lấp chất thải rắn khóm Tây 

Chín. Phƣơng pháp xử lý chất thải rắn chủ yếu là chôn lấp và đốt ngay tại các bãi 

chôn lấp 

- Nghĩa trang: 

+ Hiện nay, diện tích các khu nghĩa địa trên địa bàn thị trấn Lao Bảo là 13,85 

ha đƣợc bố trí rải rác ở hầu nhƣ tất cả các khóm, bản. 

+ Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo hiện đã đƣợc lập quy hoạch với diện 

tích 12,0 ha tại km 1,5 đƣờng Quốc phòng, khóm Tây Chín. 

2.7.6. Nhận xét, đánh giá 

- Đô thị thị trấn Lao Bảo là một trong những đô thị đƣợc đầu tƣ cơ bản đầy đủ, 

hoàn thiện về mặt hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng đƣợc nhu cầu của các cơ sở sản xuất 

kinh doanh và nhu cầu của ngƣời dân hiện tại, có tính đến nhu cầu sử dụng trong 

tƣơng lai.  

Bảng 14. So sánh một số chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật với tiêu chuẩn của Nghị 

quyết 1210/2016/UBTVQH13 

TT Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Loại đô thị 

Ghi chú 
III IV V 

Lao 

Bảo 

Các chỉ tiêu về giao thông 

1 
Tỷ lệ đất giao thông so 

với đất xây dựng 
% 

≥ 19 ≥ 17 ≥ 16 
18,6 

Đạt loại 

III 13 12 11 
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TT Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Loại đô thị 

Ghi chú 
III IV V 

Lao 

Bảo 

2 

Mật độ đƣờng giao 

thông (tính đến đƣờng 

có chiều rộng phần xe 

chạy ≥ 7,5m) 

Km/km
2 

≥ 10 ≥ 8 ≥ 8 

9 
Đạt loại 

III 7 6 6 

3 
Diện tích đất giao 

thông tính trên dân số 

M
2
/ngƣ

ời 

≥ 11 ≥ 9 ≥ 7 
49,7 Đạt 

9 7 5 

Các chỉ tiêu về cấp điện và chiếu sáng công cộng 

4 Cấp điện sinh hoạt 

Kwh/n

gƣời/nă

m 

≥ 700 ≥ 500 ≥ 350 

365 
Đạt loại 

IV 500 350 250 

5 
Tỷ lệ đƣờng phố chính 

đƣợc chiếu sáng 
% 

100 >95 >90 
100 

Đạt loại 

III 95 90 80 

6

6 

Tỷ lệ đƣờng khu nhà ở, 

ngõ xóm đƣợc chiếu 

sáng 

% ≥ 80 ≥ 70 ≥ 70 
>80 

Đạt loại 

III 55 50 50 

Các chỉ tiêu về cấp nƣớc 

7 Cấp nƣớc sinh hoạt 

Lít/ngƣờ

i/ng.đêm 
≥ 125 ≥ 120 ≥ 100 104,

5 

Đạt loại 

V 110 100 80 

Các chỉ tiêu về thoát nƣớc mƣa 

8 
Mật độ đƣờng cống 

thoát nƣớc chính 
Km/km

2 
≥ 4 ≥ 3,5 ≥ 3 

6,15 Đạt 
3,5 3 2,5 

2.8. Khái quát đồ án quy hoạch đang thực hiện trên địa bàn 

2.8.1. Nội dung đồ án Điều chỉnh QHC 2011 

Điều chỉnh QHC Khu KT – TM đặc biệt Lao Bảo đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt tại quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 07/4/2011. Cho tới nay, nhìn chung 

thị trấn Lao Bảo đã đảm đƣơng tốt vai trò và tính chất của mình theo định hƣớng 

trong đồ án quy hoạch này. Cụ thể: 
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a. Tính chất 

- Thị trấn Lao Bảo là một cửa khẩu quốc tế quan trọng, một trung tâm thƣơng 

mại – dịch vụ của tỉnh có ý nghĩa vùng và quốc tế. 

- Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia. 

b. Quy mô đô thị 

- Quy mô thị trấn: diện tích tự nhiên khoảng 1.700ha, diện tích xây dựng đô 

thị khoảng 500 ha. 

- Quy mô dân số: 21.200 dân. 

c. Định hướng phát triển không gian 

- Khu vực thị trấn Lao Bảo và phụ cận: Đô thị cửa khẩu, phát triển các ngành 

kinh tế chủ yếu gồm dịch vụ thƣơng mại, xuất nhập khẩu, sản xuất vật liệu xây 

dựng, gia công cơ khí, dƣợc phẩm… 

- Phân khu chức năng bao gồm: khu vực cửa khẩu, khu vực thƣơng mại – dịch 

vụ, khu vực sản xuất công nghiệp, khu công viên – thể dục thể thao, khu dân cƣ. 

- Thị trấn Lao Bảo chia làm hai đơn vị ở, lấy quốc lộ 9 làm ranh giới. 

d. Quy hoạch sử dụng đất 

Bảng 15. Thống kê quy hoạch sử dụng đất của thị trấn Lao Bảo 

TT Danh mục 

Hiện trạng 
Quy hoạch năm 

2025 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên 1.716,60 100,00 1.716,60 100,00 

1 Đất  ở  54,50 3,17 136,16 7,93 

1.1 Đất ở đô thị 54,50 3,17 123,63 7,20 

1.2 Đất ở nông thôn   12,53 0,73 

2 
Đất công cộng, thƣơng 

mại, dịch vụ 
53,88 3,14 59,54 3,47 

3 
Đất cơ quan, văn phòng đại 

diện 
15,20 0,89 5,23 0,30 

4 Đất trƣờng học   1,07 0,06 

5 Đất di tích 2,55 0,15 3,10 0,18 

6 Đất công nghiệp, TTCN 33,36 1,94 37,00 2,16 
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TT Danh mục 

Hiện trạng 
Quy hoạch năm 

2025 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

7 Đất đầu mối 1,20  16,53 0,96 

8 Đất an ninh 8,07 0,47 8,07 0,47 

9 Đất cây xanh    174,31 10,15 

10 Đất nghĩa trang 8,72 0,51   

11 Đất nông nghiệp 450,79 26,26   

12 Đất lâm nghiệp 458,38 26,70 551,41 32,12 

13 Đất sinh thái tự nhiên 515,86 30,05 517,37 30,14 

14 Đất dự trữ   57,14 3,33 

15 Giao thông  40,46 2,36 118,03 6,88 

16 Đất khác  73,63 4,29 31,64 1,84 

 

 
Hình 30. Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Lao Bảo năm 2011 
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Hình 29. Sơ đồ định hướng phát triển không gian 

e. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Lao Bảo có mặt cắt 34,0m, đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật cấp I – II. 

- Trục chính trung tâm các đô thị có mặt cắt chia làm hai loại: loại 43,0m và 

33,0 - 35,0m. 

- Các trục đƣờng còn lại mặt cắt từ 18,0 – 24,0m. 

- Giải pháp san nền: tuân thủ cao độ san nền xây dựng ≥205m , đƣợc xác định 

theo đồ án quy hoạch xây dựng đƣợc phê duyệt. 

- Thoát nƣớc mƣa: Tuân thủ định hƣớng thoát nƣớc mƣa đã đƣợc phê duyệt. 

Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng hoàn toàn. 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt: đến năm 2015 là 100 lít/ngƣời/ngày.đêm; 

đến năm 2025 là 130 lít/ngƣời/ngày.đêm; Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ sông Sê – Pôn. 

- Tiêu chuẩn cấp điện:đến năm 2015 là 300 W/ngƣời, đến năm 2025 là 500 

W/ngƣời; Nguồn điện lấy từ trạm 110kV Lao Bảo. 

- Tiêu chuẩn thoát nƣớc thải: thị trấn Lao Bảo sử dụng hệ thống thoát nƣớc 

thải riêng hoàn toàn với trạm xử lý công suất 3.200 m
3
/ngày.đêm. 

- Thu gom và xử lý CTR: tiêu chuẩn CTR sinh hoạt: 1,0 – 1,2 kg/ngƣời/ngày; 

Chất thải công nghiệp: 0,3 tấn/ha/ngày. 



Thuyết minh Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo TL 1/5000 38 

 

2.8.2. Các dự án quy hoạch khác đã và đang thực hiện 

- QHCT xây dựng Khu Công TM – DV Lao Bảo thuộc Khu thƣơng mại đặc 

biệt Lao Bảo giai đoạn 2000 – 2020 theo quyết định số 544/QĐ-UB ngày 

25/4/2000, diện tích 100 ha. 

- QHCT xây dựng Cụm sản xuất Công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo 

thuộc khu thƣơng mại Lao Bảo theo quyết định số 1911/2000/QĐ-UB ngày 

30/10/2000, diện tích 27,27 ha. 

- QHCT xây dựng Khu tái định cƣ bản Ka Tăng, bản Khe Đá thuộc Khu 

Thƣơng mại Lao Bảo, huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 555/QĐ-

UB ngày 25/4/2000, diện tích 30 ha; 

- QHCT xây dựng Cụm cửa khẩu Lao Bảo đến năm 2020 theo quyết định 

553/QĐ-UB ngày 25/4/2020, diện tích 32,0 ha. 

- QHCT mở rộng Cụm cửa khẩu thuộc Khu KT – TM đặc biệt Lao Bảo theo 

Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 14/1/2008, diện tích 32,0 ha; 

- Điều chỉnh QHCT Công viên Văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo theo quyết 

định số 2456/QĐ-UBND ngày 04/11/2014, diện tích 19,56 ha. 

- QHCT Khu tái định cƣ Lao Bảo – Tân Thành theo quyết định số 2123/QĐ-

UBND ngày 20/10/2009, diện tích 45,16 ha. 

- Quy hoạch phân khu chức năng khu vực Đông Bắc thị trấn Lao Bảo, huyện 

Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/2000; 

- QHCT khu dân cƣ đƣờng Lê Hồng Phong và phía Tây nhà máy Super Horse, 

thị trấn Lao Bảo, huyện Hƣớng Hóa, tỷ lệ 1/500, diện tích 8,61 ha. 

- QHCT Nghĩa trang Nhân dân thị trấn Lao Bảo tỷ lệ 1/500, diện tích 12,0 ha. 

