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CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do, sự cần thiết phải lập quy hoạch 

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá đến
năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 872/2015/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 đã nêu rõ mục tiêu: “Phấn đấu
đến năm 2020, Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu kinh tế
hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu đồng bộ,hiện đại”. Đồng thời, đẩy
mạnh liên kết giữa các vùng trong tỉnh; trong danh mục các dự án ưu tiên nghiên
cứu đầu tư về hạ tầng giao thông thì đường ven biển từ Nga Sơn đến Tĩnh Gia (đi
qua huyện Hoằng Hóa) sẽ được ưu tiên đầu tư,... các định hướng phát triển mang
tính chiến lược trên sẽ có những tác động và thay đổi lớn đến kinh tế - xã hội của
huyện Hoằng Hóa.

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phục hồi mạnh nhưng
tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng;
kinh tế trong nước có nhiều khởi sắc, tăng trưởng GDP cả năm vượt kế hoạch. Ở
tỉnh ta,  tình hình kinh tế - xã hội có sự phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực mà từ
trước đến nay chúng ta chưa bao giờ đạt được; kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng mạnh; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, hoạt động
kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được tăng cường, thu hút đầu tư đạt kết quả tích
cực. Đặc biệt các đầu tàu kinh tế của tỉnh có những bước phát triển đột phá như
thành phố Sầm Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi
Sơn và một số dự án công nghiệp, xây dựng lớn đi vào hoạt động). Vì vậy để khai
thác lợi thế, phát huy tiềm năng đồng thời nắm bắt cơ hội thì cần có định hướng
tổng thể trên địa bàn huyện và nghiên cứu mối liên hệ các địa phương lân cận.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ
trương đầu tư giai đoạn 1 đi qua 6 tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam
Định, Ninh Bình, Thanh Hóa). Trong đó, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã được xác
định hướng tuyến và huyện Hoằng Hóa là một trong những địa bàn tuyến đường
đi qua. Đây là tuyến giao thông Bắc - Nam thứ 03 và là tuyến đường có vai trò
quan trọng đối với phát triển kinh tế xã - hội và an ninh - quốc phòng đặc biệt là
thúc đẩy phát triển du lịch đối với các tỉnh ven biển.

Giai đoạn 2011 - 2015, huyện Hoằng Hóa có nhiều thay đổi lớn về địa giới
hành chính, tại Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 29/02/2012 của Chính phủ, điều
chỉnh 2.253,41 ha diện tích tự nhiên và 28.127 nhân khẩu, bao gồm toàn bộ diện
tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Hoằng Anh, Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng
Quang, Hoằng Đại và Thị trấn Tào Xuyên của huyện Hoằng Hóa về Thành phố
Thanh Hóa quản lý. Những sự điều chỉnh này đã có ảnh hưởng rất lớn đến các định
hướng chiến lược về tổng thể kinh tế - xã hội mang tính chất vùng miền của huyện.
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Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 huyện Hoằng Hóa trở thành huyện nông
thôn mới thì một trong 09 tiêu chí cần hoàn thành là có quy hoạch xây dựng vùng
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ những nội dung trên, việc lập quy hoạch xây dựng Vùng huyện  Hoằng
Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 là hết sức cần thiết,
nhằm cụ thể hóa các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; để
có cái nhìn tổng thể trên cơ sở đó thống nhất và đồng bộ hóa Quy hoạch tổng thể
kinh tế – xã hội với các quy hoạch ngành cũng như các yếu tố tác động mới trên
địa bàn huyện; gắn kết chặt chẽ các quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch các khu
chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới cả về không gian và hệ
thống HTXH, hệ thống HTKT; Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiềm năng
và lợi thế của huyện; làm cơ sở triển khai các quy hoạch, kế hoạch hành động, thu
hút đầu tư và quản lý thực hiện theo quy hoạch.

1.2. Các căn cứ lập quy hoạch

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

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

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch
số 35/2018/QH14;

- Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030.

-  Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định
thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

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

- Quyết định số 872/2015/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Chính phủ Phê duyệt
Điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 định
hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường
vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Quy định hồ sơ của nhiệm
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng
khu chức năng đặc thù;
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- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

-  Nghị quyết  số 186/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.

- Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh
Thanh Hóa;

-  Nghị  quyết  số 186/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của  Hội  đồng nhân dân
tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt
nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến
năm 2065;

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm
2020 và giai đoạn 2021 – 2030;

- Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/07/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020
đạt mục tiêu đô thị hóa 35%.

-  Quyết định số  3227  /QĐ-UBND ngày  29/8/2017 của  Chủ tịch  UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc  Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh
Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 150/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh Thanh Hóa về Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông tỉnh
Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới bến ô tô xe khách tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020;

-  Quyết định số  177/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của  Chủ tịch  UBND tỉnh
Thanh Hóa  phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và
thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

-  Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch phát triển quy hoạch phát triển cụm công nghiệp
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 3886/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm thương
mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

- Quyết định 4388/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
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Thanh Hóa về phê duyêt điều chinh Quy hoạch hê thông chợ trên đia ban tinh đên
2020, đinh hương đên 2025;

-  Quyết định số  290-QĐ/TU ngày  27/5/2016 của  BCH Đảng bộ tỉnh khóa
XVIII về việc  ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa  giai đoạn
2016-2020;

- Quyết định số 4808/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc phê duyệt đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2020;

-  Quyết định số  287-QĐ/TU ngày  27/5/2016 của  BCH Đảng bộ tỉnh khóa
XVIII về việc  ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông
thôn mới, giai đoạn 2016-2020;

- Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 được UBND
tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 25/02/2010;

-  Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -
xã hội vùng ven biển Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020;

-  Văn bản số 5942/UBND-NN ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
V/v triển khai thực hiện Tiêu chí số 1 về quy hoạch trong Bộ Tiêu chí huyện nông
thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ
tướng Chính phủ, theo đó thống nhất chủ trương thực hiện lập quy hoạch xây
dựng vùng huyện Hoằng Hóa;

- Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng Vùng huyện
Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070;

-  Công  văn số  168/BQLKKTNS&KCN-QLQH ngày  22/01/2020 của  Ban
quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc tham gia ý kiến về khu
công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa.

1.3. Quan điểm và mục tiêu phát triển vùng

1.3.1. Quan điểm:

1.3.1.1.Quan điểm phát triển:

- Phat triên kinh tê - xã hôi huyên Hoằng Hóa đặt trong tổng thê phat triên
chung của tỉnh Thanh Hóa, phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa
và vùng Bắc Trung Bộ, đồng thời phải phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển huyện với sự
phát triển trong khu vực, nhất là Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn, KKT
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Nghi Sơn, các khu du lịch lớn trong tỉnh và vùng BắcTrung Bộ... Nắm bắt các cơ
hội phát triển mới trong khu vực để thu hút đầu tư bên ngoài tạo sự bứt phá về tăng
trưởng, đồng thời tạo động lực mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện. 

- Tâp trung moi nguôn lưc đê đầu tư, khai thac tiềm năng lợi thê của từng
vùng, đặc biêt la khu vưc ven biên đê phat triên cac nganh kinh tê biên hiêu quả va
bền vưng. Chú trong phat triên thương mại va du lich, công nghiêp va TTCN có
trọng tâm, trọng điểm.

- Coi trong phat triên nguôn nhân lưc chât lượng cao đê đap ưng được nhu
cầu về nguôn nhân lưc cho thanh phô Thanh Hóa, thanh phô Sầm Sơn, Khu CN
Lam Sơn - Sao Vang. Đây mạnh viêc ưng dung khoa hoc - công nghê (đặc biêt
trong nganh nông nghiêp, công nghiêp) xem đây la khâu then chôt đê nâng cao gia
tri gia tăng sản phâm hang hóa.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường,
phòng tránh thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Huy động nguồn lực tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Ưu tiên phát triển giao thông,
hạ tầng đô thị, hạ tầng nước sạch, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại và
du lịch.

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ
vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực.  

1.3.1.2.Quan điểm lập quy hoạch:

-  Phù hợp với đường lối chính sách và chủ trương của Đảng và Nhà nước;
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ  XVIII; các quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội; các quy hoạch nghành của tỉnh và trung ương trên
địa bàn huyện.

- Phải tận dụng cơ hội do sự phát triển lan tỏa của KKT Nghi Sơn, TP. Thanh
Hóa - TP. Sầm Sơn; đặc biệt là đối với dải ven biển và dọc trục QL1A.

- Phát triển kinh tế với bước đi hợp lý theo hướng đẩy nhanh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa; phát triển khu vực dịch vụ để hướng tới một
nền kinh tế có cơ cấu hiệu quả và bền vững.

- Phải đảm bảo tính độc lập, toàn vẹn trong cấu trúc phát triển của huyện
Hoằng Hóa với tầm nhìn xa, rộng, tính tổng thể trong vùng phát triển ven biển
Thanh Hóa (Nga Sơn - Tĩnh Gia).

- Phải giữ gìn vùng đệm sinh thái, truyền thống lịch sử, lối sống cộng đồng
để tạo được bản sắc riêng cho huyện.

- Phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng;
tôn trọng tự nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng để đảm bảo
cho sự phát triển bền vững.
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1.3.2. Mục tiêu:

1.3.2.1.Mục tiêu phát triển:

Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững kinh tế - xã hội, môi trường để huyện
Hoằng Hóa thực sự trở thành huyện có kinh tế phát triển năng động thuộc nhóm
huyện khá của tỉnh Thanh Hóa. Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự chuyển biến
mạnh về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đến năm 2030
Hoằng Hóa có cơ cấu kinh tế hiện đại, trong đó ngành dịch vụ du lịch đóng vai trò
nòng côt. Tăng cương đầu tư phat triên hê thông đô thi, từng bươc hiên đại hê
thông kêt câu hạ tầng kinh tê- xã hôi, đô thi va nông thôn, gắn phat triên kinh tê
vơi nâng cao chât lượng sông của nhân dân; tâp trung xây dưng nông thôn mơi,
phat triên y tê chăm sóc sưc khoe nhân dân; phat triên nguôn nhân lưc, bảo tôn bản
sắc văn hóa, bảo vê môi trương sinh thai; xây dưng củng cô quôc phòng-an ninh
vưng chắc.

1.3.2.2.Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết đại hội Đảng bộ
tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa
lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 – 2020; thống nhất với các quy hoạch nghành, lĩnh
vực trên địa bàn huyện Hoằng Hóa; Nghị Quyết số14-NQ/HU ngày 14/02/2019
của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đô thị hóa nông thôn đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.

- Phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện Hoằng Hóa để phát triển kinh tế
- xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong
nước, khai thác thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, nông lâm
nghiệp. Xây dựng nông thôn mới,  tạo dựng hình ảnh của huyện Hoằng Hóa là
huyện có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa; huyện mạnh của tỉnh với cơ cấu kinh
tế chủ đạo là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ du lịch.

- Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư
nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển cân đối hài hòa
giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt
chẽ việc đảm bảo an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.

- Là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu
chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thông công
trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng. Xây dựng các chương trình phát triển đô thị.
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CHƯƠNG 2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

2.1. Vị trí, liên hệ vùng và giới hạn lập quy hoạch

Hoằng Hóa là một huyện đồng bằng ven biển lại nằm ngay cửa ngõ phía Bắc
thành phố Thanh Hóa, huyện còn có 10 km đường Quốc lộ 1A và trục đường sắt
xuyên Việt chạy ngang qua từ phía Bắc xuống phía Nam đi qua địa phận 6 xã
(Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Phú, Hoằng Kim và Hoằng Trung và Hoằng
Trinh). Đây là một trong những trục đường giao thông quan trọng nhất Việt Nam.
Không chỉ có những thuận lợi trong giao thông đường bộ, đường sắt Hoằng Hóa
còn nằm bên cạnh con sông Mã bắt nguồn từ dãy núi Bon Kho thuộc huyện Tuần
Giáo (tỉnh Điện Biên), là một lợi thế rất lớn trong giao lưu đường thủy.

Từ phía Bắc đến phía Nam khoảng cách xa nhất của huyện là 12 km, phía
Đông đến phía Tây là 21 km. Huyện Hoằng Hóa với hình dáng như hình cánh
cung, một nhánh trái là bờ biển Đông và cửa Lạch Hới nhánh còn lại dọc theo
con sông Mã chạy từ khúc giao với sông Lèn đến xã Hoằng Quý và một phần
giáp các xã, phường ven sông Mã của thành phố Thanh Hóa Và với bờ biển
dài, Hoằng Hóa là một trong những huyện có tiềm năng về kinh tế biển, đồng
thời là huyện có vị trí trọng yếu về an ninh - quốc phòng của tỉnh.    

Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

Giới hạn lập quy hoạch:

Toàn bộ  địa giới hành chính  huyện Hoằng Hóa, bao gồm  37 đơn vị hành
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chính (36 xã và 1 thị trấn), ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Hậu Lộc; 

- Phía Nam giáp Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn; 

- Phía Đông giáp biển Đông; 

- Phía Tây giáp Thành phố Thanh Hóa, huyện Thiệu Hoá.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 203,8 km2.

2.2. Các điều kiện tự nhiên:

2.2.1. Địa hình, cảnh quan

* Địa hình

Là một huyện đồng bằng ven biển, Hoằng Hóa có địa hình tương đối bằng
phẳng và thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Địa hình bị chia cắt mạnh bởi
hai con sông lớn là sông Lạch Trường và sông Cung, chia huyện Hoằng Hóa thành
ba tiểu vùng tự nhiên có địa hình tương đối khác nhau:

- Tiểu vùng I: Gồm 13 xã phía Tây Bắc con sông Lạch Trường. Đặc trưng
lớn nhất của vùng này là hầu hết các cánh đồng lúa, rau màu nằm trên cấp địa hình
trũng và vàn thấp. Độ cao của nền địa hình dao động ở 1,5 - 1,8 m. Phía Tây Bắc
là dãy núi Sơn Trang kéo dài từ ngã Ba Bông, thuộc xã Hoằng Xuân đến làng
Trung Hòa xã Hoằng Trung. Dãy núi có rất nhiều ngọn nối liền nhau, ngọn cao
nhất 278,6 m. Độ cao của ngọn núi nghiêng dần từ Bắc xuống Nam. Ngoài ra trên
địa phận xã Hoằng Sơn có hai ngọn núi nằm liền kê nhau có độ cao không quá
50m và ở xã Hoằng Trinh có ngọn núi cao 81,5m. 

- Tiểu vùng II: Gồm 15 xã và thị trấn Bút Sơn nằm giữa sông Cung và sông Lạch
Trường. Đây là vùng được bao bọc bởi sông Cung ở phía Đông và sông Lạch Trường
ở phía Tây và phía Bắc, sông Mã ở phía Nam. Trong vùng hình thành một dải cát dài
từ Hoằng Lộc kéo xuống tận phía Bắc giáp sông Lạch Trường

- Tiểu vùng III (vùng ven biển): Gồm 8 xã Hoằng Trường, Hoằng Yến, Hoằng
Hải, Hoằng Ngọc, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ. Địa hình vùng này không đồng đều
được hình thành bởi dòng hải lưu xuôi ngược dọc bờ biển, bởi phù sa sông Mã... Độ
cao địa hình dao động từ 1,2 đến 3,8m. Hầu hết các dải cồn cát gần giáp biển đều
nằm trên cấp địa hình rất cao, diện tích còn lại của vùng ở cấp địa hình vàn và vàn
thấp. Ngoài địa hình đặc trưng của vùng biển, vùng còn xuất hiện kiểu dạng địa hình
ảnh hưởng của dãy núi Lạch Trường chạy dọc ven theo sông Lạch Trường hướng ra
biển Đông. Dãy núi bao gồm bảy ngọn nằm liền kề nhau. Nhìn chung, Vùng ven biển
của huyện Hoằng Hoá thuộc kiểu bờ biển bồi tích - mài mòn, mài mòn - bồi tích, bờ
biển với sản phẩm bồi tích chủ yếu là cát, các mãnh vỡ, lượng phù sa không đáng kể.

Tóm lại, địa hình Hoằng Hóa chia thành 3 tiểu vùng rõ rệt tạo nên sự phát
triển kinh tế toàn diện, đa dạng mang tính hàng hoá cao. Tuy địa hình tương đối
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bằng phẳng nhưng bị chia cắt mạnh bởi rất nhiều sông lạch nên gây khó khăn
trong sản xuất nông, lâm nghiệp và giao thông nội vùng.

* Cảnh quan:

Ngoài các khu vực tập trung dân cư, huyện Hoằng Hóa có một số khu vực có
cảnh quan đặc trưng như: 

- Cảnh quan khu vực ven biển: Không chỉ bao la là những dải cồn cát mà còn
có dãy núi Lạch Trường chạy dọc ven theo sông Lạch Trường như hình rồng bay
hướng ra biển Đông nằm trên địa phận 2 xã Hoằng Trường và Hoằng Yến tạo nên
cảnh quan đặc trưng cho khu vực ven biển.

- Cảnh quan ven sông:  Được bao bọc bởi sông Cung phía Đông, sông Lạch
Trường ở phía Tây và phía Bắc, sông Mã phía Nam với những cánh đồng màu lớn
tạo nên cảnh quan đặc trưng của khu vực.

- Cảnh quan vùng đồng: Với các cánh đồng lúa tập trung nằm trên địa hình
trũng và vàn thấp.  Tuy là một  vùng đồng bằng nhưng các dãy núi của huyện
Hoằng Hoá đều nằm trên tiểu vùng này tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho vùng.

Cảnh quan ven biển Cảnh quan vùng đồng Cảnh quan ven sông

2.2.2. Thời tiết, Khí hậu:

Hoằng Hoá là một trong 6 huyện thị vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa chịu
ảnh hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng ven biểu Bắc Trung Bộ
“nóng ẩm mưa nhiều”. Khí hậu chia ra làm 2 mùa rõ rệt; mùa nóng và mùa lạnh.
Mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10; Mùa lạnh kéo dài từ tháng
11 đến tháng 4 năm sau, đăc điểm của mùa này là khô và lạnh.

- Chế độ nhiệt, độ ẩm: Nhiệt độ dao động không lớn ở các tháng, nhiệt độ
trung bình 27,30C, nhưng có khi lên đến 400C ở các tháng mùa nóng và thấp nhất
là 150C ở các tháng mùa lạnh. Độ ẩm nằm trong phạm vi 84 - 87%, tháng 1 là
tháng có độ ẩm thấp nhất và cũng là tháng lạnh nhất, tháng có độ ẩm lớn nhất là
tháng 7 và 8, cũng là 2 tháng nóng nhất trong năm. Lượng bốc hơi trung bình
898,5 ml/năm, cao nhất là vào tháng 6; 7 và thấp nhất vào tháng 1;2.

-  Chế  độ  mưa: Lượng  mưa  trung  bình  2.000  mm/năm,  cao  nhất  2.500
mm/năm, số ngày mưa 135 ngày/năm, tập trung vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9.
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- Chế độ bão: Hàng năm từ tháng 5 - 10 vùng ven biển của huyện phải hứng
chịu 5 - 6 cơn bão, với sức gió có khi lên tới cấp 11; 12 và giật trên cấp 12. 

- Chế độ gió: Hàng năm, Hoằng Hóa thường chịu ảnh hưởng của 3 luồng gió
chính. Gió mùa Đông Bắc thổi từ Trung Quốc và vịnh Bắc Bộ trong thời gian từ
tháng 11 tới tháng 3 năm sau. Gió mùa Tây Nam thổi từ vịnh Bengan tràn qua lục
địa luồn qua các dãy núi phía Tây, đặc biệt là dãy núi Trường Sơn thổi qua. Từ
tháng 6 đến tháng 7 trung bình mỗi năm có 18 đến 20 ngày gió mùa Tây Nam rất
khô và nóng, nhân dân thường gọi là “gió Lào” . Và mùa gió Đông Nam mát mẻ
thổi vào từ biển Thái Bình Dương.

2.2.3. Thủy văn và Hải văn

2.2.3.1.Thủy Văn

Huyện Hoằng Hóa nằm trong vùng thủy văn Sông Mã. Mùa lũ bắt đầu từ
tháng 5, kết thúc vào tháng 10 và có thể muộn hơn tùy từng năm; là vùng mưa lớn,
lượng mưa trung bình hàng năm (1.500 - 1.900) mm/năm, bao gồm các sông:
Sông Mã, Sông Lạch Trường, Sông Cung và rất nhiều các con sông nhỏ khác,
thường bắt nguồn từ Sông Mã chảy về phía Đông. 

Về thủy văn, huyện Hoằng Hóa có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó
khăn. Bao đời nay, nhân dân trong huyện đã không ngừng lao động để khắc phục
những khó khăn, trên địa bàn huyện có một số con sông chính như:

Con sông quan trọng nhất của Hoằng Hoá là sông Mã chảy ở phía Tây Nam
huyện và là ranh giới của huyện Hoằng Hoá với các huyện Thiệu Hoá, Yên Định,
thành phố Thanh Hoá và TP. Sầm Sơn. Bắt đầu vào đất Hoằng Hoá ở ngã Ba
Bông sông Mã chảy ra đến cửa Hới thuộc xã Hoằng Phụ dài 34,5 km. Chiều rộng
của con sông từ 300 m trở lên và được đặc trưng bởi những bãi cát  rộng giữa
dòng sông.  

 Con sông lớn thứ 2 – sông Lạch Trường là con sông nước lợ ở phía Bắc
huyện, con sông là ranh giới với huyện Hậu Lộc dài 12,3 km. Đến cuối xã Hoằng
Đạt con sông Lạch Trường chia làm 2 nhánh. Một nhánh chảy ở phía Đông 3 xã
Hoằng Xuyên, Hoằng Cát, Hoằng Lý ra cầu Tào và nối vào con sông Mã dài 13
km. Nhánh kia tiếp tục làm ranh giới với huyện Hậu Lộc và qua 02 xã Hoằng
Xuyên và cuối cùng là Hoằng Sơn dài gần 8 km. 

Con sông thứ 3 đề cập đến trong phần này là sông Cung. Con sông này nối liền
hai con sông Mã với sông Lạch Trường  Vì nối liền 2 con sông ở ngay gần cửa biển
nên thuỷ triều thường dâng lên và đẫn theo nước mặn đổ vào con sông này.

Phía Tây Bắc của huyện Hoằng Hóa còn rất nhiều các con sông nhỏ khác
thường bắt nguồn từ con sông Mã chảy về phía Đông. Nước ở các con sông này là
nước ngọt. Đây chính là nguồn cung cấp nước tưới cho đồng ruộng của huyện.
Tổng chiều dài của tất cả các con sông này khoảng 45 km. Trong đó lớn nhất là 2
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con sông Trà Giang và sông Ấu.

2.2.3.2. Hải văn

- Thuỷ triều: Chế độ thuỷ triều của các xã ven biển Hoằng Hóa mang tính
chất chế độ thuỷ triều Bắc Bộ và chuyển tiếp Trung Bộ nên chế độ nhật triều
không đều. Hàng tháng có từ 8 - 12 ngày có 2 lần nước lớn và 2 lần nước ròng (bán
nhật triều) trong một ngày đêm. Độ lớn nhật triều biển dao động từ 1,5 m - 2,5 m. 

- Sóng biển: Tốc độ gió, đà sóng và thời gian thổi là những yếu tố tạo nên
sóng chính. Mùa Đông hướng sóng chủ yếu trên biển khơi là hướng Đông Bắc và
có thể đạt trị số trung bình khoảng 2 - 3 m về độ cao và 11- 12 giây về chu kỳ, tần
suất xuất hiện của sóng hướng Đông Bắc là 60 - 70%. Mùa hè, sóng gió theo
hướng chính là Nam, Tây Nam và Đông Nam. Khu vực ven biển hướng sóng
chính là Đông Nam với tần suất là 60%. 

- Nước dâng: Khi có gió mạnh hay bão thường gây ra hiện tượng nước dâng.
Nước dâng do gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam. Theo tài liệu về nước dâng
phân bố theo đoạn bờ từ năm 1960 - 1990 trong tổng quan đê biển Việt Nam thì
bờ biển huyện Hoằng Hóa nằm trong đoạn bờ có độ lớn nước dâng 2,0 - 2,5m, tần
suất 3%; 1,5 - 2,0m là 8%; 1,0 - 1,5 là 17%; 0,5 - 1,0m là 38%.

- Độ mặn của nước biển Đông phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện mưa và
lượng bốc hơi trên mặt biển, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu gió.
Thường ở các cửa sông lớn và vừa độ mặn giảm xuống dưới 20 - 25%o.

- Động lực biển và sạt lở bờ biển, đê biển: Sạt lở bờ biển là quy luật tự nhiên
xảy ra ở bất cứ vùng bờ biển nào trên thế giới, nhất là các vùng nhiệt đới. Trong
mùa mưa bão, sóng biển là động lực chính tác động đến bờ biển, mái đê gây sụt
lở. Mực nước biển quyết định độ ảnh hưởng đến bờ biển. Sự trùng lặp của mực
nước cao nhất theo thuỷ triều, sóng thần với nước dâng và sóng hải lưu sẽ làm cho
mức độ phá hoại của động lực biển trở nên mạnh hơn.

Tóm lại: Sự biến đổi về thời tiết, khí hậu, thủy - hải văn vùng ven biển khu
vực xảy ra một cách thất thường với tần suất cao. Mưa to, sóng mạnh, bão lớn,
triều cường, hạn hán, cát trôi, cát trượt với tần suất tăng dần là đặc trưng nổi bật
nhất về khí hậu thủy - hải văn vùng ven biển. Với những yếu tối của thủy văn
sông, hải văn biển đã có những tác động lớn đến hệ thống rừng phòng hộ ven biển,
trong đó rừng chắn sóng bảo vệ đê sông đê biển, rừng chắn gió, chắn cát bay của
Hoằng Hoá luôn chịu sự ảnh hưởng lớn của thiên tai.

2.2.4. Tài nguyên thiên nhiên

2.2.4.1.Thổ nhưỡng

Dưới tác động tổng hợp của các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, hoạt động
sản xuất và vị trí địa lý đặc thù ở huyện Hoằng Hóa hình thành 4 nhóm đất, 6 đơn
vị đất và 8 đơn vị đất phụ, cụ thể như sau:
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Đất cát có tầng đốm gỉ trung tính ít chua (Cre):  Diện tích 2.935 ha, chiếm
28,42% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Phân bố tập trung ở các xã: Hoằng
Thanh, Hoằng Thái, Hoằng Yến, Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Thành, Hoằng
Trạch, Hoằng Châu, Hoằng Phong, Hoằng Lưu.... Đất hình thành do sự bồi lắng
các vật liệu thô có nguồn gốc sông, biển. Trong nhóm này gặp các quá trình biến
đổi như tích luỹ sắt (đốm gỉ, kết von) hoặc chua hoá, glây.

+ Đất mặn ít glây nông (Mig1): Diện tích 1.765 chiếm 17,09% diện tích đất
sản xuất nông nghiệp. Phân bố gần bờ biển, cửa sông, gặp nhiều ở các xã: Hoằng
Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Ngọc, Hoằng Lưu, Hoằng Phụ, .... Đất mặn huyện Hoằng
Hóa hình thành do chịu ảnh hưởng của nước mạch mặn và nước biển mặn tràn. 

+  Đất phù sa trung tính ít chua điển hình (Peh):  Diện tích 424 ha chiếm
4,11% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Phân bố ở Hoằng Xuân, Hoằng Sơn,
Hoằng Lộc, Hoằng Đức, Hoằng Kim, Hoằng Hợp. 

+ Đất phù sa glây trung tính ít chua (Pge): Diện tích 1.655 ha chiếm 16,02%
diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Phân bố ở nhiều xã trong huyện như: Hoằng
Phú, Hoằng Quý, Hoằng Quỳ, Hoằng Xuyên, Hoằng Trinh, Hoằng Sơn, ....

+ Đất phù sa glây chua (Pgc):  Diện tích 813 ha chiếm 7,87% diện tích đất
sản xuất nông nghiệp của huyện.Phân bố ở một số xã trong huyện như: Hoằng
Cát, Hoằng Xuyên, Hoằng Đức, TT. Bút Sơn, ....

+ Đất phù sa có tầng đốm gỉ glây nông (Prg1):  Diện tích 792 ha chiếm
7,67% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện. Phân bố ở một số xã trong
huyện như Hoằng Đông, Hoằng Đạt, TT. Bút Sơn, Hoằng Đức, ....

+ Đất phù sa có tầng đốm gỉ kết von sâu (Prfe2):  Diện tích 1.809 ha chiếm
17,51% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện.  Phân bố ở nhiều xã trong
huyện như: Hoằng Xuân, Hoằng Phượng Hoằng Hợp, Hoằng Giang, Hoằng Kim,
Hoằng Quỳ, ....

+ Đất xám feralit đá lẫn sâu (Xfd2): Diện tích 134 ha, chiếm 1,30% diện tích
đất sản xuất nông nghiệp của huyện. Phân bố ở xã Hoằng Trung và Hoằng Trường.
Đây  là  nhóm  đất  có  tầng  B  tích  sét  (argic)  với  khả  năng  trao  đổi  cation
<24meq/100g sét và độ no bazơ <50%. Đất phát triển chủ yếu trên phù sa cổ (Chi
tiết xem bảng 01).

Bảng 1. Bảng Phân loại đất Huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
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TT Tên đất Việt Nam
Ký

hiệu
Tên đất theo

FAO-UNESCO
Ký

hiệu

I Đất cát C Arenosols AR

1 Đất cát có tầng đốm gỉ Cr Cambic Arenosols ARb

Đất cát có tầng đốm gỉ trung tính ít chua Cre Eutri Cambic Arenosols Arbe

II Đất mặn M Salic Fluvisols FLs

2 Đất mặn ít Mi Molli  Salic Fluvisols FLsm

Đất mặn ít glây nông Mi g1
Epigleyi  Molli Salic 
Fluvisols

FLsmg1

III Đất phù sa P Fluvisols FL

3 Đất phù sa trung tính ít chua Pe Eutric Fluvisols FLe

Đất phù sa trung tính ít chua điển hình Peh Hapli Eutric Fluvisols FLeh

4 Đất phù sa glây Pg Gleyic Fluvisols FLg

Đất phù sa glây trung tính ít chua Pge Eutri Gleyic Fluvisols FLge

Đất phù sa glây chua Pgc Dystri Gleyic Fluvisols FLgd

5 Đất phù sa có tầng đốm gỉ Pr Cambic  Fluvisols FLb

Đất phù sa có tầng đốm gỉ glây nông Prg1 Epigleyi Cambic Fluvisols FLbg1

Đất phù sa có tầng đốm gỉ kết von sâu Prfe2 Endoferri Cambic Fluvisols FLbfe2

IV Đất xám X Acrisols AC

6 Đất xám feralit Xf Ferralic Acrisols ACfa

Đất xám feralit đá lẫn sâu Xfd2 Endolithi Ferralic Acrisols ACfal2

(Nguồn:Báo cáo thuyết minh bản đồ đất huyện Hoằng Hóa)

2.2.4.2.Tài nguyên rừng

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp kiểm kê là 1.060,8 ha , độ che phủ là
5,2%. Rừng trồng tập trung ở một số xã có núi như: Hoằng Xuân, Hoằng Trung,
Hoằng Trinh, Hoằng Sơn, Hoằng Yến, Hoằng Trường. Cây trồng chủ yếu là phi
lao và bạch đàn, thông, keo. Còn một số xã vùng ven biển chủ yếu là trồng rừng
trên những bãi cát bồi để chắn sóng, chắn bụi cát biển và cải tạo đất. Cây trồng
chủ yếu là phi lao. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng của huyện ngày một tăng cao
do phong trào trồng cây gây rừng của nhân dân, đặc biệt diện tích đất rừng trồng
được phát triển từ khi đất lâm nghiệp được giao cho hộ quản lý.

2.2.4.3.Tài nguyên khoáng sản

Hoằng Hóa là một huyện được coi là một vùng nghèo tài nguyên khoáng sản.
Người ta chưa phát hiện những mỏ kim loại với trữ lượng lớn có thể khai thác
được trên địa bàn huyện. Ngành địa chất đã tìm kiếm thăm dò và có tài liệu về loại
khoáng sản là vật liệu diêm hóa Felspat. Địa điểm thăm dò tại xã Hoằng Trường
có tọa độ địa lý 19052’32’’ vĩ độ Bắc 105055’05’’. Mặt khác đã phát hiện và khai
thác nhiều đá thạch anh được dùng trong công nghiệp gốm sứ, thủy tinh cũng tại
xã Hoằng Trường, quặng sắt ở xã Hoằng Sơn và nước khoáng nóng tại xã Hoằng
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Xuân. Titan cũng là một khoáng sản được tìm thấy trên địa phận Hoằng Hóa ở
một số xã ven biển. Tuy nhiên cũng chưa có một tài liệu chính thức nào nói về trữ
lượng của các loại khoáng sản nói trên.

Ngoài ra một số loại vật liệu chủ yếu được phát hiện và khai thác sử dụng ở
huyện Hoằng Hóa (tập trung ở địa phận xã Hoằng Trung) cho ngành xây dựng như:

- Đá vôi để sản xuất xi măng, làm đá dải đường và trong công nghiệp xây dựng.