- Dự án Thủy điện Hƣớng Phùng; 

2.8.3. Đánh giá, nhận xét 

- Thị trấn Lao Bảo là khu vực đƣợc quy hoạch chung bài bản và thực hiện hiệu 

quả cao. Quy hoạch chung Khu Thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo đƣợc điều chỉnh năm 

2011 đã đánh giá tổng thể quy hoạch thực hiện năm 1999, đề ra những giải pháp 

thay đổi tích cực bộ mặt của đô thị. Tuy nhiên, có ba điểm mà quá trình thực hiện 

quy hoạch, xây dựng đô thị chƣa thực hiện đúng: 

+ Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo không thực hiện đƣợc toàn diện việc 

giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc tiếp cận đến không gian này không đƣợc thuận 

tiện; 

+ Chƣa bảo vệ đƣợc các lƣu vực thoát nƣớc chính của đô thị, dẫn đến khả 
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năng ngập úng cục bộ; 

+ Khu vực có cao độ thấp phía Tây Nam đã đƣa vào khai thác sử dụng cho 

nhiều mục đích, tuy nhiên, đây là khu vực thấp nên đã dẫn đến việc ngập lụt nhu 

các năm gần đây. 

- Đồ án Quy hoạch chi tiết khu Công TM-DV với diện tích 100 ha đƣơc triển 

khai đồng bộ, đây là một đồ án quan trọng, cơ bản xây dựng đƣợc hình hài của đô 

thị và đặt tiền đề cho các quy hoạch sau thực hiện sau. 

- Những đồ án quy hoạch chi tiết khác đều đạt đƣợc những thành công nhất 

định và góp phần tích cực vào quá trình xây dựng đô thị Lao Bảo. 

 

Hình 31. Một số đồ án quy hoạch đã và đang triển khai trên địa bàn thị trấn 
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PHẦN 3: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

3.1. Xác định tính chất và quy mô của đô thị 

3.1.1. Tính chất  

- Là đô thị cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt - Lào, một 

trong những trung tâm thƣơng mại - dịch vụ của tỉnh, có ý nghĩa vùng và quốc tế. 

- Là đô thị đầu mối giao lƣu kinh tế và hợp tác quốc tế quan trọng trên hành 

lang kinh tế Đông - Tây.  

- Là đô thị thƣơng mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp. 

3.1.2. Quy mô 

a. Quy mô dân số 

 - Căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu thƣơng mại 

đặc biệt Lao Bảo đến năm 2025 thì thị trấn Lao Bảo có quy mô dân số đến năm 

2020 khoảng 16.300 ngƣời và đến năm 2025 khoảng 21.200 ngƣời. 

b. Quy mô diện tích 

 Căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu thƣơng mại 

đặc biệt Lao Bảo đến năm 2025 thì thị trấn Lao Bảo có quy mô diện tích nhƣ sau: 

- Tổng diện tích đất tự nhiên hiện trạng của thị trấn là 1.717,3ha. 

- Đất xây dựng đô thị là 616,18ha chiếm 35%, đất khác 1.101,12ha chiếm 

65%. 

3.2. Xây dựng ý tƣởng về phát triển đô thị 

- Với diện tích tự nhiên là trên 1.700 ha, phát triển thành đô thị cửa khẩu quốc 

tế quan trọng, một trong những trung tâm thƣơng mại – dịch vụ của tỉnh, có ý nghĩa 

vùng và quốc tế. 

- Hƣớng phát triển các ngành nghề chủ yếu gồm: dịch vụ thƣơng mại xuất 

nhập khẩu, xuất nhập cảnh; Trung tâm triển lãm giới thiệu sản phẩm, cửa hàng 

trƣng bày sản phẩm; Trung tâm thƣơng mại, siêu thị khách sạn, nhà hàng; Phát 

triển một số ngành công nghiệp nhƣ: sản xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp xe máy, 

sữa chữa, gia công cơ khí, công nghiệp điện, sản xuất các loại dƣợc phẩm… 

- Căn cứ vào điều kiện địa hình, tình hình và nhu cầu sử dụng đất đai của thị 

trấn, các tác động của môi trƣờng trong những năm gần đây thì xác định quỹ đất 

xây dựng đô thị mở rộng theo vòng cung Bắc – Đông – Đông Nam. 

- Căn cứ vào cơ cấu dân số và định hƣớng giao thông của toàn đô thị, chia đô 

thị Lao Bảo thành hai đơn vị ở, lấy trục Quốc lộ 9 làm ranh giới. Các chỉ tiêu về hạ 

tầng cấp đơn vị ở đƣợc tính riêng cho hai đơn vị ở xác định nhƣ trên. 
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Hình 32. Sơ đồ phân chia đơn vị ở 

3.3. Tiêu chuẩn về sử dụng đất và hạ tầng xã hội 

Các chỉ tiêu về sử dụng đất và hạ tầng xã hội trong đồ án này đƣợc xây dựng 

dựa trên các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đô thị hiện hành, đồng thời đáp ứng các tiêu 

chuẩn của đô thị loại IV, có tính đến đô thị loại III theo Nghị quyết 

1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. 

Bảng 16. Các tiêu chuẩn về sử dụng đất và hạ tầng xã hội 

STT Các thành phần Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1 Đất xây dựng đô thị   

1.1 Đất dân dụng ≥ 61 m
2
/ngƣời 

1.2 Đất công trình dịch vụ công cộng đô thị ≥ 3 m
2
/ngƣời 

1.2.1 Cơ sở y tế cấp đô thị ≥2,4 Giường/1.000 dân 

1.2.2 Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị ≥ 4 Cơ sở 

1.2.3 Công trình văn hóa cấp đô thị ≥ 4 Công trình 
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STT Các thành phần Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1.2.4 Công trình thể dục thể thao cấp đô thị ≥ 3 Công trình 

1.2.5 Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị ≥ 4 Công trình 

1.3 Tiêu chuẩn về cây xanh toàn đô thị ≥ 7 m
2
/ngƣời 

2 Đất xây dựng đơn vị ở   

2.1 Đất ở ≥ 50 m
2
/ngƣời 

2.2 Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở ≥1 m
2
/ngƣời 

2.3 Đất cây xanh trong đơn vị ở ≥ 2 m
2
/ngƣời 

2.4 Đất cây xanh trong nhóm nhà ở ≥ 1 m
2
/ngƣời 

2.5 Đất xây dựng trƣờng học  ≥ 2,7 m
2
/ngƣời 

3.4. Tiêu chuẩn về hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật trong đồ án này đƣợc xây dựng dựa trên các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về đô thị hiện hành, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của đô 

thị loại IV, có tính đến đô thị loại III theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về 

phân loại đô thị. 

Bảng 17. Các tiêu chuẩn về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật 

STT Các thành phần Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1 Tiêu chuẩn về giao thông   

1.1 Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng ≥ 13 % 

1.2 
Mật độ đƣờng giao thông (tính đến đƣờng 

có chiều rộng phần xe chạy ≥7,5m) 
≥ 7 km/km

2
 

1.3 Diện tích giao thông tính trên dân số ≥ 9 m
2
/ngƣời 

2 
Tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng 

công cộng 
  

2.1 Cấp điện sinh hoạt ≥ 500 kw/ngƣời/năm 

2.2 Tỷ lệ đƣờng phố chính đƣợc chiếu sáng ≥ 95 % 

2.3 
Tỷ lệ đƣờng khu nhà ở, ngõ xóm đƣợc 

chiếu sáng 
≥ 55 % 

2 Tiêu chuẩn về cấp nƣớc sạch ≥ 110 lít/ngƣời/ng.đ 

3 
Tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nƣớc thải, 

chất thải 
  

3.1 Tỉ lệ thu gom chất thải rắn ≥ 80 % 

3.2 Lƣợng chất thải rắn phát sinh 0,9 kg/ngƣời/ng.đ 
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PHẦN 4: QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG 

4.1. Quy hoạch sử dụng đất 

4.1.1. Định hƣớng quy hoạch, khai thác các khu vực hiện hữu 

- Nhà ở - Dân cƣ:  

+ Nhà ở: Đƣợc cải tạo, nâng cấp, có tỷ lệ tầng cao trung bình 1,5 - 2 tầng. 

+ Các hộ dân đang định cƣ phía ngoài đƣờng Vành đai (Thạch Hãn) thuộc các 

khóm Duy Tân, Ka Túp, Tân Kim, Xuân Phƣớc và Vĩnh Đông đều đƣợc bố trí tái 

định cƣ vào phía trong đƣờng Vành đai. Sau khi giải phóng, khu vực phía ngoài sẽ 

trở thành khu vực cây xanh.  

- Cấp đô thị: 

+ Cơ quan hành, sự nghiệp: Đƣợc cải tạo và nâng cấp cho phù hợp với nhu 

cầu phát triển mới; 

+ Khu cây xanh, công viên: Công viên văn hóa trung tâm tiếp tục thực hiện 

theo Quyết định 2456/QĐ-UBND ngày 04/11/2014, tiếp tục đƣợc hoàn thiện, chỉnh 

trang; 

+ Công trình VH – Lịch sử: Tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử  nhƣ nhà tù Lao Bảo; 

+ Công trình Y tế: Nâng cấp phòng khám đa khoa Lao Bảo thành bệnh viện đa 

khoa khu vực Lao Bảo với quy mô khoảng 100 giƣờng; 

+ Các tuyến giao thông sẽ đƣợc nắn chỉnh cho phù hợp với mặt cắt đồng bộ. 

- Cấp đơn vị ở:  

+ Các công trình giáo dục nhƣ trƣờng THCS, trƣờng TH, trƣờng Mần non 

đƣợc tiếp tục hoàn thiện, chỉnh trang để đáp ứng nhu cầu dân cƣ. 

+ Bố trí các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành cho từng đơn vị ở. 

- Công nghiệp, kho tàng: Xây dựng và hoàn thiện cụm công nghiệp trong Khu 

công thƣơng mại Lao Bảo, điều chỉnh và xây dựng cụm CN Tây Bắc Lao Bảo cho 

phù hợp với cơ cấu giao thông mới. 

4.1.2. Định hƣớng quy hoạch các khu vực mở rộng 

- Đất ở: mở rộng diện tích đất ở tại hai khu vực Tây Nam (thuộc đơn vị ở phía 

Tây Quốc lộ 9) và khu vực Đông Bắc (thuộc đơn vị ở Phía Đông Quốc lộ 9). 