- Đất sét để sản xuất gạch ngói.

- Cát và sỏi để làm bê tông và các mục đích khác.

2.2.4.4.Tài nguyên Nước

- Nước Mặt

Huyện Hoằng Hóa được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên nước. Sự dồi dào về
nguồn nước mặt chủ yếu là do sự hiện diện của con sông Mã, một con sông lớn
bắt nguồn từ Tây Bắc Việt Nam đến địa phận Thanh Hóa chảy vòng quanh phía
Tây Nam huyện Hoằng Hóa rồi ra biển, cùng với lượng mưa trung bình hàng năm
tương đối cao (1744,9mm/năm). Trong địa phận huyện Hoằng Hóa còn có một hệ
thống sông lạch phong phú nối với nhau. Con sông lớn nhất đó là sông Lạch
Trường. Sông Lạch Trường có một phần nằm ở phía bắc huyện Hoằng Hóa có cửa
sông đổ ra biển gọi là cửa Lạch Trường. Trước đây con sông này là một dòng
chính của con sông Mã song do biến động của thiên nhiên đoạn sông ở ngã ba
Tuần Ngu bị bồi đắp làm cho nước sông Mã không chảy về theo hướng này nữa.
Điều này giải thích cho việc lên xuống của sông Lạch Trường hoàn toàn phụ thuộc
vào quy luật thủy triều của biển Hoằng Hóa. Con sông Cung nối liền giữa hai con
sông Lạch Trường và sông Mã. Từ sông Lạch Trường con sông Cung bắt đầu tại
thôn Chuế xã Hoằng Yến đến sông Mã địa phận xã Hoằng Phụ. Dòng chảy của
con sông này phụ thuộc vào chế độ thủy triều và lượng nước đầu nguồn con sông
Mã đổ về. Do vậy nước ở con sông Choán là nước lợ. Ngược lên phía tây một chút
song song với con sông Lạch Trường còn có con sông Gòng chảy qua các TT. Bút
Sơn, Hoằng Đạo, Hoằng Hà và nối với sông Cung. Sông Gòng là một con sông
tiêu thủy cho những cánh đồng của mấy xã cạnh nó. Nhìn chung nguồn nước của
hệ thống sông lạch này đều bị nhiễm mặn. Nước thủy triều dâng lên đưa nước mặn
chảy vào sông Lạch Trường và từ đó chảy vào hầu hết các con sông khác nối với
sông Lạch Trường. Trước đây hệ thống đê bao chưa được xây dựng nhiều cánh
đồng của huyện Hoằng Hóa bị nhiễm mặn và là những bãi bồi nước mặn bên sông.
Qua nhiều thế hệ nhân dân của huyện quai đê ngăn nước mặn mở rộng diện tích
ruộng cấy và cánh đồng màu.

Phía tây của đường quốc lộ 1A còn có rất nhiều con sông bắt nguồn từ sông
Mã, sông Lèn như sông Trà Giang, sông Ấu...Những con sông này ít bị nhiễm

14



mặn và đây cũng là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho đời sống và sản xuất của
cư dân Hoằng Hóa.

Là một vùng hay bị lũ lụt tàn phá làm vỡ đê cho nên trên địa phận Hoằng
Hóa có rất nhiều ao, đầm, hồ được tạo thành. Và giờ đây nó trở thành nơi dự trữ
nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ hạn hán và vùng để nuôi cá
nước ngọt.

Tóm lại Hoằng Hóa có mặt nước mặt dồi dào do có con sông Mã chảy ở phía
Tây nam và lượng mưa hàng năm tương đối cao, trong vùng lại có rất nhiều ao,
hồ, đầm. Tuy nhiên hệ thống sông lạch trong lòng huyện Hoằng Hóa hầu như bị
nhiễm mặn nhất là những con sông nằm ở phía Tây nam quốc lộ 1A. Mặc dù vậy
nếu được điều tiết tốt lượng nước trong vùng có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển
sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.

- Nước Ngầm

Ngoài những nguồn nước mặt, bên dưới huyện Hoằng Hóa có những tầng
ngậm nước có khối lượng lớn. Theo điều tra của ngành địa chất thủy văn thì tầng
ngậm của huyện Hoằng Hóa là một vùng giàu nước không đều (đã được điều tra
khảo sát tại xã Hoằng Xuân và lên bản đồ địa chất thủy văn). Việc cung cấp nước
sinh hoạt ở nông thôn huyện Hoằng Hóa hầu như hoàn toàn dựa vào tầng nước
ngầm. Hệ thống nước ngần ở đây có 2 tầng chủ yếu.

 Tầng ngầm nước các trầm tích dạng Holocene;

 Tầng ngầm nước trong các trầm tích Pleistocene.

Các giếng đào của nhân dân chủ yếu sử dụng nước của các trầm tích dạng
Holocese có độ dày thay đổi từ một vài mét đến 30m. Chiều sâu của mức nước
ngầm của tầng này thay đổi từ 0,5 đến 2m trong mùa mưa, và từ 2- 5m trong mùa
khô tùy theo từng nơi. Lưu lượng của các giếng thay đổi từ 0,2l/s đến 0,5l/s với độ
sâu 1m. Việc tích nước lại ở tầng này chủ yếu là từ nước mưa và nước tưới cũng
như từ các con sông trong mùa mưa. Đây là tầng có lưu lượng ít và hay bị nhiễm
bẩn, vì vậy tầng nước này không có ý nghĩa trong việc cung cấp nước ở mức độ
lớn. Trong một số vùng nước ở tầng này có chứa nhiều sắt làm cho việc sử dụng bị
hạn chế rất nhiều. Ở các xã ven biển như Hoằng Phụ, Hoằng Thanh, Hoằng Đông,
Hoằng Ngọc, Hoàng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Yến và Hoằng Trường tầng nước
này có nhiều nơi còn bị nhiễm mặn.

Tầng nước thứ 2 là tầng nước ở độ sâu hơn gọi là tầng ngậm nước trong các
trầm tích Pleistocene. Độ dày của tầng này thay đổi rất lớn tùy theo từng vùng và
tăng dần từ vùng biển vào vùng đồng bằng phía tây. Với khả năng của các giếng
thay đổi từ 1l/s  đến 4l/s mỗi mét, tầng ngậm nước này là tầng có năng suất cao.
Khi tốc độ lấy nước tăng lên thủy lực so với các con sông cũng tăng lên, do đó sẽ
tăng tốc độ tích nước lại. Việc tích nước lại ở tầng nước này cũng nhờ hệ thống
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sông, nước mưa và nước tưới. Chất lượng nước ở tầng này là rất tốt trên các xã
của huyện Hoằng Hóa đặc biệt là các xã phía tây quốc lộ 1A.

Người ta đã thăm dò nước ngầm của một số vùng thuộc tỉnh Thanh Hóa và
nhiều nơi tìm thấy mỏ nước khoáng và có khả năng đưa vào khai thác kinh doanh
trong giai đoạn tới. Tại ga Nghĩa Trang thuộc địa phận xã Hoằng Trung huyện
Hoằng Hóa đã thăm dò và xác định được rằng: diện tích của mỏ nước khoáng là
5km2. Trữ lượng của mỏ nước khoáng này có thể cho chúng ta khai thác ở mức
khoảng 1000m3/ngày. Đây là loại nước khoáng nóng trên 300C có chất lượng tốt.

Như vậy khả năng nước ngầm sẵn có của huyện Hoằng Hóa không những đủ
để cung cấp cho nhu cầu của cư dân trong huyện phục vụ đời sống sinh hoạt mà
còn có những mỏ nước khoáng (đã được điều tra khảo sát) có khả năng khai thác
thương mại trong tương lai.

2.2.4.5.Tài nguyên Biển

Huyện Hoằng Hóa có một bờ biển dài trên 12km. Đặc điểm của khu vực bờ
biển là:

Có hai cửa sông lớn cụ thể là sông Lạch Trường và sông Mã;

Nằm giữa hai cửa biển nên vùng biển có rất nhiều phù du sinh vật và thức ăn
cho cá tôm từ đất liền do hai con sông tuôn ra;

Hai cửa biển có điều kiện rất thuận lợi để xây dựng các cảng cá và hình thành
xây dựng khu đô thị nghề biển (công nghiệp chế biến, bảo quản, cung cấp dịch vụ
hậu cần vv...);

Về mặt vật lý, đất đai các xã ven biển biến động lớn do tác động của phù sa
bồi đắp, biển lùi vv...tạo ra vùng đất mới. Diện tích mới này thường được dùng
vào việc nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, thậm chí làm nơi định cư. Tuy nhiên
vùng này thường nằm ở độ cao thấp cho nên cần phải được bảo vệ chống ngập úng
khi nước dâng trong giông bão. Do vậy hàng năm huyện thường đầu tư lớn để xây
dựng các con đê biển bảo vệ vùng đất mới. Tài nguyên đất vùng ven biển Hoằng
Hóa kém thuận lợi hơn so với các xã khác trong huyện. Đất ở mấy xã này chủ yếu
là đất chua, nhiễm mặn và tương đối kém màu mỡ. 

2.3. Hiện trạng sử dụng đất

2.3.1.  Tình hình sử dụng đất 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2018, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện
Hoằng Hóa là 20.380,50 ha (203,8 km2). Trong đó: 

a) Đất nông nghiệp:  Tổng diện tích: 13.945,85 ha, chiếm 68,43 % so với
tổng diện tích đất tự nhiên của huyện.

- Đất sản xuất nông nghiệp: 10360,12 ha chiếm  74,88 % đất nông nghiệp và
50,83 % so với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện; 
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- Đất lâm nghiệp: 1197,34 ha chiếm 8,59 % đất nông nghiệp và 5,87 % so với
tổng diện tích đất tự nhiên của huyện;

- Đất nuôi trồng thủy sản:  2313,66 ha chiếm 16,59 % diện tích đất nông
nghiệp và 11,35 % so với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện;

- Đất nông nghiệp khác: 74,67 ha chiếm 0,53 % diện tích đất nông nghiệp và
0,37 % so với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện.

b) Đất phi nông nghiệp:  Tổng diện tích: 6.130,16 ha chiếm 30,08 % tổng
diện tích tự nhiên của huyện. Trong đó:

- Đất ở diện tích: 1.920,01 ha chiếm 9,42 % so với tổng DT tự nhiên.

+ Đất ở tại nông thôn: 1.882,28 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 37,73 ha.

- Đất chuyên dùng diện tích: 2.785,58 ha chiếm 13,67 % so với tổng diện tích
tự nhiên của huyện.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 23,34 ha chiếm 0,11 % so với tổng diện tích tự
nhiên của huyện;

+ Đất quốc phòng, an ninh: 64,96 ha chiếm 0,32 % so với tổng diện tích tự
nhiên của huyện;

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 139,77 ha chiếm 0,69 % so với tổng diện
tích tự nhiên của huyện;

+ Đất có mục đích công cộng: 2.287,65 ha chiếm 11,22 % so với tổng diện
tích tự nhiên của huyện;

+ Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thắng cảnh diện tích:  17,49 ha chiếm 0,08 %
so với tổng diện tích tự nhiên của huyện;

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa diện tích: 178,58 ha chiếm 0,88 % so với tổng
diện tích tự nhiên của huyện;

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối diện tích: 1.228,45 ha chiếm 6,03 % so với
tổng diện tích tự nhiên của huyện.

c) Đất chưa sử dụng: Đất chưa sử dụng: 304,6 ha chiếm 1,49 % so với tổng
diện tích tự nhiên của huyện.
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Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
2.3.2. Đánh giá tình hình biến động đất đai

a) Giai đoạn 2010-2015:

* Biến động đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp năm 2015 là 14.132,37ha, giảm 541,13ha so với
năm 2010 (diện tích là 14.673,5ha) do việc sáp nhập một số xã vào Thành phố
Thanh Hóa (Hoàng Lý, Hoằng Long, Hoằng Quang, Hoằng Anh, Hoằng Đại, thị
trấn Tào Xuyên) và chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau:

  - Đất trồng lúa: Diện tích năm 2015 là 8.077,46ha, giảm 1.183,54 ha so với
năm 2010;

- Đất trồng cây hàng năm còn lại: Diện tích năm 2015 là 1.589,53 ha giảm
195,47ha so với năm 2010;

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2015 là 443,0ha giảm 119,0ha so với
năm 2010;
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- Đất rừng phòng hộ: Diện tích năm 2015 là 969,51ha giảm 304,49ha so với
năm 2010 do chuyển sang đất rừng sản xuất và do công tác rà soát, đánh giá thực
trạng các loại rừng;

- Đất rừng sản xuất: Diện tích năm 2015 là 227,83ha tăng 227,83ha so với năm
2010 do công tác rà soát, đánh giá thực trạng các loại rừng.  Đồng thời, do chuyển đổi
đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất;

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích năm 2015 là 2.323,42ha tăng 493,42ha so
với năm 2010, do nhận từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất chưa
sử dụng và từ đất mặt nước chuyển sang;

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích năm 2015 là 62,75ha tăng 48,75ha so với
năm 2010 do chuyển từ đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp khác.

* Biến động đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2015 là 6.248ha, tăng 48,75ha so với năm
2010. Nguyên nhân do quá trình sử dụng đã chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang.

* Biến động đất chưa sử dụng:

Đất bằng chưa sử dụng: giảm 304,88 ha do chuyển sang các mục đích sử
dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp.

*Nhận xét:

Xu thế biến động chính là giảm đất nông nghiệp, chủ yếu là giảm diện tích
đất trồng lúa, trồng cây hàng năm khác, tăng diện tích đất phi nông nghiệp, chủ
yếu là đất ở nông thôn, ở đô thị, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công
trình sự nghiệp, công trình công cộng, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp,
dịch vụ. Xu thế biến động trên địa bàn huyện là phù hợp với mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội huyện, và chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước nói
chung và huyện Hoằng Hóa nói riêng.

b) Giai đoạn 2016-2018:

Có sự chuyển dịch cơ cấu diện tích đất nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng
chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp. 

- Diện tích thuộc nhóm đất nông nghiệp 1.3945,85 ha giảm 72,12 ha so với kì
thống kê năm 2016. Trong đó: 

Đất trồng lúa (LUA) giảm 52,16 ha; đất trồng cây hàng năm khác (HNK)
giảm 20,25 ha; Đất trồng cây lâu năm (CLN) giảm 0,09 ha; Đất nuôi trồng thuỷ
sản giảm 5,75 ha; 

- Nhóm đất chưa sử dụng giảm 0,28ha so với cùng kì thống kê năm 2016.

- Nhóm đất phi nông nghiệp 6.130,16ha tăng 72,83ha so với kì thống kê năm
2016. Trong đó: 

+ Đất ở 1920,01ha tăng 23,84ha.
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+ Đất chuyên dùng (CDG) tăng 48,99 ha, trong đó: Đất trụ sở cơ quan, công
trình sự nghiệp (DSN) tăng 12,68 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
(CSK) tăng 23,37 ha; đất sử dụng vào mục đích công cộng tăng 12,94 ha.

Tình hình tranh chấp địa giới hành chính không có trường hợp nào; 

Tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa, đất của tổ chức kinh tế được nhà
nước giao đất không thu tiền mà chưa chuyển sang thuê đất đều đúng qui định luật
đất đai và pháp luật của nhà nước.

Bảng 2: Thống kê hiện trạng sử dụng đất 

TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KÝ HIỆU
DIỆN
TÍCH
(HA)

TỈ LỆ
(%)

A ĐẤT NÔNG NGHIỆP  13,945.85 68.43

1 ĐẤT SẢN SUẤT NÔNG NGHIỆP SXN 10,360.12 50.83

1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 9,479.61  

 Đất trồng lúa LUC 7,941.00  

 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,538.62  

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 880.55  

2 Đất lâm nghiệp LNP 1,197.34 5.87

2.1 Đất rừng sản xuất RSX 227.82  

2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 969.51  

3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 2,313.66 11.35

4 Đất nông nghiệp khác NKH 74.67 0.37

B ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 6,130.16 30.08

1 ĐẤT Ở OCT 1,920.01 9.42

1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1,882.28  

1.2 Đất ở tại đô thị ODT 37.73  

2 ĐẤT CHUYÊN DÙNG CDG 2,785.58 13.67

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23.34  

2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQP 64.96  

2.3 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 139.77  

 2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi NN CSK 269.88  

 2.5 Đất có mục đích công cộng CCC 2,287.65  

 2.6 Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng TON, TIN 17.49  

2.7 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, NHT

NTD 178.58  

2.8 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,228.45  

C ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD 304.60 1.49

20



 TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH  20,380.50 100.00

2.4. Hiện trạng dân số và lao động

2.4.1. Thành phần dân cư

Dân số trung bình năm 2018 là  230.627 người, trong đó thành thị có 4.987
người (chiếm 2,1%), nông thôn 225.640 người, (chiếm 97,9%). 

Mật độ dân số trung bình 1131 người/km2 cao gấp 3 lần mật độ dân số tỉnh
Thanh Hóa (378 người/km2) và gấp hơn 4 lần mật độ dân số vùng Bắc Trung Bộ
(Việt Nam là 313 người/km2). Dân cư phân bố không đồng đều theo đơn vị hành
chính, chủ yếu tập trung ở thị trấn, và các khu trung tâm của các xã. Mật độ dân số
cao nhất là xã Hoằng Thanh (2.846 người/km2), tiếp đến là xã Hoằng kim (2.223
người/km2). Thấp nhất là xã Hoằng Xuân (572 người/km2). 

Tốc độ tăng dân số tự nhiên của huyện trong giai đoạn 2012-2018 đạt khoảng
6,5o/oo. Dân số của huyện trong những năm qua có xu hướng giảm chậm ở khu vực
thành thị và tăng không nhiều ở nông thôn. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của khu vực
thành thị giai đoạn 2012-2018 đạt 3,4o/oo, khu vực nông thôn cũng giảm dần trong
giai đoạn này.  

Trên địa bàn huyện chủ yếu là người dân tộc Kinh, một số ít người dân tộc

khác nhưng không đáng kể.

Bảng 3: Diễn biến về dân số giai đoạn 2010 - 2018

T
T

Chỉ tiêu ĐVT
Năm
2010

Năm
2016

Năm
2018

1 Dân số trung bình Người 247.599 228.302 230.627

2 Mật độ dân số Người/km² 1.102 1.120 1.131

3 Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số %o 6,1 6,5 6,5

4 Dân số trong độ tuổi lao động Người 148.340 139.354 141.345

5
LĐ đang làm việc trong ngành 
kinh tế

Người 132.557 126.675 133.786

a Nông, lâm, thủy sản Người 86.424 46.265 41.275

b Công nghiệp và xây dựng Người 20.188 49.749 54.750

c Thương mại, Dịch vụ Người 19.025 30.661 35.671

6 Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số %o 6,1 6,5 6,5
(Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Hoằng Hóa)

Bảng 4: Thống kê diện tích, dân số và mật độ dân số các xã, thị trấn

TT Tên xã, thị trấn
Diện tích
 (Km2)

Dân số TB
 (Người)

Mật độ dân số 
(Người/km2)

 TỔNG SỐ 203,8 230.627 1131

1 Thị trấn Bút Sơn 7,72 12.089 1570
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2 Xã Hoằng Giang 3,6393                  4.433 1218

3 Xã Hoằng Xuân 13,45 7.702 572

4 Xã Hoằng Phượng 3,9158                  5.028 1284

5 Xã Hoằng Phú 4,0641                  4.427 1089

6 Xã Hoằng Quỳ 5,1526                  6.639 1288

7 Xã Hoằng Kim 2,7963                  6.217 2223

8 Xã Hoằng Trung 4,9116                  4.961 1010

9 Xã Hoằng Trinh 5,7188                  6.084 1063

10 Xã Hoằng Sơn 5,73                  6.555 1143

11 Xã Hoằng Xuyên 6,03                  5.896 982

12 Xã Hoằng Cát 4,3876                  5.593 1274

13 Xã Hoằng Quý 3,5839                  4.394 1226

14 Xã Hoằng Hợp 4,357                  5.496 1261

15 Xã Hoằng Đức 7,48                  6.576 879

16 Xã Hoằng Hà 4,1923                  4.187 998

17 Xã Hoằng Đạt 5,8276                  4.835 829

18 Xã Hoằng Đạo 6,8717                  5.869 854

19 Xã Hoằng Thắng 6,0128                  7.825 1301

20 Xã Hoằng Đồng 2,9430                  4.562 1550

21 Xã Hoằng Thái 2,8590                  4.124 1442

22 Xã Hoằng Thịnh 3,3326                  6.821 2046

23 Xã Hoằng Thành 3,5951                  4.706 1309

24 Xã Hoằng Lộc 2,5399                  5.304 2088

25 Xã Hoằng Trạch 3,5333                  4.506 1275

26 Xã Hoằng Phong 9,1148                  6.682 733

27 Xã Hoằng Lưu 5,8485                  5.779 988

28 Xã Hoằng Châu 12,3299                  8.497 689

29 Xã Hoằng Tân 4,7206                  4.926 1043

30 Xã Hoằng Yến 9,8791                  4.217 426

31 Xã Hoằng Tiến 4,3093                  6.057 1405

32 Xã Hoằng Hải 3,6133                  4.618 1278

33 Xã Hoằng Ngọc 5,9573                  6.808 1142

34 Xã Hoằng Đông 4,3349                  5.223 1204

35 Xã Hoằng Thanh 4,0740                11.597 2846

36 Xã Hoằng Phụ 9,0043                10.181 1130

37 Xã Hoằng Trường 5,9885                10.720 1790

2.4.2. Phân bố dân cư
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Dân cư khu vực chia thành 3 vùng phân bố dân cư đặc trưng:

- Vùng ven biển ( gồm các 05 xã: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến,
Hoằng Thanh, Hoằng Phụ) là vùng tập trung đông dân cư và mật độ cao nhất huyện.
Mật độ dân số dao động khoảng 1150-2846 người/km2;  riêng  xã Hoằng Thanh là
2846 người/km2

- Dân cư dọc Quốc lộ 10: phân bố dọc theo hai bên đường Quốc lộ 10. Đây là
khu vực có mật độ dân cư dao động từ 1100-2000 người/km2. 

- Dân cư vùng phía Tây (các xã còn lại): chủ yếu bám dọc theo tuyến Quốc lộ
1A. Đây là khu vực có mật độ dân cư dao động  khoảng  572-2200 người/km2.
Trong đó thấp nhất là xã Hoằng Xuân (572 người/km2).

Bản đồ phân bố dân cư

2.4.3. Hiện trạng lao động:

Là huyện có dân số tương đối trẻ và thuộc loại đông nhất nhì trong tỉnh nên
nguồn nhân lực của Hoằng Hóa khá dồi dào. Theo thống kê các năm gần đây, dân
số trong độ tuổi lao động của huyện chiếm khoảng gần 61,2% tổng dân số; tỷ lệ
huy động dân số trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế cũng ở mức khá, số
người thiếu việc làm giảm dần qua từng năm.
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Năm 2018, dân số trong độ tuổi lao động trên toàn huyện là 141.345 người ,
trong đó số lao động hiện đang làm việc trong các ngành kinh tế là 133.786 người.

Cơ cấu lao động theo ngành nghề có chuyển biến theo hướng giảm tỷ trọng
số lao động hoạt động trong ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng số lao động
trong cac nganh phi nông nghiêp. Năm 2018, lao đông nganh nông nghiêp chiêm
33,2%, lao động làm việc trong khu vực dịch vụ chiếm khoảng 22,0%, khu vực
công nghiệp - xây dựng chiếm 35,7%. Lao động khu vực nhà nước chiếm 9,1%.

2.5. Đánh giá nguồn nhân lực

2.5.1. Thuận lợi

Huyện Hoằng Hóa có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, nguồn nhân lực,
về truyền thống văn hóa giúp cho huyện đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế.

- Vị trí địa lý của huyện Hoằng Hóa thuận lợi hơn một số huyện khác của tỉnh
Thanh Hóa cho việc phát triển kinh tế xã hội. Nằm ngay cửa ngõ phía bắc thành phố
Thanh Hóa và có con đường Quốc lộ 1 A, đường sắt xuyên Việt, quốc lộc 10 chạy
qua tạo cơ hội thuận lợi để Hoằng Hóa thu hút nguồn lao động từ các huyện lân cận
như Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung...; thuận lợi giao lưu kinh tế - khoa học – văn hóa
với bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Là huyện có dân số tương đối trẻ và thuộc loại đông nhất nhì trong tỉnh nên
nguồn nhân lực của Hoằng Hóa khá dồi dào, dân số trong độ tuổi lao động của
huyện chiếm tỷ lệ lớn, khoảng gần 61,2% tổng dân số.

- Con người Hoằng Hóa hiếu học, cần cù trong lao động, năng động trong
công việc làm, hoạt bát trong ứng xử, thông minh trong học hành, thoáng đãng
trong ăn ở, nghĩa tình trong cách sống, thắm thiết với quê hương. Đó là nguồn lực
quan trọng nhất trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Người dân trong vùng cũng thể hiện khả năng tiết kiệm khi
thu nhập tăng lên để tái đầu tư, điều đó tạo cơ sở cho việc hình thành vốn bền vững
trong tương lai.

2.5.2. Khó khăn – thách thức

a. Khó khăn – thách thức

- Mật độ dân cư huyện Hoằng Hóa tương đối cao. Bình quân đất nông nghiệp
trên một lao động thấp. Điều này dẫn đến lao động bị dư thừa trong nông thôn
huyện Hoằng Hóa cao gây sức ép quá lớn trong việc giải quyết công ăn việc làm
trong hiện tại và tương lai. Tỷ lệ dân số đông ở nông thôn lớn, chủ yếu sống dựa
vào nông nghiệp, quá trình đô thị diễn ra khá mạnh trong giai đoạn tới khi mà các
khu thị tứ thị trấn phát triển làm diện tích đất nông nghiệp đầu người giảm xuống
nhanh nhất là ở khu đô thị mới, trong khi việc chuẩn bị cho việc thay đổi nghề
nghiệp của lao động còn hạn chế. 
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- Mặc dù lực lượng lao động dồi dào, song trình độ chuyên môn tay nghề của
người lao động còn thấp.

b. Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực

Để thực hiện được nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn tới, cần tập trung vào
những vấn đề cơ bản sau:

- Thứ nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục và đào tạo: Giáo
dục và đào tạo được coi là khâu then chốt, quyết định chất lượng nguồn nhân lực.
Xuất phát từ vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo đối với tiến trình bồi dưỡng
nguồn nhân lực, cần thiết phải mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục và đào
tạo ở các trường nghề đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhân lực trong thời kỳ mới.
Bên cạnh đó, cần chuẩn hoá chương trình và giáo trình đào tạo đảm bảo phù hợp
với yêu cầu của thực tiễn xã hội, xác định ngành nghề mũi nhọn nhằm đào tạo đội
ngũ chuyên gia có trình độ cao. 

- Thứ hai,  khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực:  Đẩy mạnh việc
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân luồng trong đào tạo, hướng nghiệp cho học sinh,
qua đó tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, phù hợp với
nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn tới; sử dụng triệt
để và hiệu quả lực lượng lao động đã qua đào tạo.

- Thứ ba, tăng cường công tác dự báo nguồn nhân lực: Cần nghiên cứu đánh
giá thực trạng cơ cấu nhân lực hiện có cũng như dự báo về nhu cầu nhân lực ở các
ngành, lĩnh vực khác nhau nhằm chủ động tránh tình trạng thừa và thiếu nhân lực.

2.6. Hiện trạng hạ tầng xã hội

2.6.1. Công trình hành chính, cơ quan

Các cơ quan hành chính, chính trị của huyện tập trung ở thị trấn Bút Sơn,
nằm dọc theo trục Quốc lộ 10 và tuyến đường tỉnh Lộ 510 ( bao gồm: Huyện ủy,
UBND, Công an, Huyện đội, thuế, kho bạc...) 

Các công trình hầu hết mới được đầu tư xây dựng quy mô, khang trang vị trí,
diện tích hiện tại của các công trình tương đối hợp lý, phù hợp với sự phát triển
của đô thị. Công trình được đầu tư xây dựng với hình thức kiến trúc và màu sắc
tương đối hài hòa, nhẹ nhàng đảm bảo sự gần gũi nhưng vẫn trang nghiêm cho
công trình công sở.

2.6.2. Giáo dục:

Hệ thống giáo dục cấp vùng bao gồm các trường trung học phổ thông và cơ
sở đào tạo nghề:

- Khối trường trung học phổ thông có 07 trường , bao gồm:

+ Trường THPT Lương Đắc Bằng - Thị trấn Bút Sơn.
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+ Trường THPT Hoằng Hóa  - xã Hoằng Ngọc;

+ Trường THPT Hoằng Hóa 2 - xã Hoằng Kim;

+ Trường THPT Hoằng Hóa 3 - xã Hoằng Ngọc;

+ Trường THPT Hoằng Hóa 4 - xã Hoằng Thành;

+ Trường THPT Lê Viết Tạo - xã Hoằng Đạo.

+ Trường THPT Lưu Đình Chất - xã Hoằng Quỳ.

- Khối trường đào tạo nghề có trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên Hoằng Hóa tại xã Hoằng Đạo.

Nhận xét:

Hiện tại mạng lưới giáo dục phổ thông phân bố đều trên địa bàn huyện và có
bán kính phục vụ đảm bảo, cơ sở vật chất được cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu
dạy và học trên địa bàn. Trong tương lai cần dành quỹ đất để mở rộng quy mô khi
có sự phát triển về dân số, kinh tế, xã hội.

2.6.3. Y tế:

Huyện Hoằng Hoá có 46 cơ sở y tế, trong đó có 43 trạm y tế cấp xã, thị trấn
và 2 bệnh viện đa khoa, 1 phòng khám đa khoa. 

Tổng cộng có 826 giường bệnh, trung bình 2,28 giường bệnh/1000 dân, thấp
hơn trung bình cả nước (2,68 giường bệnh/1000 dân). 

Tổng số Y Bác sỹ là 493 người, trong đó Bác sỹ 139 người và 354 Y sỹ, điều
dưỡng, hộ sinh. Số bác sỹ / 1 vạn dân là 6,1 thấp hơn so với trung bình cả nước
(8,4 bác sỹ/ 1 vạn dân).

Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, số lượng nhân dân đến khám
chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa và các trạm y tế tăng.

Nhận xét: 

Mạng lưới Y tế cấp xã và cấp huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, cơ sở vật chất  được
trang bị hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên số lượng Y bác sỹ còn
thấp hơn so với trung bình cả nước.

Bệnh viện đa khoa huyện có quy mô nhỏ, một phần do các  các cơ sở y tế
quan trọng và lớn nhất của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đều nằm
gần huyện (gồm bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện phụ sản, bệnh viện nhi, trạm vệ
sinh phòng dịch, viện mắt Trung ương, viện lao phôi Thanh Hoa…). Tuy nhiên
trong tương lai cần nâng cao quy mô giường bệnh hoặc bố trí thêm cơ sở mới để
đảm bảo bán kính phục vụ và đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe
trong tình hình mới theo chủ trương của Đảng.

2.6.4. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và du lịch

Công tác thông tin và truyền thông được triển khai thực hiện có hiệu quả,
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hướng dẫn cơ sở  thực hiện  tốt  các  hoạt  động thông tin  tuyên truyền các  chủ
trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên
truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và các hoạt động quan trọng của
huyện như: Tuyên truyền các hoạt động vui Tết, đón xuân Mậu Tuất; Lễ phát động
tết trồng cây mùa xuân và lễ hội xuống đồng đầu năm; Kỷ niệm 88 năm ngày
thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018); Kỷ niệm 43 năm ngày
Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước; Kỷ niệm 55 năm Hoằng
Hóa-Điện Bàn kết nghĩa; Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018…

Cụm trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện đã được đầu tư xây dựng quy mô,
tập trung ở thị trấn Bút Sơn, bao gồm các công trình như: trung tâm hội nghị,
trung tâm văn hóa thông tin - thể dục thể thao, nhà truyền thống, nhà thi đấu đa
năng, sân vận động.... 

Các công trình thiết chế văn hóa đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa
và luyện tập thể dục thể thao cho người dân tại các xã, thị trấn, tại các cơ quan,
trường học hàng năm tổ chức hàng loạt các hoạt động thể dục thể thao, các sự kiện
lớn nhỏ trong và ngoài huyện như: giải bóng chuyền Cup Delta năm 2018, giải
Việt dã chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 72 năm
ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam, tham gia Đại Hội TDTT toàn tỉnh và
đoạt giải ba toàn đoàn…; Tổ chức thành công khai trương hè du lịch sinh thái biển
Hải Tiến năm 2018. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, thu hút nhiều khách du
lịch. Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, từng bước nâng cao chất
lượng phục vụ; số lượt khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng 6 tháng đầu năm ước
đạt hơn 170 nghìn lượt người tăng 103% CK.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt
động văn hóa tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa. Công tác trùng tu, tôn tạo
các di tích lịch sử, văn hoá, di tích cách mạng, các công trình kiến trúc văn hoá,
nghệ thuật được quan tâm.  Duy trì tốt các hoạt động  thư viện - bảo tàng; tăng
cường công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông
tin. Chỉ đạo Trung tâm viễn thông Hoằng Hóa, Trung tâm Viettel Hoằng Hóa và
Bưu điện huyện chuẩn bị tốt kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc trong PCTT  trên địa
bàn huyện.