- Đất công trình hạ tầng xã hội: 

+ Đất giáo dục: Hiện nay, công trình trƣờng TH và Mần non đã đáp ứng đƣợc 

tiêu chuẩn; Công trình trƣờng THCS hiện tại sẽ trở thành công trình giáo dục cho 

đơn vị ở phía Tây, bố trí thêm một trƣờng THCS cho đơn vị ở phía Đông; 

+ Y tế: Trạm y tế và phòng khám đa khoa hiện tại sẽ trở thành bệnh viện đa 
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khoa, vì vậy bố trí hai trạm y tế mới cho hai đơn vị ở; 

+ Văn hóa: Ngoài đất văn hóa đã bố trí (bên cạnh UBND), bố trí thêm một 

công trình văn hóa cấp đô thị (hƣớng tới tiêu chuẩn đô thị loại III); 

+ Thể dục thể thao: Hiện nay công trình TDTT cấp đô thị vẫn chƣa có, nên bố 

trí ít nhất một công trình TDTT; 

+ Thƣơng mại – dịch vụ: Công trình TM-DV cho cả đô thị và đơn vị ở đều đạt 

tiêu chuẩn; 

+ Công viên – cây xanh: Diện tích đất cây xanh cấp đô thị đã đạt tiêu chuẩn; 

Bố trí đất cây xanh cấp đơn vị ở cho cả hai đơn vị; 

- Đất công trình hạ tầng – kỹ thuật: 

+ Đất cho các công trình cấp điện: Đã đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển cho 

giai đoạn tiếp theo; 

+ Đất cho các công trình cấp nƣớc: Trạm bơm, nhà máy xử lý nƣớc sạch, bể 

chứa nƣớc đều đã đƣợc xây dựng và đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển cho giai đoạn 

tiếp theo. Cập nhật dự án nhà máy nƣớc tại bản Ka Tăng; 

+ Thoát nƣớc mƣa: Các khu vực là lƣu vực thoát nƣớc của đô thị cần đƣợc xác 

định ranh giới để bảo vệ, quy hoạch thành khu vực trồng cây; 

+ Thoát nƣớc thải: Bố trí một nhà máy xử lý nƣớc thải với diện tích khoảng 

1,0ha tại vị trí thôn Tân Kim để xử lý nƣớc thải cho toàn đô thị; 

+ Chất thải rắn: Hiện nay công trình xử lý chất thải rắn huyện Hƣớng Hóa đã 

trong giai đoạn hoàn thiện, công trình này sau khi đi vào sử dụng sẽ xử lý chất thải 

rắn cho cả thị trấn Lao Bảo, vì vậy không bố trí công trình xử lý chất thải rắn trên 

địa bàn thị trấn. 

4.1.3. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất 

Bảng 18. Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị 

STT Các loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

I Đất xây dựng đô thị 799,46 46,55 

A Đất dân dụng 670,51 39,04 

1 Đất các đơn vị ở 373,75 21,76 

1.1 Đất ở hiện trạng 213,71 12,44 

1.2 Đất ở mới 47,13 2,74 

1.3 Đất CTCC cấp đơn vị ở 15,56 0,91 

1.4 Đất cây xanh - mặt nước cấp đơn vị ở 13,66 0,80 
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STT Các loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1.5 Đất giao thông cấp đơn vị ở 83,69 4,87 

2 Đất CTCC cấp đô thị 91,31 5,32 

2.1 Đất cơ quan hành chính sự nghiệp 0,96 0,06 

2.2 Đất giáo dục 1,04 0,06 

2.3 Đất y tế 0,42 0,02 

2.4 Đất văn hóa 4,7 0,27 

2.5 Đất thể dục thể thao 2,44 

 2.6 Đất TM - DV 81,75 4,76 

3 Đất cây xanh - mặt nƣớc cấp đô thị 15,91 0,93 

4 Đất giao thông cấp đô thị 236,67 13,78 

B Đất ngoài dân dụng 128,95 7,51 

1 Đất công nghiệp, kho tàng 29,31 1,71 

2 

Đất cơ quan bên ngoài và trung tâm 

chuyên ngành 14,87 0,87 

3 Đất giao thông đối ngoại 24,75 1,44 

4 Đất an ninh - quốc phòng 5,28 0,31 

5 Đất tôn giáo - tín ngƣỡng 2,5 0,15 

6 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 14,68 0,85 

7 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 8,97 0,52 

8 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 28,59 1,66 

II Đất khác 917,84 53,45 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 56,92 3,31 

2 Đất lâm nghiệp 761,1 44,32 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 2,9 0,17 

4 Đất cây xanh cách ly 96,92 5,64 

5 Đất chƣa sử dụng 0 0,00 

TỔNG 1717,3 100,00 

- Đất xây dựng đô thị là 799,46 ha chiếm 46,55% đất đai toàn đô thị. Trong đó 

đất dân dụng là 670,51 ha, chiếm tỉ lệ 39,04%, đất ngoài dân dụng là 128,95ha 

chiếm 7,51% đất đai toàn đô thị. 
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- Trong khu vực đất dân dụng: 

+ Đất các đơn vị ở là 373,75 ha chiếm 21,76% đất toàn đô thị; 

+ Đất công trình công cộng cấp đô thị là 91,31 ha chiếm 5,32% đất toàn đô 

thị; Chỉ tiêu bình quân là 43,07m
2
ngƣời. 

+ Đất cây xanh cấp đô thị là 15,91 ha chiếm 0,93% đất toàn đô thị; Chỉ tiêu 

bình quân là 7,5 m
2
ngƣời. 

+ Đất giao thông cấp đô thị là 236,67 ha chiếm 13,78% đất toàn đô thị. 

- Trong khu vực đất các đơn vị ở: 

+ Đất các nhóm ở là 260,84 ha chiếm 15,18% đất toàn đô thị;  

+ Đất công trình công cộng đơn vị ở là 15,56 ha chiếm 0,91 đất toàn đô thị; 

Chỉ tiêu bình quân là 7,4 m
2
/ngƣời; 

+ Đất cây xanh đơn vị ở 13,66 ha chiếm 0,8% đất toàn đô thị; Chỉ tiêu bình 

quân là 6,44 m
2
/ngƣời; 

+ Đất giao thông đơn vị ở là 83,69 ha chiếm 4,87% đất toàn đô thị. 

4.2. Tổ chức không gian, kiến trúc và cảnh quan – thiết kế đô thị 

4.2.1. Nguyên tắc thiết kế đô thị 

Khai thác yếu tố cảnh quan, địa hình tự nhiên của khu vực để xác định khung 

cảnh quan đặc trƣng cho đô thị, 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 rang với sự phân cấp thứ bậc về quy 

mô và chức năng sử dụng. 

Tạo ra đƣờng chân trời dinh động bằng sự kết hợp giữa đƣờng viền địa hình tự 

nhiên với các công trình có cao độ đa dạng. 

Nhấn mạnh hình ảnh chủ đạo của đô thị bằng các trục phố chính và các công 

trình điểm nhấn, tạo tính dẫn hƣớng cho đô thị. 

Tăng cƣờng các góc nhìn quang trọng từ các khu vực cảnh quan tự nhiên, cây 

xanh và mặt nƣớc tới các khu chức năng quang trọng của đô thị. 

4.2.2. Phân khu chức năng 

- Thị trấn Lao Bảo đƣợc quy hoạch và đầu tƣ xây dựng bài bản và khoa học 

bao gồm các khu vực chức năng đã đƣợc hình thành nhƣ: Tổ hợp dịch vụ cửa khẩu, 

Trung tâm Công TM – DV Lao Bảo, Cụm Công nghiệp Tây Bắc Lao Bảo, các khu 

dân cƣ hiện hữu.  

- Phân khu chức năng theo hƣớng:  

+ Khu vực trung tâm là Khu Công TM – DV Lao Bảo có kiến trúc cảnh quan 
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hiện đại, khu vực không gian cây xanh – thể dục thể thao, quảng trƣờng mở kết hợp 

với thƣơng mại – dịch vụ cao cấp. Khu vực dân cƣ nâng cấp và chỉnh trang;  

+ Phía Tây Bắc theo trục Quốc lộ 9, giáp với CHDCND Lào là cụm tổ hợp các 

dịch vụ cửa Khẩu bao gồm Chi cục Hải quan, Đồn Biên phòng, bãi kiểm hóa Hải 

quan và cụm thƣơng mại – dịch vụ đi kèm. Đây là khu vực cửa ngõ phía Tây của 

thị trấn nói riêng và của tỉnh Quảng Trị nói chung. 

+ Khu vực phía Bắc, Tây và Tây Nam: phát triển khu dân cƣ với mật độ thấp, 

đảm bảo kiến trúc cảnh quan phù hợp với phong tục tập quán địa phƣơng, kết hợp 

với các ngành nghề nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch trải nghiệm;  

+ Khu vực phía Đông Bắc, Đông, Đông Nam: khu dân cƣ hiện hữu nâng cấp, 

chỉnh trang kết hợp với các tiểu khu công thƣơng nghiệp. Khu dân cƣ phát triển 

mới với mật độ vừa phải và kiến trúc cảnh quan hiện đại. Mục tiêu là phát triển một 

khu chức năng mới của đô thị gắn với việc hình thành nhà Ga quốc tế Lao Bảo và 

các cụm công nghiệp, việc phát triển các công trình theo đúng qui định, hoà nhập 

vào địa hình. 

 

Hình 33. Mặt cắt ngang qua khu vực phát triển mới phía Đông 

+ Khu vực đồi núi phía Bắc, giáp với xã Hƣớng Phùng và xã Tân Thành là 

khu vực bảo vệ cảnh quan đồi núi và sản xuất lâm nghiệp. Mục tiêu là không xây 

dựng và tiếp tục phát triển các hoạt động nông nghiệp - trồng trọt, đồng thời chỉ 

cho phép xây dựng các công trình theo kiểu truyền thống và việc bố trí các công 

trình khách sạn loại nhỏ theo kiến trúc truyền thống nhà sàn hoặc công trình có 

cùng độ cao. 

+ Khu vực ven sông là khu vực bảo vệ cảnh quan, cần dừng việc xây dựng 

thêm các công trình tại đây. Mục tiêu đó là phòng giữ địa hình và lớp phủ thực vật 

phía ngoài của tuyến đƣờng ven sông. 
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Hình 34. Sơ đồ phân khu chức năng 

 
Hình 35. Sơ đồ thiết kế đô thị tổng thể 

4.2.3. Trục chính 

a. Trục chính 

- Hiện nay, trục chức năng và cảnh quan chính của đô thị là các trục đƣờng: 
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Quốc lộ 9, Nguyễn Huệ, Trần Hƣng Đạo, Lý thƣờng Kiệt, Trần Phú. 

- Các trục đƣờng mới quy hoạch phía Đông Quốc lộ 9 sẽ là trục chính mới cho 

khu vực mở rộng. 

b. Thiết kế đô thị hai bên trục Quốc lộ 9 

4.2.4. Điểm nhấn 

- Khu vực trung tâm của thị trấn với hệ thống các công trình có kiến trúc đặc 

sắc nhƣ Trung tâm thƣơng mại Lao Bảo với kiến trúc mô phỏng nhà ở của ngƣời 

dân địa phƣơng và khách sạn Sê-Pôn với kiến trúc hài hòa với cảnh quan rừng núi. 