Nhận xét: 

Hoằng Hóa là một trong những huyện có các công trình văn hóa, thể dục thể
thao cấp huyện được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, quy mô nhất trong tỉnh. Phong
trào, hoạt động thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi, đều đặn hàng năm, các giải
thi đấu lớn trong và ngoài tỉnh đều tham gia và đạt thành tích cao. Các hoạt động
văn hóa đa dạng với sự tham gia đông đủ và nhiệt tình của người dân.

Các công trình văn hóa thể thao cấp huyện quy mô diện tích đã đảm bảo, tuy
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nhiên cần hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao tại các xã để đạt được mục tiêu
đến năm 2020 đất dành cho hoạt động thể dục thể thao từ 3,5-4m2/người (theo
Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ). 

2.6.5. Nhà ở:

Trên địa bàn huyện Hoằng Hóa phần lớn là nhà ở kiên cố, một phần nhà bán
kiên cố và nhà tạm chiếm tỷ lệ không đáng kể: tỷ lệ nhà ở kiên cố chiếm 75,5%,
nhà bán kiên cố chiếm 24,0%, nhà tạm chiếm 0,5%.

Chỉ  tiêu  diện  tích đất  ở  trên đầu người  trung bình:  80m2/người  (khoảng
320m2/hộ).

Trong  đó:  thấp  nhất  ở  khu  vực  thị  trấn  Bút  Sơn  61,0m2/người  (khoảng
244m2/hộ); cao  nhất  ở  khu  vực xã  Hoằng  Tiến:  112,7m2/người  (khoảng 450
m2/hộ).

Một số xã khác có chỉ tiêu đất ở trên đầu người thấp như các  xã: Hoằng
Thanh  (68,8m2/người),  Hoằng  Trinh  (64,3m2/người)  Hoằng  Trường
(67,0m2/người). Đây là các khu dân cư sống tập trung và các khu vực các xã ven
biển có quỹ đất hạn chế.

Nhận xét: Nhìn chung, chất lượng nhà tương đối tốt với phần lớn là nhà kiên
cố và diện tích đất ở lớn, tuy nhiên một số khu vực có chất lượng ở chưa cao, đặc
biệt là tại các xã ven biển với quỹ đất ở hạn hẹp, nhà ở chủ yếu bán kiên cố và
chịu ảnh hưởng trực tiếp của các điều kiện thời tiết bất lợi, hạ tầng kỹ thuật chưa
được đầu tư. 

2.6.6. Các công trình di tích lịch sử - tôn giáo

Trên địa bàn huyện Hoằng Hóa có tổng cộng 93 Di tích được xếp hạng, trong đó :

a) 16 di tích cấp Quốc gia (chiếm tỷ lệ khoảng 10,7% so với cả tỉnh) bao gồm:

1- Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ - xã Hoằng Giang;

2- Nhà thờ Cụ Cao Bá Điển - xã Hoằng Giang;

3- Kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Khê - xã Hoằng Phú;

4- Từ đường dòng họ Lê Trần - xã Hoằng Phú;

5- Từ đường dòng họ Lê Duy - xã Hoằng Phú;

6- Di tích lịch sử- Kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Triệu Việt Vương - làng
Trinh Hà  xã Hoằng Trung;

7- Đền thờ Lê Phụng Hiểu - xã Hoằng Sơn;

8- Khảo Cổ  Đồng Cáo Quỳ Chử - thuộc làng Quỳ Chử -xã Hoằng Quỳ;

9- Di tích lịch sử Đền Đồng Cổ: tại Làng Mỹ Đà- xã Hoằng Đức;

10- Mộ và Đền thờ Bùi Khắc Nhất - xã Hoằng Lộc;

11- DTLS văn hóa chùa Thiên Nhiên (Chùa Nhờn);
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12- Cụm Di tích lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật Bảng Môn Đình- xã Hoằng Lộc;

13- Mộ và đền thờ Lương Đắc Bằng, Lương Hữu Khánh - xã Hoằng Phong.

14- Cụm di tích đình đền thôn Liên Châu và Đình  thôn Hoàng Chung - xã
Hoằng Châu;

15- Kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Tô Hiến Thành - Tiền thôn xã Hà Lộ xưa,
nay là xã Hoằng Tiến;

16- Đền An Lạc ( Họ Lê ) - xã Hoằng Hải.

b) 75 di tích cấp tỉnh (chiếm tỷ lệ khoảng 10,9% so với cả tỉnh), 2 di tích
chưa được xếp hạng.

(Tính đến tháng 01 năm 2017 tỉnh Thanh Hóa có 822 di tích, trong đó có 01
di sản thế giới, 03 di tích Quốc gia đặc biệt, 141 di tích Quốc gia, 677 di tích cấp
tỉnh).

Sơ đồ hiện trạng các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng

Các quần thể di tích lịch sử này đều có giá trị giáo dục truyền thống cao và
phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Chính quyền các cấp và
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nhân dân đã có nhiều cố gắng trong việc tôn tạo và tu sửa. Nguồn kinh phí để thực
hiện từ ngân sách nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân. 

Từ năm 2017 đến nay huyện đã chỉ đạo, triển khai trùng tu, tôn tạo, chống
xuống cấp 03 di tích tại xã Hoằng Thanh, Hoằng Xuân và Hoằng Trường, chỉ đạo
hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hồi Long xã Hoằng Thanh và đề thờ Lê
Trung Giang xã Hoằng Ngọc (tên gọi đầy đủ là khu Quần thể văn hoá và di tích
lịch sử Tướng công Đại vương Lê Trung Giang).

2.7. Hiện trạng phát triển kinh tế 

2.7.1. Sản xuất nông-lâm-thuỷ sản

Thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước, nền kinh tế -
xã hội của huyện Hoằng Hóa đạt được nhiều kết quả to lớn. Thực hiện Nghị quyết
đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015- 2020, kinh tế
của huyện có bước phát triển mạnh trên cơ sở khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế
của huyện, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2010-2015) đạt 13,5%, đến
năm 2018 tốc độ tăng trưởng đạt 14,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
giảm cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, tăng cơ cấu ngành công nghiệp-xây dựng,
dịch vụ-thương mại. Năm 2010 cơ cấu ngành nông lâm nghiệp - công nghiệp, xây
dựng - dịch vụ, thương mại tương ứng là 45% - 30% - 25%, đến năm 2018 là
19,7% - 45,35% - 34,95%. Thu nhập BQ đầu người năm 2018 đạt  41,7 triệu
đồng/người/năm; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 80,1 Triệu USD đạt 106,3% kế
hoạch; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.013 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy
động của Ngân hàng NN&PTNT huyện 2.246 tỷ đồng; tổng dư nợ 1.753 tỷ đồng;
tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện 374.459 triệu đồng (số liệu thống
kê năm 2018).

- Tổng thu ngân sách nhà nước 1.731.288 triệu đồng đạt 191,7% kế hoạch
tỉnh giao đạt 153,9% kế hoạch huyện giao (thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
725.700 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.005.588 triệu đồng).

- Tổng chi ngân sách nhà nước 1.682.804 triệu đồng đạt 161,9% kế hoạch
tỉnh giao đạt 134,3% kế hoạch huyện giao (chi ngân sách 1.388.208 triệu đồng, chi
bổ sung ngân sách cấp dưới 286.726 triệu đồng, chi nộp ngân sách cấp trên 7.870
triệu đồng). 

2.7.2. Công nghiệp - TTCN, giá trị và xuất khẩu

- Tiếp tục thực hiện Chương hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
về phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020
và Kế hoạch thực hiện của UBND huyện, đến nay thành lập 3 cụm công nghiệp
vói diện tích 100 ha, được đưa vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020, phê duyệt tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày

30



09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm các cụm: Cụm công nghiệp phía Bắc
Hoằng Hóa 50 ha, Cụm công nghiệp Hoằng Phụ 19,5 ha, Cụm công nghiệp Thái -
Thắng 30 ha, đã được UBND huyện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500,
trong đó cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa và Hoằng Phụ đã được công bố quy
hoạch chi tiết. Tiếp tục duy trì các nghề như mộc dân dụng, mây tre đan, chế biến
thủy sản...

- Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế tư nhân ngày càng tăng nhanh
đóng góp đáng kể trong việc nâng tỷ trọng trong ngành Công nghiệp - Xây dựng
với trên 20 loại sản phẩm chủ yếu, trong đó sản phẩm chủ yếu có giá trị sản xuất
cao hàng năm như: Bóng các loại,  SX dụng cụ thể thao (Công ty DELTA), sản
phẩm may đạt khoảng 15 triệu USD; lợn sữa đông lạnh khoảng 7 triệu USD cho
xuất khẩu (Công ty Hoa Mai), gỗ chế biến khoảng 120 tỷ, sản xuất phân bón
(Doanh nghiệp Tiến Nông ); các sản phẩm khác như, vật liệu xây dựng, bao bì
caton, gạch tuynel, tấm lợp ploximăng, cột điện ly tâm... các sản phẩm xuất khẩu
chủ yếu của huyện như bóng da, may mặc, mây tre đan, lợn sữa...

-  Phát triển giao thông được đặc biệt quan tâm: Tập trung quy hoạch các
tuyến đường giao thông huyện đến năm 2030 định hướng năm 2040, nhiều tuyến
giao thông mới được hình thành, được nâng cấp cải tạo.  Thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-
UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa
hè, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo giải tỏa 14.648 vi phạm lấn
chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. 

2.7.3. Hiện trạng  Du lịch

a) Tiềm năng phát triển du lịch

Huyện Hoằng Hóa có nhiều tiềm năng về du lịch biển và du lịch văn hóa, tâm
linh…Tuy nhiên đến nay tình hình đầu tư khai thác du lịch vẫn chưa tương xứng
với tiểm năng,  số lượt khách du lịch hàng năm mới chỉ bằng khoảng 1/3 so với
huyện Tĩnh Gia và 1/35 Tp. Sầm Sơn, tổng thu du lịch bằng khoảng 1/22 so với
huyện Tĩnh Gia và không đáng kể so với Tp Sầm Sơn.

Để thu hút đầu tư khai thác tiềm năng du lịch, huyện Hoằng Hóa đã tập trung
quy hoạch hệ thống du lịch trên địa bàn huyện, đến nay huyện đã có 02 khu du
lịch đã được phê duyệt quy hoạch, bao gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái biển Hải
Tiến( diện tích khoảng 400,6 ha),  Khu dịch vụ, du lịch sinh thái xã Hoằng Trường
và dự án lớn đang triển khai lập quy hoạch: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung
đô thị Hải Tiến.

b) Hệ thống cơ sở vất chất
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- Hiện nay, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã xây dựng được 36 cơ sở lưu trú
du lịch với tổng số 342 phòng, hầu hết các cơ sở lưu trú đều chưa được xếp hạng
chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển và khu vực Hoằng Hải, Hoằng Tiến.

- Về hệ thống giao thông, cơ bản đã được đầu tư kết nối thuận lợi, tuy nhiên
đường kết nối từ Quốc lộ 1A, đến các điểm du lịch còn chưa được đầu tư quy mô
để tạo nên một trục cảnh quan dẫn đến các khu du lịch. Hiện nay huyện Hoằng
Hóa đang thực hiện dự án tuyến đường nối QL 1A đi khu du lịch biển Hải Tiến và
tuyến đường Thịnh - Đông từ xã Hoằng Thịnh đi Hoằng Đông, các tuyến đường
này sẽ là trục cảnh quan chính từ QL10 đến khu du lịch ven biển.

- Các loại hình dịch vụ ngân hàng và các loại hình phụ trợ để phát triển du
lịch theo phương thức hiện đại chưa có, do đó có ảnh hưởng lớn đến khả năng thu
hút khách du lịch.

c) Hiện trạng kinh doanh du lịch

Giai đoạn 2011 - 2018 lượng khách du lịch đến huyện Hoằng Hóa gia tăng
nhanh, chủ yếu là khách du lịch biển. Lượng khách đến Hoằng Hóa không đều và
không thường xuyên, số ngày lưu trú bình quân là 01 ngày. 

Năm 2010 số lượng khách du lịch đến Hoằng Hóa là 17.000 lượt khách, với
doanh thu từ du lịch đạt 3,4 tỷ đồng, đến năm 2018 khu du lịch biển Hải Tiến có
64 cơ sở lưu trú du lịch, với 5.800 phòng, khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao
là 18 cơ sở; đón được 1.300.000 lượt khách, phục vụ 2.192.000 ngày khách, tổng
thu du lịch ước đạt 1.760 tỷ đồng.

d) Đánh giá về thực trạng phát triển du lịch

Nhìn chung, các dự án du lịch trên địa bàn huyện Hoằng Hóa hầu hết vẫn còn
trong giai đoạn đầu tư. Nhiều dự án với quy mô lớn nhưng chậm tiến độ, đến nay,
chỉ có khu du lịch Hải Tiến đã thu hút được một số nhà đầu tư, khu DLST Hoằng
Trường đang triển khai đầu tư hạ tầng và một số hạng mục phục vụ vui chơi giải
trí, tham quan, còn lại các dự án vẫn đang trong giai đoạn GPMB. Các di tích,
danh thắng có quy mô nhỏ lại không được quảng bá, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, hệ
thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Do
đó, du lịch Hoằng Hóa vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Nhận xét:

Huyện Hoằng Hóa có nhiều tiềm năng về du lịch cả về tài nguyên thiên nhiên
và nhân văn, tuy nhiên vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Loại hình du lịch chưa
đa dạng, chưa liên kết được các tuyến điểm du lịch, hầu như mới chỉ có du lịch
biển nên mang tính thời vụ. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế chưa đủ đáp ứng cho việc
phát triển du lịch.

2.7.4. Hiện trạng Thương mại, dịch vụ

-  Hoạt động dịch vụ - thương mại có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống
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các nhà hàng, vận tải, dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển; dịch vụ du
lịch có khởi sắc, số du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng ăn uống tăng lên, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu các loại vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá tiêu
dùng và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân; tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận
lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Các hoạt động dịch vụ tăng nhanh với
nhiều  loại  hình  dịch  vụ  phong  phú,  đa  dạng.  Năm 2018  giá  trị  sản  xuất  đạt
4.345.679 triệu đồng đạt 100,13% kế hoạch, đặc biệt là dịch vụ du lịch Hải Tiến.
Số lượng phòng đưa vào hoạt động đến nay là 5.100 phòng, tăng 800 phòng so với
năm 2017, số lượng khách đến khu du lịch đạt 1.300.000 lượt người đạt 108,3%.

- Mạng lưới thương mại trên địa bàn ngày càng mở rộng, hệ thống chợ được
sắp xếp lại, cơ sở vật chất dần được cải thiện... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm về chợ
ATTP tại Hoằng Lộc, Hoằng Thịnh và Cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại
Hoằng Ngọc, Hoằng Kim, Hoằng Lộc, Hoằng Thịnh và thị trấn Bút Sơn. Duy trì,
phát triển nhãn hiệu tập thể nước mắm Khúc Phụ, nước mắm Lê Gia và tiếp tục
xúc tiến xây dựng thương hiệu rượu Ngọc Chuế. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi
chợ giai đoạn 2018-2020; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi chợ
2018 theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; rà soát  lại  quy
hoạch hệ thống chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện đến năm 2020, định
hướng đến 2030. 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ-TU ngày
27/6/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/02/2017
của UBND tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 10/4/2017 về phát
triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đến năm 2020, tạo hành lang
pháp lí quan trọng, đẩy mạnh sự phát triển của hoạt động doanh nghiệp và phát
triển đội ngũ doanh nhân trên địa bàn, trong năm 2018 phát triển mới 200 doanh
nghiệp.