- Tổ hợp UBND thị trấn và Nhà văn hóa mới sẽ có kiến trúc đặc sắc, tạo một 

điểm nhấn có giá trị bên cạnh Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo. 

- Các kiến trúc đặc trƣng của các dân tộc địa phƣơng cũng là một khu vực 

cảnh quan đẹp, cần bảo vệ, gìn giữ và khai thác. 

4.2.5. Quy định về tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi 

a. Tầng cao 

- Bố trí tầng cao là một phƣơng pháp nhằm tố đa hóa hiệu quả sử dụng đất, bố 

cục không gian và tạo điểm nhấn cho đô thị. 

- Đô thị thị trấn Lao Bảo đƣợc tập trung bố trí tầng cao tại trục đƣờng Quốc 

Lộ 9 và khu vực trung tâm thƣơng mại Lao Bảo. 

 
Hình 36. Sơ đồ quy định tầng cao xây dựng 
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b. Mật độ xây dựng 

- Mật độ xây dựng đƣợc quy định phụ thuộc vào vị trí, chức năng, hiện trạng. 

- Khu vực dân cƣ hiện hữu gần trung tâm có mật độ cao đến 100%, do đây là 

các khu vực dân cƣ lâu đời, gần các trục đƣờng chính, gần các khu chức năng quan 

trọng và các yếu tố tự nhiên nhƣ nền đất, thủy văn thuận lợi. 

- Các khu vực phát triển mới và các dân cƣ các khóm dọc đƣờng Lê Thế Tiết 

đƣợc quy định với mật độ thấp hơn, do đây là khu vực chƣa phát triển và khu vực 

phát triển mới, đang có dƣ địa đất đai lớn, đặc biệt khu vực dọc đƣờng Lê Thế Tiết 

cần bố trí mật độ thấp tránh trƣờng hợp nƣớc ứ đọng, ngập lụt cục bộ. 

- Các công trình công nghiệp, thƣơng mại, các công trình công cộng quy định 

mật độ từ 40-60% theo các quy chuẩn hiện hành. 

- Khu vực cây xanh dọc các con suối ở nội địa, quy định mật độ dƣới 25%, 

tƣơng đƣơng với mật độ các khu vực khu du lịch – nghĩ dƣỡng; Đây là khu vực có 

thể kết hợp với các hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi. 

- Khu vực công viên cây xanh, cây xanh dọc sông mật độ tối đa là 5%. 

 

Hình 37. Sơ đồ quy định mật độ xây dựng 

c. Khoảng lùi 

- Công trình công cộng và thƣơng mại - dịch vụ: Công trình có chiều cao 

<28m có khoảng lùi tối thiểu 4m, công trình có chiều cao ≥ 28m có khoảng lùi tối 

thiểu 6m; khuyến khích xây dựng với khoảng lùi lớn hơn để có khoảng không gian 

mở phía trƣớc tạo cảnh quan, thu hút tầm nhìn, tăng khả năng kết nối. 
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- Nhà ở liên kế: Chỉ giới xây dựng đƣợc phép trùng với chỉ giới đƣờng đỏ, tuy 

nhiên dọc các trục đƣờng chính khuyến khích có khoảng lùi 1-2m, tạo hành lang 

thƣơng mại, phục vụ nhu cầu kinh doanh thƣơng mại của ngƣời dân, tránh tình 

trạng lấn chiếm vỉa hè. Các trục đƣờng nội bộ trong nhóm ở: khuyến khích tạo 

khoảng lùi lớn (tối thiểu 2,4m) tạo khoảng sân vƣờn cây xanh trong nhà ở, cải tạo 

vi khí hậu trong khu ở. Quy định cụ thể từng khu vực sẽ đƣợc thực hiện trong các 

quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. 

- Nhà ở biệt thự: Khuyến khích khoảng lùi khoảng 3m nhằm tăng diện tích cây 

xanh, sân vƣờn. 

- Công viên cây xanh tập trung: khoảng lùi tối thiểu 6m nhƣng cần tạo khoảng 

lùi lớn hơn, tăng khả năng cảm thụ công trình. 

- Việc xác định khoảng lùi công trình hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng hiện hành. Cụ thể: 

+ Thông tƣ 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Bộ Xây dựng 

hƣớng dẫn về thiết kế đô thị. 

+ Quy chuẩn XDVN 01:2019/BXD. 

+ Tiêu chuẩn XDVN 104:2007 “Đƣờng đô thị - Yêu cầu thiết kế” ban hành 

theo Quyết định số 22/2007/QD9-BXD ngày 30/5/2007. 

 

Hình 38. Sơ đồ quy định khoảng lùi 
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4.2.6. Không gian mở - tiện ích đô thị 

 
Hình 39. Sơ đồ không gian mở 

a. Không gian mở 

- Hệ thống không gian mở là trọng tâm trong tổ chức không gian đô thị, mang 

lại giá trị sử dụng rất cao cho các quỹ đất liền kề, đồng thời là khung liên kết mềm 

kết nối các khu chức năng trong đô thị. Tƣơng quan giữa hệ thống không gian mở 

và khu vực xây dựng đóng vai trò quan trọng về chức năng sử dụng, cải thiện môi 

trƣờng cũng nhƣ quan hệ thẩm mỹ trong cảnh quan đô thị. Hệ thống không gian mở 

bao gồm: 

+ Các mảng không gian mở chính tạo bởi: Công viên cây xanh cảnh quan dọc 

sông, các công viên cây xanh tập trung, cây xanh vƣờn hoa trong khu ở. 

+ Các tuyến không gian mở dọc theo các trục giao thông.  

+ Ngoài ra trƣớc các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ, thƣơng mại, 

… cần tạo các khoảng không gian mở trƣớc mỗi công trình nhằm tạo sự hấp dẫn về 

mặt cảnh quan, góp phần làm sinh động không gian đƣờng phố, cải thiện diện mạo 

và không khí khu vực. 

- Đối với các công viên cây xanh tập trung: Mật độ xây dựng tối đa 5%, các 

công trình xây dựng cần lƣu ý về hình khối, tỷ lệ, màu sắc, vật liệu sử dụng cho 

phù hợp với cảnh quan xung quanh. Không gian công viên là một trong những cảnh 
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quan chính của đô thị, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải 

trí có tính quần chúng. Vì vậy khi thiết kế cần có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan 

thiên nhiên, đƣờng dạo, cây, hoa trang trí, các biểu tƣợng, đài phun nƣớc, đèn trang 

trí .... tạo thành một không gian sinh thái hấp dẫn trong đô thị.   

- Không gian công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo là một không gian mở lớn, 

cảnh quan đẹp, nằm ở vị trí trung tâm. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tƣ để hoàn thiện 

không gian này. 

- Tổ hợp sân vận động và công viên cây xanh tại đơn vị ở phía Đông cũng sẽ 

tạo nên một tổ hợp không gian mở mới của đô thị. 

- Các không gian mở nhỏ hơn đƣợc bố trí riêng cho từng đơn vị ở. 

- Các trục đƣờng đấu nối với đƣờng vành đai sẽ mở ra một không gian dọc bờ 

sông, tạo ra các không gian mở - điểm nhấn cho đô thị. 

b. Tiện tích đô thị 

Bảng chỉ dẫn: Phải có sự thống nhất, đồng bộ về màu sắc, kiểu dáng, kích 

thƣớc trên từng dãy phố, từng khu vực. Trong công viên, các công trình vui chơi 

giải trí nên dùng những vật liệu: gỗ, xi măng giả gỗ, với hình dáng tự nhiên, đẹp 

mắt. Không làm hạn chế tầm nhìn, không gây khó khăn cho hoạt động phòng chống 

cháy, không làm xấu các công trình kiến trúc, cảnh quan khu vực.  

Ghế ngồi: Nên đƣợc cách điệu, tạo hình nghệ thuật,...đƣợc xếp đặt tạo sự ngẫu 

nhiên, lý thú dọc theo các lối đi trong công viên và những nơi công cộng.  

Các thùng rác: Bố trí dọc theo các tuyến đƣờng giao thông, những nơi công 

cộng đông ngƣời, … đặc biệt là các tuyến đi bộ với khoảng cách từ 50 - 100 m (đề 

xuất 70 m), với các hình dáng đƣợc cách điệu thành những gốc cây, tảng đá, con 

vật, nhằm tạo sự sinh động. 

Nhà vệ sinh công cộng: Đƣợc bố trí kết hợp với các công trình quản lý điều 

hành trong công viên – dịch vụ giải trí, các công trình dịch vụ công cộng, phải tách 

riêng lối dành cho nam giới và nữ giới.  

Các loại đèn trang trí: Đƣợc bố trí dọc trục cảnh quan, hoặc các khu vui chơi 

giải trí, công viên có khoảng cách từ 8 - 12 m. Trụ đèn có tính thẩm mỹ cao, hoa 

văn đơn giản, không rƣờm rà. 

Các bồn cây, bồn hoa: Đƣợc xây dựng loại gạch hoặc đá có màu sắc phù hợp. 

Nền vỉa hè, sân bãi: Lót bằng loại gạch chịu đƣợc mƣa nắng có màu sắc trang 

nhã, nên phối kết thành những hoa văn trang trí, góp phần tạo sự sinh động trên 

tuyến phố.  
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Hình thức hàng rào: Không làm mất mỹ quan chung. Khuyến khích sử dụng 

hàng rào cây cắt xén và tạo cảnh. Hàng rào đƣợc giới hạn dƣới mức 2m, độ che phủ 

không vƣợt quá 40%.  

  

Hình 40. Ghế ngồi công viên Hình 41. Đường đi dạo trong công viên 

  

Hình 42. Nhà vệ sinh công cộng Hình 43. Hàng rào bằng cây cắt tỉa 

4.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

4.3.1. San nền 

- Nguyên tắc san nền: 

+ Triệt để tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, không thay đổi địa hình trong 

những trƣờng hợp không cần thiết. 

+ Đối với vùng đất ngập lụt khi xây dựng công trình cần phải tôn nền trên cao 

độ ngập lụt.  

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đặt mạng 

lƣới cống hợp lý đảm bảo chiều dài ngắn nhất, tránh nƣớc chảy vòng vo. 

- Cao độ san nền: 

+ Phía Bắc và phía Đông quốc lộ 9 có địa hình cao không bị ngập lụt, chọn 

cao độ nền xây dựng bằng cao độ nền hiện trạng. 

+ Phía Nam và phía Tây quốc lộ 9 chịu ảnh hƣởng của sông Sepon, thƣờng bị 

ngập lụt ở những khu vực có cao độ < +205m. chọn cao độ nền xây dựng  +205m. 
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4.3.2. Hệ thống giao thông 

a. Nguyên tắc thiết kế 

Rà soát quy hoạch chung về giao thông trong đồ án quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt để bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu mới trong nội dung của 

điều chỉnh quy hoạch. 

Rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết chuẩn hóa chỉ tiêu kỹ thuật, cơ cấu mặt 

cắt ngang đƣờng, hệ thống các công trình phục vụ. 

Nghiên cứu đầy đủ tới hệ thống giao thông đối ngoại, công trình đầu mối, đấu 

nối với các khu vực xung quanh. Mạng lƣới đƣờng hài hoà với địa hình tự nhiên, 

không đào đắp lớn gây phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. 

Coi công trình giao thông vừa đóng vai trò là công trình hạ tầng phục vụ vận 

tải vừa là công trình chuyển tiếp tiếp cận với cảnh quan, là công trình kiến trúc có 

thẩm mỹ cao. Vì vậy, ngoài các yêu cầu đảm bảo về kỹ thuật cần đảm bảo tốt các 

yêu cầu về mỹ thuật, cảnh quan. 

 

Hình 44. Sơ đồ định hướng phát triển giao thông 

b. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng đô thị, TCVN 104-2007; 

- Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế cầu đƣờng bộ TCVN 11823:1-2017; 
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- Tiêu chuẩn ngành áo đƣờng mềm - Các yêu cầu & chỉ dẫn thiết kế 22TCN 

211:06; 

- Tiêu chuẩn ngành Quy trình thiết kế áo đƣờng cứng 22 TCN 223:1995; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD; 

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm, văn bản có liên quan khác. 

c. Mặt cắt giao thông 

- Giao thông đối ngoại: 

+ Quốc lộ 9: mặt cắt 34,0m = 6,0 + 10,5 + 1,0 + 10,5 + 6,0; 

+ Cao tốc Lao Bảo – Cam Lộ: 

 Đoạn ngoài đô thị: ≥64,5m = 20,0 + 3,25 + 7,5 + 3,0 + 7,5 + 3,25 + 20,0; 

 Đoạn trong đô thị: ≥34,5m = 5,0 + 3,25 + 7,5 + 3,0 + 7,5 + 3,25 + 5,0; 

+ Đƣờng sắt xuyên Á: khổ đƣờng 1,435m, đấu nối với đƣờng sắt Bắc – Nam 

tại khu vực thành phố Đông Hà. 

- Giao thông đối nội: 

Bảng 19. Thống kê các mặt cắt giao thông đối nội 

Tên mặt cắt 
Chiều rộng 

(m) 

Phần xe 

chạy (m) 
Vỉa hè (m) 

Giải phân cách 

(m) 

Mặt cắt 1 – 1 43,0 7,5x2 8,0x2 12,0 

Mặt cắt 2 – 2 39,0 7,5x2 8,0x2 8,0 

Mặt cắt 3 – 3 36,0 7,5x2 8,0 + 6,0 7,0 

Mặt cắt 4 – 4 33,0 7,5x2 8,0x2 2,0 

Mặt cắt 5 – 5 26,0 8,0x2 5,0x2  

Mặt cắt 6 – 6 22,5 5,25x2 6,0x2  

Mặt cắt 7 – 7 21,25 5,62x2 5,0x2  

Mặt cắt 8 – 8 20,5 5,25x2 5,0x2  

Mặt cắt 9 – 9 19,5 3,75x2 6,0x2  

Mặt cắt 10 – 10 19,0 3,5x2 6,0x2  

Mặt cắt 11 – 11 16,5 5,25x2 3,0x2  

Mặt cắt 12 – 12 15,5 3,75x2 4,0x2  

Mặt cắt 13 – 13 13,5 3,75x2 3,0x2  

Mặt cắt 14 – 14 11,5 2,75x2 3,0x2  
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4.3.3. Hệ thống cấp điện 

a. Chỉ tiêu cấp điện 

Theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN 01:2019/BXD; QCXDVN 

07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”. 

Bảng 20. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt 

Chỉ tiêu 

Giai đoạn đầu Giai đoạn dài hạn 

Đô thị 

loại đặc 

biệt 

Đô thị 

loại 

I 

Đô thị 

loại II-

III 

Đô thị 

loại IV-

V 

Đô thị 

loại đặc 

biệt 

Đô thị 

loại I 

Đô thị 

loại II-

III 

Đô thị 

loại 

IV-V 

1. Điện năng 

(KWh/ngƣời.năm) 
1400 1100 750 400 2400 2100 1500 1000 

2.Phụ tải 

(W/ngƣời) 
500 450 300 200 800 700 500 330 

Bảng 21. Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ 

Loại đô thị 
Đô thị loại 

đặc biệt 

Đô thị 

loại I 

Đô thị loại 

II-III 

Đô thị 

loại IV-V 

Điện công trình công cộng 

(tính bằng % phụ tải điện 

sinh hoạt) 

50 40 35 30 

Bảng 22. Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng 

Loại công nghiệp Chỉ tiêu (kW/ha) 

1. Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, 

sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân 

bón), sản xuất xi măng 

350 

2. Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí 250 

3. Công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm, điện tử, vi 

tính, dệt 
200 

4. Công nghiệp giầy da, may mặc 160 

5. Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp 140 

6 Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp 120 

7. Kho tàng 50 

b. Quy mô sử dụng điện, công suất trạm biến áp 

Quy mô sử dụng điện của dựa trên QCVN 01: 2019/BXD tính theo quy mô 

dân số 21.200 ngƣời. 
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Bảng 23: Tổng quy mô sử dụng điện 

TT Tên thiết bị dùng điện Đơn vị 
Số 

Lƣợng 
Phụ tải 

Tổng công 

suất (kW) 

1 Điện phục vụ sinh hoạt ngƣời 21.200 
500W/ 

ngƣời 
10.600 

2 

Điện công trình công cộng, 

dịch vụ (tính bằng % phụ tải 

điện sinh hoạt) 

% 35  3.710 

3 
Điện cho sản xuất công 

nghiệp, kho tàng 
ha 57,65 

250kW/

ha 
14.400 

 Cộng:    28.710 

- Tính chọn công suất máy biến áp: 

+ Phụ tải khu vực: Pđm =  28.710 kW 

+ Hệ số sử dụng đồng thời: Kđt = 0,65 

+ Hệ số công suất:  Cos = 0,9 

- Stt  =  
*

Cos

Pdm Kdt


(kVA) = 16.795 kVA 

c. Quy hoạch cấp điện 

- Nguồn điện: Trạm 110/22kV - 25MVA Lao Bảo. 

- Lƣới điện trung thế:  

+ Nguyên tắc chung: 

• Kết cấu lƣới trung thế 22kV trong từng khu phải tuân thủ nguyên tắc xây 

dựng dạng mạch vòng kín vận hành hở. Trong chế độ làm việc bình thƣờng, khả 

năng tải không vƣợt quá 70% công suất để đảm bảo độ dự phòng vận hành.  

• Tiết diện các tuyến trục sử dụng cáp bọc AC/XLPE-240 cho đƣờng dây nổi, 

cáp ngầm tiết diện CU(3x240)/XLPE/PVC-24kV cho các khu đi ngầm.   

• Các khu vực đô thị đã ổn định về quy hoạch, khu đô thị xây mới nhất thiết 

xây dựng lƣới điện theo dạng ngầm, tránh đầu tƣ nhiều lần. Để thuận tiện trong vận 

hành, lắp đặt, sửa chữa nên bố trí các tuyến cáp điện đi trong tuynel kỹ thuật. Hạn 

chế lắp đặt kiểu chôn trực tiếp trong đất, nhất là với các khu đô thị mới do ảnh 

hƣởng đến quỹ đất xây dựng các công trình ngầm khác và khó khăn khi cải tạo 

nâng cấp. 

+ Cụ thể: Hiện nay, từ trạm 110/22kV - 25MVA Lao Bảo có 06 tuyến 22KV, 

trong đó có 4 tuyến cấp điện cho khu vực thị trấn Lao Bảo và khu vực Quốc lộ 9, 

tiết diện các tuyến chính là AC185. 
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- Lƣới điện và trạm hạ thế: 

+ Nguyên tắc chung: 

• Trạm hạ thế trong các khu công nghiệp tuân thủ theo thiết kế về quy mô và 

vị trí theo từng nhà máy cụ thể. Trong khu công nghiệp không yêu cầu về hình thức 

mỹ quan của nhà trạm trừ các vị trí tiếp giáp với trục giao thông lớn, công trình 

hành chính. 

• Trong các khu dân cƣ, đô thị xây mới nên sử dụng trạm kín kiểu xây hoặc 

hợp bộ, lƣới điện đi ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị. Bán kính cấp điện không 

quá 300m. Quy mô chiếm đất các trạm trong khỏang 20 – 40 m
2
, đặt tại các vị trí 

cây xanh và trong các công trình có phụ tải lớn.  

• Các khu vực phát triển dân cƣ mới (khu 1 và khu 2) đƣợc tính toán và bố trí 

các trạm biến áp sao cho đáp ứng đủ công suất và bán kính cấp điện không quá 

300m. 

Bảng 24. Thống kê quy mô thiết bị hệ thống cấp điện 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng 

1 Đƣờng dây 22KV xây dựng mới m 2437 

2 Trạm biến áp150KVA-22/0,4KV xây dựng mới Cái 5 

3 Trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV xây dựng mới Cái 4 

4.3.4. Hệ thống chiếu sáng 

a. Nguyên tắc chung 

- Lƣới điện chiếu sáng trong khu công nghiệp có thể đi nổi bố trí đi cùng cột 

với lƣới điện trung thế.  

- Khu vực cửa khẩu, công viên cây xanh, trục đƣờng trung tâm, khu dân cƣ 

xây dựng mới dùng cáp ngầm.  

- Lƣới điện chiếu sáng phải đảm bảo mỹ quan đô thị và phải đảm bảo theo tiêu 

chuẩn 259:2001-TCXDVN và 333:2005-TCXDVN của Bộ Xây dựng. 

b. Giải pháp xây dựng 

- Tuyến điện chiếu sáng đi ngầm dùng đèn LED 100W gắn trên cột thép tròn 

côn cao 8,0m kết hợp với cần đèn cao 2,0m. Hệ thống dùng cáp ngầm 0,4KV luồn 

trong ống nhựa xoắn chịu lực, ống thép đặt cách mặt đất 0,7m. Cột đèn chiếu sáng 

đặt cách bó vỉa 0,5 - 0,7m. 

- Tủ điện điều khiển đóng cắt các tuyến điện chiếu sáng đƣợc treo và đấu nối 

tại cột đƣờng dây cấp điện.  
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Bảng 25. Thống kê quy mô thiết bị hệ thống chiếu sáng 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng 

1 Đƣờng dây điện chiếu sáng đi ngầm m 20827 

2 Cột đèn 8M + cần đơn + 01 đèn LED 107W Cái 416 

4.3.5. Hệ thống cấp nƣớc 

a. Chỉ tiêu cấp nước 

Theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN 01:2019/BXD; QCXDVN 

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

TCXDVN 33:2006 Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết 

kế. 

Bảng 26. Tiêu chuẩn cấp nước 

Đối tƣợng dùng nƣớc 
Tiêu chuẩn cấp nƣớc tính theo đầu ngƣời 

(ngày trung bình trong năm) l/ngƣời.ngày 

Thành phố lớn, thành phố du lịch, 

nghỉ mát, khu công nghiệp lớn. 
300 - 400 

Thành phố, thị xã vừa và nhỏ, khu 

công nghiệp nhỏ 
200 - 270 

Thị trấn, trung tâm công - nông 

nghiệp, công - ngƣ nghiệp, điểm 

dân cƣ nông thôn 

80 - 150 

Nông thôn 40 - 60 

b. Quy mô cấp nước 

- Lƣu lƣợng nƣớc sinh hoạt:  

QSH = (q x N x K)/1.000; 

Trong đó:  

+ q = 110l/ngƣời ngày đêm. Tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt cho thị trấn.  

+ N = 21.200 ngƣời. 

+ K: là hệ số dùng nƣớc không điều hoà ngày: 1,2 -1,4, chọn K = 1,2 (TCVN 

33:2006) 

QSH = (21.200 x 100 x 1,2)/1.000 = 2.798 m
3
/ngày đêm. 

-  Lƣu lƣợng nƣớc công trình công cộng, dịch vụ: 

QCCDV = 10% xQSH; 

           = 10% x 2.798 = 280 m
3
/ngàyđêm. 
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- Lƣu lƣợng tƣới cây, tƣới đƣờng: 

QTC = 8% x QSH 

            = (8 x 2.798) = 224 m
3
/ngày đêm. 

- Lƣu lƣợng cấp nƣớc công nghiệp tập trung: 

QCN = 40m
3
/ha 

            = 40 x 29,31  = 1.172 m
3
/ngày đêm. 

- Lƣu lƣợng nƣớc dự phòng và rò rỉ: 

QRR = 15% x (QSH + QCCDV + QTC
 
 + QCN)  

       = 15% x (2.798 + 280 + 224 + 1.172) = 671 m
3
/ngày đêm. 

- Lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy: 

Giả định một đám cháy xảy ra tại một khu nhà hỗn hợp. Theo tiêu chuẩn, cần 

tính 1 đám cháy xảy ra đồng thời với lƣu lƣợng chữa cháy bằng 20 (l/s) trong 2 giờ.  

Lƣu lƣợng chữa cháy: Qcc = (20 x 1 x 3600 x 2)/1000 = 144 (m
3
) 

- Tổng lƣu lƣợng cấp nƣớc:  

Q = QRR + QSH + QCCDV + QTC + QCN + QCC 

    = 2.798 + 280 + 224 + 1.172 + 671 + 144 = 5.289 m
3
/ngày đêm. 

c. Giải pháp xây dựng 

- Nguồn nƣớc: Nƣớc từ sông Sê-Pôn và Nhà máy thủy điện Hƣớng Phùng; 

- Cấp nƣớc: Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc Lao Bảo bao gồm nhà máy 

xử lý nƣớc và công trình thu và hệ thống ống dẫn nƣớc thô, đƣa công suất khai thác 

từ 3.000 m
3
/ngày lên 7.000 m

3
/ngày. Hệ thống này vẫn sử dụng nguồn nƣớc thô từ 

sông SêPôn. Trong trƣờng hợp vào mùa khô, lƣợng nƣớc sông Sê-Pôn không đáp 

ứng đƣợc nhu cầu dùng nƣớc của đô thị, xây dựng thêm một nhà máy xử lý nƣớc 

với công suất 3.000 m
3
/ngày, dùng nƣớc từ nhà máy thủy điện Hƣớng Phùng (dự 

kiến xây dựng tại bản Ka Tăng). 

- Mạng lƣới đƣờng ống: 

+ Mạng lƣới đƣờng ống thiết kế theo kiểu hỗn hợp. 

+ Việc tính toán mạng lƣới cấp nƣớc nhằm xác định đƣờng kính ống thích 

hợp, trên cơ sở xác định lƣu lƣợng tính toán và vận tốc nƣớc kinh tế, đảm bảo áp 

lực tại điểm bất lợi nhất trên mạng lƣới. 

+ Xác định đƣờng kính mỗi doạn ống dựa vào lƣu lƣợng lớn nhất mà mỗi 

đoạn ống phải truyền tải. Các lƣu lƣợng này cần đƣợc tính toán căn cứ vào diện 

tích quy đổi cho các đoạn ống và tính chất, mục đích phục vụ của các lô đất. 
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Trong đó:  

D - Đƣờng kính (m) 

Q - Lƣu lƣợng (m3) 

V - Vận tốc (m/s) 

+ Các tuyến ống: chọn ống nhựa dẻo HDPE có đƣờng kính từ D300, D150, 

D100. Các phụ tùng gồm van khoá, mối nối mềm, tê, côn, cút...   

+ Các ống cấp nƣớc đƣợc chôn sâu dƣới đất ở độ sâu h > 0,5 m; ở vị trí qua 

đƣờng chôn sâu h > 0,7 m và có lồng ống thép đen. 

Bảng 27. Bảng thống kê quy mô thiết bị hệ thống cấp nước 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng 

1 Ống gang cầu dẻo  m 960 

2 Ống nhựa dẻo HDPE  m 980 

3 Ống nhựa dẻo HDPE  m 6860 

4 Trụ cứu hỏa Cái 28 

4.3.6. Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

a. Nguyên tắc chung 

- Toàn thị trấn đƣợc chia làm 03 lƣu vực chính, mỗi lƣu vực sẽ thu nƣớc riêng 

biệt, sau đó tất cả đổ ra sông Sê-Pôn. 

- Lƣu vực 1: Bao gồm khu vực cửa khẩu, một phần phía Bắc của Khu Công 

TM – DV Lao Bảo, bản Ka Tăng và bản Khe Đá, nƣớc chảy về khe Ka Tăng rồi 

sau đó đổ ra sông Sê-Pôn. 

- Lƣu vực 2: Bao gồm khóm Tây Chín, khóm Trung Chín, một phần khóm 

Đông Chín (cũ) và một phần khóm An Hà, nƣớc chảy về hồ Lao Bảo, sau đó theo 

cống ngầm, chảy ra khe cầu Ri, đổ ra sông Sê – Pôn. 

- Lƣu vực 3: Các phần còn lại bao gồm một phần khóm Đông Chín, khóm 

Vĩnh Hoa (cũ), khóm Xuân Phƣớc, một phần khóm An Hà, khóm Cao Việt, khóm 

Tân Kim, khóm Duy Tân và khóm Ka Túp. Đây là lƣu vực bị chia cắt thành các lƣu 

vực nhỏ hơn, nƣớc chảy về các khe suối nhỏ rải rác sau đó chảy ra sông, một vài 

khu vực nƣớc chảy trực tiếp ra sông Sê-Pôn. 

b. Tính toán mạng lưới thoát nước mưa 



Thuyết minh Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo TL 1/5000 63 

 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc tính toán theo phƣơng pháp “Cƣờng độ giới 

hạn” nhƣ quy định trong TCVN 7957:2008 Thoát nƣớc – mạng lƣới bên ngoài – 

Tiêu chuẩn thiết kế. Theo phƣơng pháp này, lƣu lƣợng nƣớc mƣa các đoạn cống 

đƣợc tính theo công thức: 

Q = q.C.F (l/s) 

Trong đó: Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng   

(l/s) 

C: Hệ số dòng chảy (không thứ nguyên) 

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha). q: Cường độ mưa tính toán 

(l/s.ha). 

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức: 

                            
(1 )

( )n

A C LgP
q

t b

 



 

- Trong đó:  

  Chu kỳ vƣợt qua cƣờng độ mƣa: Chọn P = 1 năm. 

 t – Thời gian dòng chảy mƣa (phút) 

 A, C, b, n – Tham số xác định tại Quảng Trị 

- Với khu vực tỉnh Quảng Trị ta có các thống số sau: 

+ Hằng số: A = 2230 

+ Tham số hiệu chỉnh: b = 15 

+ Hệ số có tính đến đặc tính riêng của từng vùng: C = 0,48  

+ Chỉ số giảm dần cƣờng độ theo thời gian: n = 0,62 

- Thời gian dòng chảy nƣớc mƣa tính theo công thức: t = t0 + t1 + t2Trong đó:  

+ t0: Thời gian nƣớc mƣa chảy trên bề mặt đến rãnh đƣờng, có thể chọn từ 5 

tới 10 phút. Nếu trong đƣờng giao thông có đặt giếng thu nƣớc mƣa thì đó là thời 

gian chảy đến cống của đƣờng phố. 

+ t1: Thời gian nƣớc chảy theo rãnh đến giếng thu 

1

1
1

0,021
L

V
t    

- Trong đó: 

+ L1: Chiều dài rãnh đƣờng (m) 

+ V1: Tốc độ chảy trong cuối rãnh đƣờng (m/s) 

+ t2: Thời gian nƣớc chảy trong cống. 

2

2
2

0,017
L

V
t    
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- Trong đó: 

+ L2: Chiều dài cống tính toán (m) 

+ V2: Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tính toán (m/s) 

- Hệ số dòng chảy xác định theo công thức: 

        = (a x 1 + b x 2 + c x 3 + d x 4)/(a + b + c + d) 

Trong đó: 

+ a, b, c, d là tỉ lệ diện tích mặt phủ thành phần. 

+ 1, 2, 3, 4 là hệ số dòng chảy thành phần. 

+ Diện tích các loại mặt phủ: Mái nhà 30%; Mặt phủ atphan 38%; Mặt đá dăm 

12%; Mặt lát cỏ 20%. 

c. Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa 

- Cống: Cống thoát nƣớc mƣa cho đƣợc thiết kế sử dụng cống tròn BTCT chôn 

ngầm và nối bằng hố ga để vừa bảo đảm mỹ quan vừa thuận tiện cho việc xây dựng 

và quản lý. Các cống thoát nƣớc mƣa có khẩu độ thay đổi và đƣợc bố trí trên vỉa hè. 