Bảng thống kê hệ thống hiện trạng các chợ huyện Hoằng Hóa

TT Tên chợ Xã, thị trấn
Chợ

 Hạng 2
Chợ

 Hạng 3

II Huyện Hoằng Hóa 33 chợ 4 29

1 Chợ Thị Trấn Thị trấn Bút Sơn 1  

2 Chợ Bút TT. Bút Sơn 1  

3 Chợ Quăng Xã Hoằng Lộc 1  

4 Chợ Chiêng Xã Hoằng Giang  1

5 Chợ Vàng Xã Hoằng Xuân  1

6 Chợ Chùa Gia Xã Hoằng Phượng  1
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7 Chợ Gốc Cáo Xã Hoằng Phú  1

8 Chợ Đừng Xã Hoằng Quý  1

9 Chợ Già Xã Hoằng Kim  1

10 Chợ Thị Tứ Xã Hoằng Trung  1

11 Chợ Đình Xã Hoằng Cát  1

12 Chợ Quỳ Chữ (Chợ Tổ) Xã Hoằng Quỳ  1

13 Chợ Vĩnh Xã Hoằng Hợp  1

14 Chợ Bến Xã Hoằng Hà  1

15 Chợ Chùa Xã Hoằng Đạt  1

16 Chợ Hôm Sung Xã Hoằng Đồng  1

17 Chợ Đền Xã Hoằng Thắng  1

18 Chợ Mới Lam Xã Hoằng Trạch  1

19 Chợ Chùa Trào Xã Hoằng Lưu  1

20 Chợ Rọc Xã Hoằng Châu  1

21 Chợ Hải Sản Xã Hoằng Châu  1

22 Chợ Nghè Xã Hoằng Thịnh  1

23 Chợ Hón Xã Hoằng Hải  1

24 Chợ H.Trường Xã Hoằng Trường  1

25 Chợ Dọc Xã Hoằng Đông  1

26 Chợ Hà Xã Hoằng Thanh  1

27 Chợ Vực Xã Hoằng Ngọc 1  

28 Chợ Bến Xã Hoằng Phụ  1

29 Chợ Hoằng Đức Xã Hoằng Đức  1

30 Chợ Đầu mối (Quốc lộ 1A) Xã Hoằng Thịnh  1

31 Chợ Hoằng Minh Xã Hoằng Đức  1

32 Chợ Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến  1

33 Chợ Hoằng Tân Xã Hoằng Tân  1

2.7.5. Hiện trạng Nông nghiệp

Là một huyện có tiềm năng về phát triển nông nghiệp với diện tích đất nông
nghiệp khoảng 13.945,85 ha, chiếm 68,43 % diện tích đất tự nhiên toàn huyện nên
nông nghiệp luôn được quan tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế của huyện.
Trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch dần theo hướng sản xuất
hàng hóa, gắn với phục vụ du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. 

Các sản phẩm nông sản, thủy sản đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong
huyện và bước đầu mở rộng cung cấp sang các vùng lân cận như: thành phố Thanh
Hóa, thành phố Sầm Sơn…
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành Nông, lâm, thủy sản (giá SS 2010) giai
đoạn 2011-2018 trung  bình  đạt  3,86%/năm (trong  đó  ngành  nông  nghiệp  đạt
2,90%/năm, ngành lâm nghiệp đạt 9,61%, ngành thủy sản đạt 6,14%), cụ thể như
sau: 

Giá trị, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp huyện Hoằng Hóa

STT Lĩnh vực/sản phẩm Đơn vị tính
Hiện trạng giá trị sản xuất

Tôc độ TTBQ
(%/năm) 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2018 2011-2018

Tổng GTSX  (giá SS 2010) Tr. Đồng 1.815.724 2.011.163 2.459.230 3,86

1 Nông nghiệp Tr. Đồng 1.324.802 1.308.397 1.665.540 2,90

2 Lâm nghiệp Tr. Đồng 6.057 8.758 12.619 9,61

3 Thủy sản Tr. Đồng 484.865 694.008 781.071 6,14

 (Nguồn: Số liệu thống kê huyện Hoằng Hóa năm 2018)

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông
nghiệp, lâm nghiệp, tăng cơ cấu  ngành thủy sản, cụ thế năm 2010 cơ cấu nông
nghiệp 76,03%, Lâm nghiệp 0,83%, thủy sản 23,14%, đến năm 2017 cơ cấu ngành
nông nghiệp giảm còn 67,7%; Lâm nghiệp 0,5%, thủy sản tăng lên 31,8%. Giá trị
sản xuất/ha trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 135 triệu đồng/ha/năm.

2.7.5.1.Sản xuất nông nghiệp:

2.6.5.1.1. Trồng trọt

Thưc hiên Nghi quyêt sô 11-NQ/HU của BCH Đảng bô huyên va chương trình
hành động của UBND huyện về nâng cao hiệu quả sản xuất ngành trồng trọt. Cơ
cấu cây trồng đã chuyển đổi theo hướng phát triển các sản phẩm hàng hóa có giá trị
kinh tế cao với tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm và giảm chi phí, gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích
canh tác. Cơ giới hóa nông nghiệp đã được ứng dụng trên tất cả các khâu trong sản
xuất, trong khâu làm đất (đạt từ 80-90%), khâu thu hoạch (chủ yếu thu hoạch lúa),
góp phần giảm áp lực về lao động, chủ động thời vụ và tăng lợi nhuận cho người dân.

Hiện trạng phát triển ngành trồng trọt huyện Hoằng Hóa

TT Chỉ tiêu ĐVT
Năm
2010

Năm
2015

Năm
2018

TĐ TT BQ
(2011-2018)

%/năm

1
Diện tích canh tác cây trồng 
hàng năm

ha 11064,0 9667 9306 -2,14

Trong đó: Đất trồng lúa ha 9257,8 8077 7770 -2,17

Cây hàng năm khác ha 1806,2 1590,0 1536 -2,00

-
Hệ số sử dụng đất trồng cây 
hàng năm

lần 2,49 2,49 2,47 -0,10

Trong đó: Đất trồng lúa lần 1,77 1,78 1,76 -0,07

Cây hàng năm khác lần 6,19 6,12 6,06 -0,26
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TT Chỉ tiêu ĐVT
Năm
2010

Năm
2015

Năm
2018

TĐ TT BQ
(2011-2018)

%/năm

2
Diện tích gieo trồng cây 
hàng năm

ha 27588 24075 22.985 -2,26

Trong đó: Đất trồng lúa ha 16404 14351 13.674 -2,25

Cây hàng năm khác ha 11184 9724 9311 -2,27

 (Nguồn: Sô liệu thống kê huyện Hoằng Hóa năm 2018) 

2.6.5.1.2. Chăn nuôi

Trong những năm qua chăn nuôi  theo hướng giảm số lượng tổng đàn, tăng
chất lượng và đa dạng hoá các vật nuôi, nâng cao hiệu quả, góp phần quan trọng
trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập của người dân
trên địa bàn huyện, các mô hình trang trại tập trung, gia trại chăn nuôi các giống vật
nuôi đặc sản và có hiệu quả kinh tế cao thay thế dần chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình.

Hiện trạng phát triển ngành chăn nuôi huyện Hoằng Hóa

TT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2015 Năm 2018
TTBQ

2011-2018
(%) 

1 Tổng đàn gia súc 108.117 83.980 72.183 -5,02

- Trâu (con) 495 355 337 -4,69

- Bò (con) 19.833 15.936 14.434 -3,89

- Dê 140 617 724 22,80

- Lợn (con) 87.649 67.072 56.688 -5,30

2 Gia cầm  (1000 con) 1.338 1.353 1.262 -0,73

3 Sản lượng

- Thịt hơi xuất chuồng (tấn) 24.641,4 19.842,7 20.426 -2,32

Trong đó: Thịt lợn  (tấn) 12.496 10.621 11.751 -0,77

- Trứng (nghìn quả) 39.230 38.029 43.132 1,19

 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hoằng Hóa năm 2018)

2.7.5.2.Lâm nghiệp

2.6.5.2.1. Diện tích đất lâm nghiệp

- Diện tích: Căn cứ niên giám thống kê năm 2018, diện tích đất lâm nghiệp
huyện Hoằng Hóa là 1.197,34ha, trong đó rừng phòng hộ 969,51ha; rừng sản xuất
227,82ha. 

- Cơ cấu cây trồng: Đối với rừng phòng hộ cây trồng chủ yếu là Thông, Phi
Lao, Bần chua, Trang, … được trồng từ những năm trước qua các Dự án 327, 661,
PAM 4304.  Đối  với  rừng sản  xuất  chủ yếu là  Bạch  đàn,  Keo thông qua  các
chương trình, Dự án nêu trên. Đất chưa có rừng toàn huyện chủ yếu là đất rừng
phòng hộ, phân bố ở khu vực bãi lầy ven biển được mở rộng do trồng rừng lấn
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biển tạo thành phù sa ở cửa sông rất khó khăn trong trồng rừng vì nguồn kinh phí
đầu tư lớn, môi trường trồng rừng khắc nghiệt.

2.6.5.2.2. Kết quả thực hiện bảo vệ và phát triển rừng

- Trong những năm gần đây sản xuất lâm nghiệp đang được chú trọng với
việc thực hiện dự án như: Dự án đê điều, dự án 661 kết thúc năm 2012, Phát triển
vốn trồng rừng đạt hiệu quả cao, giảm dần thu nhập từ khai thác, lợi dụng rừng
sang thực hiện các giải pháp lâm sinh;

- Công tác phòng chống sâu, bệnh hại rừng và phòng chống cháy rừng cũng được
các ngành, các cấp phối hợp chỉ đạo đạt hiệu quả. Công tác quản lý khai thác lâm sản
tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, hạn chế dần nạn khai thác rừng trái phép;

- Việc khai thác lâm sản trên địa bàn huyện trong những năm gần đây được
chú trọng chủ yếu vào khai thác rừng trồng và khai thác cây phân tán của hộ gia
đình với các loại cây (như Keo các loại, bạch đàn).

2.7.5.3.Ngành thủy sản

Ngành thuỷ sản đã có bước phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh
vực: khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần. Ngành thủy sản đang dần
khẳng định vai trò mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của huyện, tốc độ tăng
trưởng GTSX bình quân thời kỳ 2011 - 2018 là 6,14%/ năm, tổng sản lượng thủy
sản đạt  23.271 tấn (sản lượng nuôi trồng đạt  6.200 tấn, sản lượng khai thác đạt
17.071 tấn), giá trị sản xuất/ha năm 2017 đạt 163,6 triệu đồng.

2.6.5.3.1. Nuôi trồng thủy sản

a) Nuôi trồng thủy sản nước ngọt:

- Diện tích chuyên nuôi trồng thủy sản nước ngọt năm 2018 là 686,66 ha, chủ
yếu là các ao, hồ nhỏ nằm trong khu dân cư, nằm rải rác ở tất cả các xã trên địa bàn
huyện; ngoài ra, đã xây dựng mô hình lúa – cá kết hợp, Lúa - cá - vịt, Lúa - cá - lợn,
lúa – cá cây ăn quả, … diện tích khoảng 214ha, năng suất cá bình quân 1,70 tấn/ha;
lợi nhuận bình quân từ 80 - 100 triệu/ha/năm. Nhìn chung, các mô hình sản xuất tổng
hợp đều có thu nhập cao hơn so với cây lúa, nuôi trồng, chăn nuôi độc lập; đối tượng
nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống: Mè, Trôi, Trắm, Chép… có đặc tính dễ
nuôi, dễ quản lý chăm sóc, ít dịch bệnh, đầu tư thấp, phù hợp với trình độ kỹ thuật và
quản lý của các hộ nông dân.

b) Nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn:

- Diện tích Nuôi thủy sản nước lợ, mặn năm 2010 là 1.459,0ha, đến năm
2018 đạt  1.627ha (nuôi trồng thủy sản nước lợ 1.527ha,  nuôi ngao nước mặn
100ha), tăng 168 ha so với năm 2010, tập trung tại các xã: Hoằng Châu, Hoằng
Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Phụ, Hoằng Đông ….  Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm
Sú vụ xuân - hè từ tháng 2 đến tháng 8, tôm thẻ chân trắng nuôi cả năm 2 - 3 vụ;
Cua, cá Rô phi, Rau Câu nuôi kết hợp với tôm Sú chủ yếu tại vụ hè - thu. Hình
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thức nuôi chủ yếu vẫn theo phương pháp quảng canh cải tiến (sản lượng thấp, chi
phí thấp, thu nhập không cao nhưng hạn chế được rủi ro).

+ Mô hình nuôi tôm thâm canh diện tích 72 ha, tại xã Hoằng Yến 25ha, Hoằng
Phụ 29,22 ha, Hoằng Trường 10,0ha, lợi nhuận nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh từ
300 - 400 triệu/ha/vụ. 

+ Mô hình nuôi Ngao diện tích 100ha, tại xã Hoằng Phụ 70ha, Hoằng Trường
30,0ha.

c) Giống thuỷ sản:

-  Giống nước ngọt: Huyện chưa có cơ sở sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt,
các loại giống cá chủ yếu được mua từ các huyện khác, các loại cá như trôi, trắm,
mè, chép.

- Giống nước lợ: Toàn huyện có 1 cơ sở sản xuất giống thủy sản (Trung tâm
nghiên cứu và sản xuất giống tủy sản) tại xã Hoằng Thanh, cơ sở đã nghiên cứu và
cung cấp một phần giống thủy sản cho các đơn vị, hộ gia đình trong huyện và các
huyện khác. 

d) Hậu cần - dịch vụ nghề cá

Hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tiếp tục được phát triển cả về quy mô, chất
lượng và loại hình cơ bản đã đáp ứng nhu cầu khai thác, nuôi trồng và chế biến
thủy hải sản, góp phần nâng cao giá trị mặt hàng thuỷ hải sản.

Đến nay đã và đang đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 02 bến cá (bến cá
xã Hoằng Trường và xã Hoằng Phụ). Nhìn chung phát triển chế biến, dịch vụ hậu
cần nghề cá chưa mạnh, giá trị sản xuất dịch vụ chưa cao.

2.6.5.3.2. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chi cục Khai thác và BVNL Thuỷ sản hàng năm cấp phép khai thác và đăng
ký, đăng kiểm đạt 100% số phương tiện khai thác theo quy định (trong đó có 90%
đúng hạn, 10% chậm thời hạn). Quyết định 1702/QĐ-UBND về phân cấp quản lý
hoạt động khai thác thuỷ sản, trong đó các tàu cá dưới 20CV được giao cho các
huyện, thị quản lý, góp phần quản lý tốt hơn về số lượng cũng như về chất lượng
tàu cá khai thác ven bờ.

- Phương tiện khai thác: Cuối năm 2018 tổng số phương tiện khai thác có 998
phương tiện, trong đó: Loại < 20CV là 836 phương tiện; loại 20 đến 90CV là 28
phương tiện; loại từ 90 đến 400CV là 100 phương tiện; loại từ 400CV trở lên là 34
phương tiện (có 6 phương tiện loại trên 800CV đầu tư theo Nghị định 67). Tổng
công suất khoảng 60.800CV. Tập trung chủ yếu khai thác vùng đánh cá chung Việt
Nam -Trung Quốc, vùng biển xa, vùng ven bờ.

- Sản lượng khai thác: Năm 2010 sản lượng khai thác đạt 12.282 tấn, đến năm
2018 tăng lên 16.915 tấn (khai thác nước mặn chiếm 99,2% tổng sản lượng khai thác).
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2.6.5.3.3. Chế biến và tiêu thụ thủy sản

- Chế biến: 

+ Năm 2018 toàn huyện có khoảng 2.603 hộ nuôi trồng thủy sản; 07 doanh
nghiệp chuyên chế biến, kinh doanh thủy sản, tập trung tại các xã: Hoằng Phụ 03
doanh nghiệp,  Hoằng Trường 03 doanh nghiệp,  Hoằng Tiến 01 doanh nghiệp;
Công suất chế biến thủy, hải sản của các doanh nghiệp không cao so với sản lượng
khai thác, nuôi trồng.

+  Sản  phâm  chê  biên  thủy  sản  năm  2018 đạt  khoảng 13.800  tấn  (trong
đó: Mắm chượp 2.780 tấn; Cá ướp đá 7.220 tấn; Hải sản khô 390 tấn) và Nước
mắm khoảng 3.410.000 lít (sản phẩm nước mắm Khúc Phụ đã được Cục sở hữu trí
tuệ cấp văn Bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể. Một số nhà sản xuất nước mắm có
thương hiệu trên thị trường như: Nước mắm Khúc Phụ, Nước Mắm và các sản phẩm
mắm Lê Gia, Nước mắm và các sản phẩm mắm Đông Á).

+ Các cơ sở chế biến hải sản còn nhỏ, manh mún do chưa được đầu tư nâng
cấp công nghệ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế phát triển của vùng, sản
phẩm xuất khẩu còn rất hạn chế chủ yếu như: mắm tôm, tôm nõn, mực khô, nước
mắm, chả cá. Đối với các cơ sở chế biến có quy mô lớn đã hình thành được chuỗi
liên kết sản xuất từ khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

- Tiêu thụ: Các sản phẩm thủy sản chủ yếu được tiêu thụ trong huyện, tỉnh và
các tỉnh lân cận dưới dạng thô, chưa qua chế biến, một phần được các công ty,
thương lái mua để chế biến và bán, xuất khẩu sang các nước qua đường tiểu ngạch.