- Cửa xả: Cửa xả nƣớc mƣa đƣợc xây dựng tại vị trí cuối các đƣờng cống thoát 

nƣớc mƣa để xả nƣớc mƣa từ hệ thống cống ra kênh, mƣa, áo hồ trên địa bàn. Cửa 

xả cần đƣợc xây dựng bền vững để tránh sụt lở bờ mƣơng làm tắc cống. Cửa xả 

đƣợc xây dựng bằng gạch, đá, hoặc bê tông cốt thép, Cửa xả của trục chính có lƣu 

lƣợng rất lớn nên cần đƣợc gia cố chắc chắn để đảm bảo độ bền vững. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa bố trí ngầm dƣới vỉa hè, sử dụng hệ thống ống bê 

tông ly tâm đúc sẵn có đƣờng kính D800, D1000, D1200. 

- Cống xả thoát nƣớc có đƣờng kính D1000, D1200 và cửa xả ra các đoạn 

sông, suối, hồ. 

Bảng 28. Bảng thống kê quy mô thiết bị hệ thống thoát nước mưa 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng 

1 Ống BTLT 2 lớp thép D1200 m 250 

2 Ống BTLT 2 lớp thép D800 m 13525 

3 Ống BTLT 2 lớp thép D600 m 17880 

4.3.7. Thoát nƣớc thải  

a. Nguyên tắc chung 

- Toàn bộ thị trấn sẽ chia làm 4 lƣu vực: 

+ Lƣu vực 1: Bao gồm toàn bộ khóm Vĩnh Đông và Xuân Phƣớc, nƣớc thải 

theo địa hình tự nhiên, chảy về trạm bơm 1, sau đó đƣợc bơm lên cao điểm tại nút 

giao Lê Thế Tiết, Phạm Văn Đồng để tự chảy về nhà máy xử lý. 
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+ Lƣu vực 2: Bao gồm bản Ka Tăng, Khe Đá, một phần khóm Tây Chín, nƣớc 

thải theo địa hình tự nhiên, chảy về trạm bơm 2, sau đó đƣợc bơm lên cao điểm trên 

đƣờng Thạch Hãn để tự chảy về nhà máy xử lý. 

+ Lƣu vực 3: Bao gồm khóm Trung Chín, một phần khóm Tây Chín, khóm An 

Hà và một phần khóm Cao Việt, nƣớc thải theo địa hình tự nhiên, chảy về trạm 

bơm 3, sau đó đƣợc bơm lên cao điểm tại nút giao Lê Thế Tiết, Hoàng Hoa Thám 

để tự chảy về nhà máy xử lý. 

+ Lƣu vực 4: Bao gồm khóm Tân Kim, Duy Tân, Ka Túp, nƣớc theo địa hình 

tự nhiên để chảy về nhà máy xử lý. 

 

Hình 45. Sơ đồ lưu vực thoát nước thải 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải bằng 80% lƣu lƣợng cấp nƣớc: QNT = 5.070m
3
/ng.đ. 

- Xây dựng hệ thống nƣớc thải riêng, nƣớc mƣa riêng cho cả hai giai đoạn đợt 

đầu và dài hạn. 

- Giữ nguyên vị trí nhà máy xử lý nƣớc thải (theo Điều chỉnh QHC năm 

2011), công suất nhà máy đợt đầu 3.200m
3
/ngày.đêm, diện tích xây dựng 0,5ha. 

Giai đoạn sau nâng công suất lên thành 5.000m
3
/ngày.đêm, diện tích xây dựng là 

1,0ha. 
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- Nƣớc thải sau khi xử lý sẽ tái sử dụng 1 phần (cho tƣới cây, tƣới đƣờng, dự 

phòng cứu hỏa) trƣớc khi xả ra sông Sê-Pôn. 

- Các khu vực không thu gom đƣợc về trạm làm sạch sẽ đƣợc xử lý cục bộ 

bằng các bãi lọc ngầm vừa và nhỏ trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải công nghiệp: dự kiến các Cụm công nghiệp tại thị trấn Lao Bảo 

chủ yếu là công nghiệp sạch. Do đó sẽ không xây dựng trạm làm sạch riêng cho 

cụm công nghiệp mà yêu cầu nhà máy, xí nghiệp phải xử lý đạt QCVN 24-2009 

sau đó xả vào hệ thống thoát nƣớc của đô thị và đƣa về trạm làm sạch chung để xử 

lý. 

b. Giải pháp xây dựng 

 - Hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom tại bể tự hoại của mỗi hộ 

gia đình, các công trình công cộng, dịch vụ và công nghiệp sau đó đổ vào mạng 

lƣới thoát nƣớc thải khu đô thị và dẫn về nhà máy xử lý nƣớc thải của thị trấn.  

- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt hoàn chỉnh, sử dụng đƣờng ống 

nhựa cứng có đƣờng kính D200, D300, D400 để truyền dẫn và thu gom nƣớc thải. 

Bảng 29. Bảng thống kê quy mô thiết bị hệ thống thoát nước thải 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng 

1 Ống nhựa cứng D500 xây dựng mới m 2771 

2 Ống nhựa cứng D300 xây dựng mới m 27072 

4.3.8. Chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang 

a. Chất thải rắn 

- Thành phần CTR: 

+ CTR sinh hoạt của dân cƣ đô thị, khu thƣơng mại, dịch vụ và công trình 

công cộng 

+ CTR công nghiệp: Phát sinh trong quá trình sản xuất, rất đa dạng do có 

nhiều loại hình công nghiệp khác nhau. Thành phần và khối lƣợng CTR phụ thuộc 

vào từng loại hình công nghiệp. 

+ CTR y tế của các bệnh viện và trung tâm y tế. 

- Phƣơng pháp thu gom và xử lý CTR: 

+ CTR sinh hoạt: CTR sinh hoạt có 2 thành phần: CTR hữu cơ và CTR vô cơ. 

CTR hữu cơ (rau, hoa quả, thức ăn thừa…) đƣợc thu gom và chế biến thành phân vi 

sinh. CTR vô cơ (Thuỷ tinh, nhựa, giấy, kim loại, đồ hộp…) đƣợc thu gom và tái 

chế. CTR thuộc dạng trơ và CTR xây dựng sẽ chôn lấp hợp vệ sinh. 

+ CTR công nghiệp: CTR công nghiệp có 2 loại: CTR thông thƣờng và CTR 
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nguy hại. CTR sau khi đƣợc phân loại, các nhà máy, xí nghiệp sẽ đƣợc thu gom các 

loại phế liệu có thể sử dụng lại đƣợc bằng các hình thức tái chế hoặc trao đổi giữa 

các xí nghiệp với nhau ( phế liệu thừa của các xí nghiệp này lại là nguyên liệu cần 

thiết cho xí nghiệp kia…). Còn lại CTR nguy hại sẽ đƣợc xử lý riêng, CTR không 

nguy hại sẽ chôn lấp hợp vệ sinh. 

+ CTR tại các bệnh viện, trung tâm y tế sẽ đƣợc phân loại và xử lý riêng. CTR 

y tế: nhƣ kim tiêm, bông băng, các bộ phận thừa sau khi phẫu thuật sẽ đƣợc xử lý 

riêng bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trƣờng quy định. CTR sinh hoạt của bệnh 

nhân, gia đình bệnh nhân, cán bộ nhân viên làm việc trong bệnh viện sẽ đƣợc xử lý 

cùng với CTR sinh hoạt của đô thị. 

+ CTR của khu kinh tế do Công Ty Môi trƣờng Đô thị quản lý và điều hành 

(từ thu gom, vận chuyển đến xử lý…). Hàng ngày vào giờ quy định công nhân của 

Công ty Môi trƣờng đô thị đi thu gom và vận chuyển đến các khu xử lý CTR. 

- Vị trí khu xử lý chất thải rắn: 

+ Hiện tại, khu vực xử lý CTR có vị trí ở phía Đông Bắc thị trấn, thuộc khóm 

Tây Chín, cách trung tâm thị trấn khoảng 1,5km. 

+ Trong thời gian tới, khi bãi xử lý chất thải rắn huyện Hƣớng Hóa đi vào hoạt 

động, chất thải rắn của toàn bộ thị trấn sẽ đƣợc đƣa về xử lý tại đây (xã Tân Thành, 

huyện Hƣớng Hóa). 

b. Nghĩa trang 

- Hiện tại, thị trấn Lao Bảo đã thực hiện quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân 

dân thị trấn Lao Bảo, nằm trên đƣờng Quốc phòng, thuộc khóm Tây Chín, tuy 

nhiên vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng và việc chôn cất chủ yếu vẫn thực hiện rải 

rác ở tất cả các khu vực dân cƣ. 

- Về dài hạn, cần đầu tƣ xây dựng để đƣa vào khai thác nghĩa trang nhân dân 

thị trấn Lao Bảo, di dời toàn bộ các nghịa địa rải rác khắp thị trấn, cát táng tại nghĩa 

trang chung, trả lại mặt bằng để xây dựng các công trình đô thị. 

4.4. Dự kiến các dự án ƣu tiên đầu tƣ 

4.4.1. Mục tiêu 

- Nâng cao chất lƣợng đô thị. Hoàn thiện, bổ xung, xây dựng mới các khu 

chức năng của đô thị và của hai đơn vị ở. 

-  Nâng cấp tiêu chuẩn cho từng loại đất hoàn thiện đô thị loại IV, tiến tới đạt 

tiêu chuẩn của đô thị loại III. 

- Làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tƣ xây dựng. 
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4.4.2. Các dự án ƣu tiên đầu tƣ 

- Về hạ tầng xã hội: 

+ Đất ở: Ƣu tiên phát triển khu vực đất ở thuộc đơn vị ở phía Đông Quốc lộ 9. 

+ Văn hóa: Nâng cấp và tôn tạo di tích lịch sử Nhà đày Lao Bảo và Đầu tƣ xây 

dựng Nhà văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo. 

+ Y tế: Nâng cấp phòng khám đa khoa thành bệnh viên đa khoa khu vực Lao 

Bảo với quy mô khoảng 100 giƣờng, diện tích bao gồm phòng khám đa khoa và 

trạm y tế hiện tại. Bổ sung hai trạm y tế cho hai đơn vị ở để tiến tới hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng cho từng đơn vị ở. 

+ Thể dục thể thao: Đầu tƣ xây dựng sân vận động thị trấn Lao Bảo. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: 

+ Hệ thống giao thông: nâng cấp và mở rộng các tuyến đƣờng Phạm Văn 

Đồng (đoạn nối dài), Ông Ích Khiêm, Hoàng Hoa Thám. 

+ Hệ thống thoát nƣớc: cần đầu tƣ xây dựng hệ thống trữ nƣớc, thoát nƣớc tại 

các khu vực thấp trũng. 