2.7.5.4.Đánh giá hiện trạng phát triển nông nghiệp:

a) Các kết quả đạt được:

- Sản xuất nông nghiệp: Trong những năm qua ngành sản xuất nông nghiệp
tiếp tục tăng với tốc độ khá cao, ứng dụng các TBKHKT vào sản xuất nâng cao
năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, bước đầu mang lại hiệu quả khả quan,
đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập các hộ dân.

+ Trồng trọt: Tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả gắn với thị trường tiêu thụ hướng ra xuất khẩu. Sản lượng lương thực
phát triển, an ninh lương thực được đảm bảo, đã xây dựng được các vùng sản xuất
hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Vùng lúa thâm canh, năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao, vùng sản xuất rau an toàn, … ; sản lượng lương
thực cả năm đạt 102.295 tấn. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 22.985,4
ha, (trong đó: Diện tích lúa 13.674,4 ha; Diện tích ngô: 3.224 ha; Diện tích Lạc:
1.151,9 ha; cây trồng khác: 1.452,8 ha; Rau màu các loại: 3.482 ha.).  Thực hiện
chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, giá trị
sản xuất trồng trọt tăng lên 120 triệu đồng/ha.
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+ Chăn nuôi: Hình thành và phát triển các mô hình chăn nuôi theo quy mô tập
trung, thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, Chương trình nâng cao tầm vóc
đàn bò, nạc hóa đàn lợn được phát huy hiệu quả, sử dụng giống tốt, chất lượng đàn
gia súc, gia cầm có chuyển biến, tỷ trọng đàn bò lai tăng, đàn lợn hướng nạc tăng, Số
lượng đàn gia súc năm 2018 đạt 72.183 con (trong đó đàn Bò đạt 14.434 con; đàn
Lợn đạt 56.688 con, đàn Dê đạt 724 con); đàn gia cầm 1.262 nghìn con.

- Lâm nghiệp: Đã có chuyển biến theo hướng từ hoạt động khai thác sang
trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; diện tích rừng đất trồng đồi núi trọc giảm, diện tích
đất có rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển tăng lên.

- Thuỷ sản: Trong những năm qua sản xuất thủy sản không ngừng tăng lên cả
về diện tích lẫn chất lượng và sản lượng thủy sản, đang trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Tốc độ tăng GTSX thuỷ sản đạt
mức khá cao, giai đoạn 2011 - 2016đạt tỷ lệ tăng trưởng 6,14%/năm. Tập trung
phát triển nuôi trồng theo chiều sâu, xác định đối tượng, phương thức nuôi, quản
lý môi trường nuôi, áp dụng công nghệ nuôi bền vững, hình thành các vùng nuôi
thủy sản tập trung. Thực hiện chủ trương khai thác hợp lý vùng biển ven bờ, ngư
dân tiếp tục đầu tư mua sắm tàu có công suất lớn. Xây dựng mô hình khai thác
theo tổ đội, HTX nhằm phát triển các đội tàu khai thác hải sản chất lượng cao,
được ứng dụng kỹ thuật tiên tiến như máy dò cá, máy định vị, có khả năng khai
thác hải sản ở các vùng biển xa bờ.

b) Những hạn chế, khó khăn:

Trong những năm qua  ngành  nông  nghiệp  đã  đạt  được  nhiều  thành tựu,
nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, yếu kém như sau:

- Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, các sản phẩm
có thế mạnh tập trung theo cánh đồng có diện tích lớn chưa được nhân rộng; các
mô hình về chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ đã hình thành tuy nhiên
chưa hiệu quả;

- Việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ,
quy mô sản xuất hiện nay còn nhỏ lẻ, manh muốn, chủ yếu ở hộ gia đình;

- Việc kiểm soát, giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi
trường tại các chợ, khu chăn nuôi chưa triệt để nên khả năng phòng, chống dịch
bệnh chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi;

- Việc xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu
thụ nông sản hàng hoá chưa được quan tâm đúng mức, sức cạnh tranh của các sản
phẩm chưa cao.

* Nguyên nhân:
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- Công tác tích tụ ruộng đất còn khó khăn; diện tích sản xuất còn manh mún,
nhỏ lẻ, không tập trung dẫn đến việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản
xuất còn hạn chế;

- Thời tiết khắc nghiệt, bão lụt thường xuyên; giá cả đầu vào và đầu ra sản
phẩm nông nghiệp chưa ổn định, biến động mạnh;

- Ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong sản xuất của người dân,
doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ quản lý, kỹ thuật
và lao động trong ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa được quan tâm đúng
mức. Trình độ và kỹ năng sản xuất của người lao động hầu hết còn thấp, ảnh
hưởng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản phẩm hàng hóa;

- Các thông tin, dự báo về thị trường chưa được quan tâm đúng mức hạn chế
kết quả tiếp cận thị trường của sản phẩm nông nghiệp. Hiện tại trên địa bàn huyện
vẫn chưa có đơn vị thực hiện nhiệm vụ dự báo nhu cầu thị trường ảnh hưởng đến
việc hoạch định chiến lược và chính sách đầu tư;

- Nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu
cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mua các trang thiết bị. Khả năng thu
hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp còn hạn chế;

- Quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa được huyện đẩy mạnh nên cơ cấu
lao động trong nông nghiệp giảm dần, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

2.8. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.8.1. Hiện trạng giao thông

2.8.1.1.Hiện trạng giao thông đường bộ

- Hiện nay, địa bàn toàn huyện có tổng chiều dài đường bộ là: 1.348,52 km.

- Mật độ các tuyến đường bộ chính (quốc lộ, đường tỉnh) đạt 0,25 km/km2 –
thấp hơn trung bình cả tỉnh là 0,41 km/km2.

- Đã cứng hóa 100% đường huyện, đường xã.

2.7.1.1.1. Đường thủy: 

a. Trên địa bàn huyện có 2 tuyến sông, 1 tuyến kênh với tổng chiều dài 70,3
Km, do cấp trên quản lý. Cụ thể:

* Sông Mã: 

- Tuyến từ phao số 0 cửa Lạch Hới đến xã Hoằng Trạch: dài 12,7Km, do Cục
Hàng Hải quản lý.

- Tuyến từ xã Hoằng Hợp đến Ngã ba Bông xã Hoằng Xuân: dài 13,7Km, do
Cục đường thủy nội địa quản lý.

* Sông Tào:
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- Tuyến từ Phao số 0 (Lạch Trường) đến ngã ba xã Hoằng Hà, dài 14,5Km,
do Cục đường thủy nội địa quản lý.

- Tuyến từ Ngã ba Hoằng Hà đến xã Hoằng Đức, dài 14,4Km, do cục đường
thủy nội địa quản lý.

* Kênh Choán:

- Tuyến từ Ngã ba Hoằng Hà đến Ngã ba Hoằng Phụ, dài 15 Km, do cục
đường thủy nội địa quản lý.

* Bãi biển: Huyện Hoằng Hóa có 12 Km bãi biển kéo dài qua các xã Hoằng
Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ.

b. Bến thủy nội địa:

- Bến Lạch Trường xã Hoằng Trường (sông Tào);

- Bến dịch vụ vận tải hành khách du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến đang xây
dựng.

c. Đò ngang, phà: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 đò ngang, 01 phà đang
hoạt động đưa, đón khách ngang sông trên các sông Mã và sông Lạch Trường đó
là: Đò Vàng xã Hoằng Xuân; Đò Phùng (Đò chùa gia) xã Hoằng Phượng; Đò
Cống mới xã Hoằng Châu; Đò Lạch Hới xã Hoằng Phụ; Đò Giàng xã Hoằng
Giang và Phà Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa-Hòa Lộc, Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Đò Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa-hải Lộc, huyện Hậu Lộc đã được 2
huyện đình chỉ hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 

d. Các tuyến  du lịch đường thuỷ tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến,
huyện Hoằng Hoá.

- Bến dịch vụ vận tải hành khách du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến đang xây dựng.

2.7.1.1.2.  Đường sắt:  

+ Tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn huyện qua 06 xã (Hoằng Trung,
Hoằng Trinh, Hoằng Quỳ, Hoằng Kim, Hoàng Quý, Hoằng Phú) có chiều dài 7,6
km, khổ 1,0m, 

+ Có 1 ga tàu là ga Nghĩa Trang tại xã Hoằng Trung.

2.7.1.1.3.  Đường bộ

- Quốc lộ (2 tuyến) 23,70 Km;

- Đường tỉnh (3 tuyến) 33,10 Km;

- Đường huyện (29 tuyến) 146,83 Km;

- Đường xã, liên thôn 164,79 Km;

- Đường thôn, xóm, ngõ 514,70 Km;

- Đường nội đồng 465,40 Km;

Tổng cộng 1.348,52 Km.
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a. Tuyến đường Trung ương quản lý có chiều dài 23,7Km, bao gồm:

+ Quốc lộ 1A có chiều dài 7,58Km; cấp đường: Cấp III;

+ Quốc lộ 1A (tiều dự án 2) có chiều dài 7,60Km; cấp đường: Cấp III;

+ Quốc lộ 10 có chiều dài 8,52Km; cấp đường: Cấp IV.

b. Tuyến đường tỉnh quản lý có chiều dài 33,10Km, bao gồm:

+ Đường tỉnh ĐT509 (Nghĩa Trang - chợ Phủ) có chiều dài 5,20Km, cấp
đường: Cấp V;

+ Đường tỉnh ĐT510 (Hoằng Thành-Ngã tư Gòng-Chợ Vực) có chiều dài
12,90Km, cấp đường: Cấp IV-VI;

+ Đường tỉnh ĐT510B (Hoằng Trường-Hoằng Phụ) có chiều dài 15,0Km,
cấp đường: Cấp VI-V.

c. Tuyến đường do huyện quản lý: 

* Hiện trạng tuyến đường huyện quản lý gồm 29 tuyến đã được đưa vào quản
lý hành lang và bảo trì tuy nhiên chủ yếu đạt cấp V, VI, chất lượng một số tuyến
đạt trung bình, xấu.

+ Một số tuyến đã được nâng cấp đạt cấp III, IV như  Đường tránh QL10,
Đường TT Bút Sơn - Hoằng Đức, …

+ Một số tuyến đang được nâng cấp, cải tạo như Vinh-Lưu-Đạo, Phúc-Đạt-
Hà, Trường-Phụ, Đạo-Tiến,…

+ Một số tuyến đã xuống cấp như đường Ngọc-Tiến-Yến, Phúc-Đạo, Lộc-
Lưu, Thành-Châu, Thắng-Lưu, Bút Trinh… 

Tổng hợp hiện trạng giao thông đường bộ

T
T

Số hiệu
đường

Tên đường

Địa danh

Chiều
dài
(km)

Cấp
đường
hiện
tại

Vị trí của tuyếnĐiểm 
đầu

Điểm
cuối

A
Đường
Trung ương:

 23,7 16,10   

1  Quốc lộ 1A
Hoằng
Trinh

Hoằng
Quỳ

7,58 III

Hoằng  Trinh,  Hoằng
Trung,  Hoằng  Kim,
Hoằng Quý, Hoằng Phú,
Hoằng Quỳ.

2
Quốc  lộ  1A
(Tiểu  dự  án
2)

Hoằng
Quỳ

Hoằng
Lộc

7,6 III

Hoằng Quỳ,  Hoằng Cát
Hoằng  Đức,  Hoằng
Đồng,  Hoằng  Thịnh,
Hoằng Lộc
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3  Quốc lộ 10
Hoằng
Xuyên

Hoằng
Đức

8,52 IV
Hoằng  Xuyên,  Hoằng
Đức, Thị trấn Bút Sơn.

 B Đường tỉnh:   33,1   

1  

ĐT  509
(  Nghĩa
trang-chợ
Phủ)

QL1A-
Hoằng
Kim

Hoằng
Sơn

5,2 V
Hoằng  Kim,  Hoằng
Trinh, Hoằng Sơn (Quốc
lộ 10).

2  

ĐT  510
(Hoằng
Thành-Ngã
tư  Gòng-Chợ
vực)

Hoằng
Thành

Hoằng
Ngọc
(Chợ
Vực)

12,9 IV-VI

Hoằng  Thành,  Hoằng
Lộc,  Hoằng  Thịnh,
Hoằng  Thái,  Hoằng
Đồng,  TT  Bút  Sơn,
Hoằng  Đạo,  Hoằng
Ngọc.

3  

ĐT  510B
(Hoằng
Trường-
Hoằng Phụ)

Hoằng
Trường

Hoằng
Phụ

5 V

Hoằng  Trường,  Hoằng
Hải, Hoằng Tiến, Hoằng
Ngọc,  Hoằng  Đông,
Hoằng Phụ.

 C
Đường
huyện

  46,83   

1
ĐH-
HH.02

Hoằng Trung
-  Hoằng
Xuân

QL1A
H.Trung

Hoằng
Xuân

6 VI
Hoằng  Trung  (Quốc  lộ
1A), Hoằng Xuân.

2
ĐH-
HH.03

Hoằng Kim -
Hoằng Giang
- Hoằng Hợp

QL1A
H.Kim

Hoằng
Hợp

10,2 VI*-V

Hoằng  Kim  (Quốc  lộ
1A), Hoằng Phú, Hoằng
Phượng,  Hoằng  Giang,
Hoằng Hợp.

3
ĐH-
HH.04

Hoằng Kim -
Hoằng Xuân

ĐH-
HH.03
(H.Kim)

Đê  tả
SMã
H.Xuân

4,5 VI-V
Hoằng  Kim,  Hoằng
Xuân

4
ĐH-
HH.05

Hoằng  Trinh
-  Hoằng  Cát
(Bút Trinh)

TL  509
H.Trinh

H.Cát 5,1 V
Hoằng  Trinh  (TL509),
Hoằng  Sơn,  Hoằng
Xuyên, Hoằng Cát.

5
ĐH-
HH.06

Hoằng Quý -
Hoằng
Phượng

H.Quý H.Phượng
7

,5
VI*-V

Hoằng  Quý  (QL1A),
Hoằng  Phú,  Hoằng
Phượng.

6
ĐH-
HH.07

Hoằng Quý -
Hoằng
Xuyên

QL1A
H.Quý

H.Xuyên 2,5 VI*
Hoằng  Quý(QL1A),
Hoằng Xuyên.

7
ĐH-
HH.08

Hoằng Sơn
TL  509
H.Xuyên

ĐH 05 H.
Xuyên

4,8 VI*
Hoằng  Sơn,  Hoằng
Xuyên.

8
ĐH-
HH.11

Hoằng Quỳ -
Hoằng Hợp -
Hoằng Giang

QL1A
H.Quỳ

ĐH  03
H.Giang

6,5 VI
Hoằng  Quỳ  (QL1A),
Hoằng  Hợp,  Hoằng
Giang.
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9
ĐH-
HH.12

Đường  tránh
QL10

QL10
H.Đức

QL10  TT
Bút Sơn

2,7
IV  (Đô
thị)

Hoằng Đức (QL10), TT
Bút Sơn (QL10).

10
ĐH-
HH.13

Thị  trấn  Bút
Sơn -  Hoằng
Trường

QL10
TT
BSơn

H.Trường 10,5 VI-V

TT  Bút  Sơn  (QL10),
Hoằng  Đạt,  Hoằng  Hà,
Hoằng Yến, Hoằng Hải,
Hoằng Trường

11
ĐH-
HH.13b

Hoằng  Ngọc
- Hoằng Tiến
- Hoằng Yến

ĐH  13
H.Ngọc

H.Tiến 4,2 VI
Hoằng  Ngọc  (Cầu
Cách),  Hoằng  Tiến,
Hoằng Yến.

12
ĐH-
HH.15

Đường  Cán
Cờ

QL10
H.Đức

X.Hoằng
Đức

0,58 IV  Hoằng Đức (QL10)

13
ĐH-
HH.16

Hoằng Vinh -
Hoằng Lưu -
Hoằng Đạo

QL10
TT  Bút
Sơn

TL  510
H.Đạo

20,4 VI-IV

TT  Bút  Sơn  (QL10),
Hoằng  Đồng,  Hoằng
Thịnh,  Hoằng  Lộc,
Hoằng  Thành,  Hoằng
Trạch,  Hoằng  Tân,
Hoằng  Châu,  Hoằng
Phong,  Hoằng  Lưu,
Hoằng  Thắng,  Hoằng
Đạo(TL510).

14
ĐH-
HH.17

TT Bút Sơn -
Hoằng  Đạt  -
Hoằng Hà

TT  Bút
Sơn

ĐH  13
H.Hà

9 VI*
TT Bút Sơn, Hoằng Đạt,
Hoằng Hà.

15
ĐH-
HH.17b

Ngọc  Đỉnh  -
Hoằng Đạo

Ngọc
Đỉnh

TL510
H.Đạo

2,3 VI
Hoằng  Hà,  Hoằng  Đạo
(TL510).