+ Hệ thống thu gom và xử lý CRT: Nâng cấp và mở rộng bãi rác thị trấn Lao 

Bảo, tiến tới đầu tƣ nhà máy tái chế chất thải hữu cơ và công nghệ xử lý chất thải 

vô cơ hiện đại. 

+ Nghĩa trang: Đầu tƣ xây dựng từng đợt đối với nghĩa trang nhân dân thị trấn 

Lao Bảo. 

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu vực mở rộng sẽ đƣợc đầu tƣ xây 

dựng đồng bộ, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  

4.5. Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 

Trong đồ án này ta có thể xác định đƣợc một số nguồn có khả năng gây ô 

nhiễm môi trƣờng, để phân tích, đánh giá và xác định các vấn đề về môi trƣờng đã 

hoặc chƣa đƣợc giải quyết trong đồ án, làm cơ sở kiến nghị các giải pháp, biện 

pháp hạn chế giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trong khu vực. Cụ thể các nguồn là: 

- Các hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện dự án là một trong những 

nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng với cƣờng độ và quy mô lớn nhƣng không kéo dài. 

- Các hoạt động trong quá trình dự án đi vào hoạt động nếu không đƣợc kiểm 

soát cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng và có thời gian kéo dài. 

4.5.1. Trong quá trình thi công xây dựng 

a. Đánh giá tác động 

- Nguồn gây ô nhiễm: có thể liệt kê các nguồn gây ô nhiễm chính trong quá 

trình thi công xây dựng nhƣ sau: 
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Bảng 30. Nguồn gây ô nhiễm 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 San lấp mặt bằng, gia cố nền 
Xe ủi san lấp mặt bằng; Xe tải vận chuyển 

VLXD, phế thải xây dựng,… 

2 

Xây dựng nền, nhà ở, hệ 

thống giao thông, các hạng 

mục công trình của dự án  

Xe tải vận chuyển VLXD, phế thải xây 

dựng,… 

Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt 

nóng chảy. 

3 
Xây dựng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật 

Xe tải vận chuyển VLXD, đất, cát, đá,… 

Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt 

nóng chảy. 

4 
Vận chuyển nguyên vật liệu, 

thiết bị phục vụ dự án. 

Xe tải vận chuyển vật liệu XD, đất, cát, 

đá,… 

5 

Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nhiên nguyên vật liệu phục 

vụ công trình 

Các thùng chứa xăng dầu. 

6 Sinh hoạt của công nhân  Sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng 

Bảng 31. Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

TT Nguồn gây tác động 

1 Quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng 

2 Xói mòn, rửa trôi đất, cát khi mƣa lớn 

3 Biến đổi vi khí hậu  

4 
Sự tập trung lƣợng lớn công nhân gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa 

phƣơng 

- Đánh giá tác động: Các tác động môi trƣờng chủ yếu và mức độ tác động của 

các hoạt động xây dựng đối với các thành phần môi trƣờng ở khu vực trong ma trận 

sau: 

Bảng 32. Bảng đánh giá tác động đối với môi trường trong quá trình xây dựng 

TT 
Hoạt động 

của dự án 

Các thành phần môi trƣờng 

Đất 
Nƣớc 

mặt 

Nƣớc 

ngầm 

Không 

khí 

Tiếng 

ồn 

Chất 

thải 

rắn 

Sinh 

thái 

Kinh 

tế-xã 

hội 

Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng 



Thuyết minh Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo TL 1/5000 70 

 

TT 
Hoạt động 

của dự án 

Các thành phần môi trƣờng 

Đất 
Nƣớc 

mặt 

Nƣớc 

ngầm 

Không 

khí 

Tiếng 

ồn 

Chất 

thải 

rắn 

Sinh 

thái 

Kinh 

tế-xã 

hội 

1 
Thay đổi sử 

dụng đất 
        

2 
San nền, 

chuẩn bị mb 
        

3 

Xây dựng hệ 

thống cấp 

nƣớc 

        

4 

Xây dựng hệ 

thống xử lý 

và thoát 

nƣớc 

        

5 
Phát triển hệ 

thống điện 
       ++ 

6 

Xây dựng hệ 

thống cây 

xanh, không 

gian mở 

+ +   +  ++ + 

7 

Quá trình 

vận chuyển 

nguyên vật 

liệu 

        

8 

Quá trình thi 

công các 

hạng mục 

công trình 

      -  

9 

Sự nhập cƣ 

của công 

nhân xây 

dựng 

        

Chú thích:  
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 : tác động tiêu cực lớn                     ++ : tác động tích cực lớn 

   : tác động tiêu cực trung bình            + : tác động tích cực trung bình 

Nhƣ vậy, trong quá trình thi công xây dựng, các tác động đến môi trƣờng chủ 

yếu là tác động tiêu cực, đặc biệt là quá trình san nền chuẩn bị mặt bằng và vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Trong đó, môi trƣờng đất, nƣớc mặt, không khí 

là bị ảnh hƣởng lớn nhất. Ngoài ra, giai đoạn này cũng phát sinh nhiều chất thải 

rắn. 

b. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi 

công để đảm bảo an toàn lao động và hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trƣờng.  

- Tránh sử dụng các máy móc thi công đã cũ, phát sinh nhiều khí thải và tiếng 

ồn lớn. 

- Có biện pháp san nền đảm bảo nguyên tắc san lấp từng khu vực, tránh gây 

úng ngập. 

- Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm. Che chắn những khu vực phát 

sinh bụi và dùng xe tƣới nƣớc để rửa đƣờng. 

- Xây dựng các nhà vệ sinh tạm thời phục vụ công nhân viên công trƣờng xây 

dựng, có những biện pháp chống gây ô nhiễm với môi trƣờng xung quanh. 

- Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các hộp gen, thùng chứa có nắp đậy 

kín và phải đƣợc vận chuyển đi ngay trong ngày, tránh ùn tắc, tồn đọng trên công 

trƣờng làm rơi vãi vào mƣơng gây tắc nghẽn dòng chảy.  

- Các chất thải sinh hoạt: do cán bộ và công nhân xây dựng thải ra, các chất 

thải rắn trong quá trình thi công xây dựng cần đƣợc tập trung tại bãi chứa quy định, 

sau đó sẽ đƣợc thu gom chở đi xử lý theo quy định.  

4.5.2. Trong quá trình sử dụng 

a.  Đánh giá tác động 

Các tác động môi trƣờng chủ yếu và mức độ tác động trong quá trình sử dụng 

đối với các thành phần môi trƣờng ở khu vực trong ma trận sau: 

Bảng 33. Bảng đánh giá tác động đối với môi trường trong quá trình sử dụng 

TT 
Hoạt động 

của dự án 

Các thành phần môi trƣờng 

Đất 
Nƣớc 

mặt 

Nƣớc 

ngầm 

Không 

khí 

Tiếng 

ồn 

Chất 

thải 

rắn 

Sinh 

thái 

Kinh 

tế-xã 

hội 

1 Sự gia tăng         
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TT 
Hoạt động 

của dự án 

Các thành phần môi trƣờng 

Đất 
Nƣớc 

mặt 

Nƣớc 

ngầm 

Không 

khí 

Tiếng 

ồn 

Chất 

thải 

rắn 

Sinh 

thái 

Kinh 

tế-xã 

hội 

dân số 

2 Sự sử dụng 

các công 

trình mới 

 ++ + ++ +  ++ ++ 

3 Hoạt động 

thƣơng mại, 

sinh hoạt của 

nhân dân 

       ++ 

4 Hoạt động 

giao thông 
       ++ 

Chú thích : 

: tác động tiêu cực lớn   ++: tác động tích cực lớn 

   : tác động tiêu cực trung bình  +  : tác động tích cực trung bình 

Trong giai đoạn vận hành, các tác động đến môi trƣờng chủ yếu là tích cực. 

Sự hoạt động của các công trình mới đƣợc xây dựng đem lại nhiều hiệu quả về môi 

trƣờng và kinh tế - xã hội to lớn. Các công trình về cấp thoát nƣớc sẽ cung cấp 

đƣợc nƣớc sạch cho 100%  hộ gia đình. Các công trình công cộng nhƣ công viên, 

cây xanh sẽ đem lại không gian vui chơi, giải trí, thƣ giãn cho cộng đồng dân cƣ.  

b. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

Khi dự án đi vào hoạt động, các tác động đến môi trƣờng chủ yếu là các tác 

động tích cực. Tuy nhiên cần có các biện pháp để hạn chế các tác động tiêu cực có 

thể phát sinh, ảnh hƣởng đến môi trƣờng: 

- Rác thải đƣợc thu gom phân loại tại nguồn, tập kết tại các thùng rác quy 

định, thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom rác thải của khu vực.  

- Cần có giải pháp kiến trúc bên ngoài và bên trong công trình đối với những 

khu nhà gần đƣờng giao thông chính để giảm tiếng ồn và khói bụi do phƣơng tiện 

giao thông gây ra.  

- Nghiêm cấm các phƣơng tiện tham gia giao thông bấm còi bừa bãi trong khu 

vực, tránh làm ảnh hƣởng đến cuộc sống ngƣời dân. 

- Có giải pháp kỹ thuật kết hợp mỹ quan để làm giảm mức độ ô nhiễm của 
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trạm bơm nƣớc thải. 

- Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất, sẽ có chính sách bồi 

thƣờng giải phóng mặt bằng giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc 

làm mới, ổn định đời sống.  

4.5.3. Các biện pháp khác 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi 

trƣờng của ngƣời dân, ngƣời lao động trong khu vực dự án và lân cận dự án. 

- Kiểm soát chất thải (nƣớc thải, khí thải, tiếng ồn), đảm bảo tuân theo các 

QCVN về môi trƣờng bằng cách bố trí các điểm quan trắc môi trƣờng. Để có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng,… phải lập bản cam kết 

môi trƣờng hoặc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo luật bảo vệ 

môi trƣờng. 
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PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Việc lập Quy hoạch phân khu thị trấn Lao Bảo, thuộc Kinh KT-TM đặc biệt 

Lao Bảo, huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã làm rõ việc phân bố đất đai, tạo 

dựng đƣợc không gian kiến trúc cảnh quan, phân bố hợp lý các khu chức năng, tổ 

chức hệ thống giao thông thuận tiện phù hợp và khai thác triệt để quỹ đất. 

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm phê duyệt quy hoạch này để có cơ sở 

pháp lý thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch và thực hiện các bƣớc lập các 

dự án đầu tƣ xây dựng. 

Nhiều vấn đề đƣợc đƣa ra từ quy hoạch này dựa trên cơ sở thực tế phân tích 

khả thi. Nhƣng trong quá trình thực hiện xét thấy có vấn đề gì bất hợp lý tồn tại và 

nảy sinh để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ./. 

 