16
ĐH-
HH.18

Thị  trấn  Bút
Sơn -  Hoằng
Đạo

QL10
TT  Bút
Sơn

H.Đạo 2,8 VI*
TT  Bút  Sơn,  Hoằng
Đạo.

17
ĐH-
HH.18b

Đường  Bắc
Kênh Nam

Ngã  tư
Gòng

Đạo Ninh
H.Đạo

3 VI*
TT  Bút  Sơn  (QL10),
Hoằng Đạo.

18
ĐH-
HH.19

TT Bút  Sơn-
Hoằng Đạo

ĐH  17
H.Đạo

ĐH  18
H.Đạo

1,5 VI*
TT  Bút  Sơn,  Hoằng
Đạo.

19
ĐH-
HH.22

Hoằng Tiến -
Hoằng Thanh
- Hoằng Phụ

H.Tiến H.Phụ 4,6 VI-V
Hoằng  Tiến,  Hoằng
Thanh,  Hoằng  Đông,
Hoằng Phụ

20
ĐH-
HH.24

Hoằng
Trường  -
Hoằng Phụ

H.Tiến H.Phụ 8 VI

Hoằng  Trường,  Hoằng
Hải, Hoằng Tiến, Hoằng
Thanh,  Hoằng  Đông,
Hoằng Phụ

21
ĐH-
HH.25

Hoằng  Lộc  -
Hoằng Lưu

Hoằng
Lộc

H.Lưu 6,15 VI-V
 Hoằng  Lộc,  Hoằng
Thành, Hoằng Lưu.

22
ĐH-
HH.26

Hoằng Thắng
-  Hoằng
Thịnh  -
Hoằng Lộc

H.Thắng H.Lộc 3,6 VI
Hoằng  Thắng,  Hoằng
Thái,  Hoằng  Thịnh,
Hoằng Lộc (TL 510).
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23
ĐH-
HH.27

Đường  TT
Bút  Sơn-
Hoằng Đức

Đường
tránh
QL10

Hoằng
Đức

0,6 IV-III
Thị trấn Bút Sơn, Hoằng
Đức.

24
ĐH-
HH.28

Đường
Hoằng Yến -
Hoằng
Trường

Cầu
Cách
(Hoằng
Yến)

Xóm  1
Hoằng
Yến

5,6 VI
Hoằng  Yến,  Hoằng
Trường.

25
ĐH-
HH.30

Đường
Hoằng
Thành-
Hoằng Châu

Hoằng
Thành

Hoằng
Châu

3,9 VI(*)
Hoằng  Thành,  Hoằng
Châu.

26
ĐH-
HH.31

Đường
Hoằng
Xuyên-Đê  tả
Sông Mã

Hoằng
Xuyên

Đê  Sông
Mã

3,5 VI Hoằng Xuân.

27
ĐH-
HH.32

Đường
Hoằng
Thắng-
Hoằng Lưu

Hoằng
Thắng

Hoằng
Lưu

2,3 VI
Hoằng  Thắng,  Hoằng
Lưu.

28
ĐH-
HH.33

Đường
Hoằng  Đạo-
Hoằng Tiến

H.  Đạo
TL510

H.  Tiến
TL510b

2,2 IV
 Hoằng  Đạo,  Hoằng
Ngọc, Hoằng Tiến.

29
ĐH-
HH.34

Đường
Hoằng Ngọc-
Hoằng Thanh

Tỉnh  lộ
510b,
Hoằng
Ngọc

Hoằng
Thanh

2,3 VI
Hoằng Ngọc, 

Hoằng Thanh

2.8.1.2. Nhận xét chung hiện trạng hệ thống giao thông huyện

Trong những năm gần đây, hệ thống giao thông đường bộ huyện Hoằng Hóa
đã được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ hơn giai đoạn trước đó. Các tuyến
Quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị đã được nhựa hóa 100%; tỷ lệ cứng hóa các
tuyến đường huyện, đường xã tăng nhanh.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông của huyện Hoằng Hóa cơ bản kết nối tốt theo
hương Bắc Nam với trục giao thông chính là QL1A và QL10; Các hướng liên kết
vùng huyện theo các hướng Đông Tây khá yếu, chủ yếu kết nối khu vực phía
Đông, phía Tây theo đường tỉnh 510. Nhìn chung, hệ thống giao thông  còn hạn
chế do sự ngăn cách của hệ thống sông, chưa đáp ứng tốt các nhu cầu vận tải và sự
đi lại của nhân dân. Đây cũng là vấn đề quan trọng, cần được giải quyết trong quy
hoạch nhằm xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, tạo động lực phát triển cho
khu vực phía Tây của huyện.

Hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa có điều kiện phát triển rất thuận lợi,
song tốc độ phát triển chưa tương xứng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự kết nối
giữa vận tải đường thủy nội địa với các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn
huyện còn rất hạn chế, chưa tạo được tính cơ động, lan tỏa cho phát triển.
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2.8.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

2.8.2.1.Hiện trạng hệ thống Thủy Lợi

- Hệ thống các tuyến đê gồm có 24,4km tuyến đê sông Mã và 20,3km tuyến
đê sông Lạch Trường được sử dụng kết hợp là đường giao thông. Hiện tại đê sông
Mã đã kết  hợp là đường giao thông 6,2km mặt  đường bê tông; đê sông Lạch
Trường có 5,0km mặt đường bê tông. Ngoài ra đường đê biển (từ Hoằng Thanh
đến  Hoằng  Phụ)  chiều  dài  6,0km bê  tông  phục  vụ  giao  thông  đi  lại  của  địa
phương;

- Hệ thống các trạm bơm của huyện gồm có 56 trạm bơm, trong đó trạm bơm
tưới là 50 trạm bơm; trạm bơm tiêu là 3 trạm bơm; trạm bơm kết hợp cả tưới và
tiêu là 3 trạm bơm;

- Hệ thông kênh tưới: Tổng chiều dài khoảng 890,4km trong đó kênh tưới cấp
I gồm 3 kênh, với tổng chiều dài 23,4km; kênh tưới cấp II gồm 29 kênh, với tổng
chiều dài 65km; kênh tưới cấp III gồm 1.089 kênh, với tổng chiều dài 802km. Hệ
thồng kênh tưới cơ bản được đầu tư xây dựng đáp ứng như cầu tưới nước trong
sản xuất nông nghiệp;

- Hệ thống kênh tiêu: Tổng chiều dài 120km gồm có 32 kênh chính. Hệ thống
kênh tiêu chưa được đầu tư xây dựng với hình thức tiêu tự chảy. 

- Nhìn chung, hệ thống tưới, tiêu đã phát huy tác dụng tốt, cơ bản đã đáp ứng yêu
cầu của sản xuất và phát triển của huyện. Tuy nhiên trong những năm vừa qua tình
hình mưa bão, lũ lụt ngày càng phức tạp đòi hỏi các công trình tiêu thuỷ cần được nâng
cấp tu sửa. Một số khu vực có diện tích úng cục bộ còn lại của huyện có cao trình
không tiêu tự chảy được cần phải có giải pháp tiêu bằng động lực để đáp ứng được yêu
cầu ngày càng cao của sản xuất và an toàn cho dân cư. 

2.8.2.2.Đê biển Hoằng Hóa

- Đê biển Hoằng Hoá, dài  4,96 km, gồm 2 đoạn:

+  Đê  biển  xã  Hoằng  Thanh,  Hoằng  Phụ  dài  4.053m;  Cao  trình  đỉnh  đê
+4,0m; chiều rộng mặt đê B=4÷6m; hệ số mái mb=mđ= 2/1.

+ Đoạn đê biển xã Hoằng Trường:  Đoạn đê dài 900m, được đắp đã lâu, hiện
tại đê nhỏ và thấp: cao trình đỉnh đê +4.00m, chiều rộng mặt đê B =2,0÷2,5m; độ
dốc mái đê phía biển m >2, phía đồng m=2.

2.8.2.3.Hiện trạng tiêu thoát nước:

Hiện tại khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt.
Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước mưa cùng thoát chung vào hệ thống
kênh mương rồi thoát ra sông Cung, sông Bút từ đó thoát ra biển Đông tại các cửa
sông Mã, sông Bút.

a) Phân vùng tiêu:
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Khu vực huyện Hoằng hóa thuộc các vùng tiêu kẹp giữa sông Lạch Trường
và Sông Lèn (sông Bút) và vùng tiêu kẹp giữa sông Lạch Trường và sông Mã.

* Vùng tiêu kẹp giữa sông Lạch Trường và sông Lèn

Tiểu vùng Bao gồm toàn bộ diện tích của huyện Hậu Lộc và 17 xã phía Tả
sông Lạch Trường huyện Hoằng Hoá, với diện tích tự nhiên toàn vùng này là
21.509,5ha. Toàn bộ vùng này tiêu chủ yếu là tự chảy, chỉ có một số vùng trũng
thấp cục bộ phải tiêu bằng động lực. 

Vùng này được tiêu ra sông Lạch Trường và sông Lèn qua cống Nguyễn,
cống Bái Trung, cống Bộ Đầu, công Bái Trung,... Trong đó có 15 xã kẹp giữa
sông Trà Giang và sông Lèn là vùng trũng thấp nhất, khả năng tiêu tự chảy khó
khăn. Các trục tiêu lớn như kênh Trà Giang (cửa tiêu là cống Lộc Động), kênh 5
xã (cửa tiêu cống Bái  Trung),  kênh 10 xã,  kênh Chợ Dầu (cửa tiêu qua cống
Nguyễn). Khi mực nước sông Lèn lên cao toàn bộ mực nước Trà Giang được đổ
về kênh tiêu 5 xã và kênh Chợ dầu để tiêu ra sông Lạch Trường. Ngoài ra còn có các
trục kênh tiêu khác như kênh tiêu Nhân Cầu, Phương Chi, Tiến Sơn đã góp phần đáng
kể vào việc thu gom vận chuyển nước để kịp thời tiêu úng. Tổng chiều dài các tuyến
kênh, trục tiêu trong vùng là 99,611km với diện tích tiêu thiết kế là 24.224ha, diện tích
thực tiêu là 21.352 ha (đạt 88,14% so với thiết kế). Các tuyến kênh trục hiện nay nhiều
đoạn bị bồi lắng, một số bị sạt lở, ít được nạo vét thường xuyên nên việc dẫn nước tiêu
thoát thường gặp khó khăn.

Hiện trạng công trình tiêu thoát tiểu vùng

T
T Tên công trình Thuộc xã Năm XD Quy mô/

L(km)

A Trạm bơm tiêu    

1 TB. Hoằng Lý Hoằng Lý 1999 4x1000m3/h

2 TB Hoằng Lý 4 Hoằng Lý 1977 4x1000m3/h

3 TB. Hoằng Sơn 2 Hoằng Sơn 1989 2x1500m3/h

B Kênh tiêu 99,611

1 Kênh Giang - Hợp Hoằng Giang - Hoằng Hợp  3,371

2 Sông Ấu 1 Liên xã  0,449

3 Sông Ấu 5 Liên xã  2,463

4 Sông Ấu 7 Liên xã  1,15

5 Kênh Kim - Quý Hoằng Kim - Hoằng Quý  1,7

6 Kênh Lý - Cát Hoằng Lý - Hoằng Cát  5,17

7 Kênh Kim - Sơn Hoằng Kim - Hoằng Sơn  2,17

8 Kênh Phượng - Quý Hoằng Phượng - Hoằng Quý  2,4

9 Kênh Quý - Khê Hoằng Quý - Hoằng Xuyên  2,6

10 Sông Ấu Chình Hoằng Xuân - Hoằng Sơn  18

11 Sông Trà Giang Liên xã 1960 17,588
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* Vùng tiêu kẹp giữa sông Lạch Trường và sông Mã 

Bao gồm phần diện tích còn lại của huyện Hoằng Hoá nằm phía bờ hữu của
sông Lạch Trường, với diện tích tự nhiên là 15330,4ha. 

Việc tiêu thoát trong vùng là tiêu tự chảy kết hợp với tiêu động lực và phần
lớn tiêu vào trục tiêu Tam Tổng, theo đánh giá trục tiêu này đã đảm bảo tiêu được
theo hệ số tiêu 5,0m3/s. Còn lại là tiêu ra cống Hoằng Châu, Hoằng Phong để tiêu
ra sông Mã. Trong vùng hiện có hệ thống kênh trục tiêu với chiều dài các kênh
tiêu là 36,862km phụ trách tiêu thiết kế cho 10.479ha, đa phần các kênh trục hiện
nay đều bị bồi lắng do đất cát nên thực tế mới chỉ đảm nhiệm được tiêu cho
7.300ha (đạt 69,66% so với thiết kế). 

Đối với các khu vực trũng thấp phải tiêu bằng động lực (tập trung ở các xã
Hoằng Đạo, Hoằng Đức, Hoằng Quang, TT. Bút Sơn). Trong vùng đã xây dựng
được 6 trạm bơm với nhiệm vụ tiêu thoát nước cho 4.534 ha (bao gồm cả 2 trạm
bơm tiêu Hoằng Quang), đáng chú ý ở đây có trạm Bơm Nhân Trạch được xây
dựng năm 1990 với 9 máy loại 2500m3/h tiêu cho diện tích các xã như Hoằng
Đạo, Hoàng Đức, Hoằng Đông, Hoằng Thái tuy nhiên do các kênh trục gom nước
còn nhỏ đồng thời việc tiêu thoát của sông Cùng cũng gặp nhiều khó khăn khi
mưa lớn, do vậy trạm không vận hành hết công suất. Hai trạm bơm tiêu ra sông
Mã là Hoằng Quang1 và Hoàng Quang 2 cũng gặp khó khăn trong bơm tiêu vì
kênh thu gom nước còn nhỏ. Các trạm bơm khác hoạt động khá hiệu quả. Hiện
trạng công trình tiêu trong vùng như sau:

Hiện trạng công trình tiêu thoát tiểu vùng

Tên công trình Thuộc xã, Thị trấn Năm XD Quy mô/ L(km)

1. Trạm bơm tiêu    

TB Nhân Trạch Hoằng đạo 1990 9x2500 m3/h

TB Đồng Trâm Hoằng Đức 1992 4x2500 m3/h

TB Hoằng Phúc TT. Bút Sơn 1999 3x1400 m3/h

TB Hoằng Vinh TT. Bút Sơn 1973 10x1400 m3/h

2. Kênh tiêu 36.862

Kênh Lộc Vinh Liên xã  4.257

Kênh Long - Minh Liên xã  3.125

Kênh Quang Minh Liên xã  2.66

Kênh Trường Phụ Liên xã  3.6

Kênh Lưu - Đạo Liên xã  4

Kênh Phong Châu Liên xã  1.475

Kênh Thái - Vinh Liên xã  3.855

Kênh Đạt - Hà Liên xã  2.316
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Kênh Thành Châu Liên xã  2.055

Kênh Thành Châu2 Liên xã  2.459

Kênh Thành Châu1 Liên xã  3.66

Kênh Phú - quang Hoằng Quang  1.55

Kênh Hội triều Hoằng Phong  1.85

2.8.3. Hiện trạng cấp nước 

2.8.3.1.Hiện trạng cấp nước sinh hoạt:

Trong khu vực nghiên cứu có:

* Nhà máy nước Hoằng Vinh: Hiện nay đã đi vào sử dụng, cấp nước cho toàn
bộ khu vực thị trấn Bút Sơn, Tào Xuyên và các xã phía Nam huyện với công xuất
hiện tại 3650 m3/ngđ; đáp ứng nhu cầu của 6.460 hộ gia đình và cơ quan.

Với chiều dài đường ống: 

- Đường ống CN, L = 85,4 km 

+ C1 ф(225-150): 5,248 km;

+ C2 ф(110 – 63): 7,68 km;

+ C3 ф(50-25): 72,472 km.

Nguồn nước: -Kênh Nam – HTTN Bắc Sông Mã qua Cống thu DN600 tại
TT. Bút Sơn

*  Nhà  máy  nước  Hoằng  Tiến  (theo  văn  bản  số  4391/QĐ-UBND, ngày
11/12/2014 vủa UBND tỉnh Thanh Hóa) công suất thiết kế 8.000 m3/ ngđ, cấp cho 8
xã vùng ven biên Hoằng Hóa gồm:  Hoằng Đông, Hoằng  Ngọc, Hoằng  Yến,
Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng  Phụ.

- Nguồn nước cấp cho nhà máy lấy nước thô từ NMN Hoằng Vinh.

2.8.3.2.Hiện trạng cấp nước tưới:

Khu vực huyện Hoằng Hóa thuộc Vùng tưới  Bắc  sông Mã chủ yếu ảnh
hưởng lợi của trạm bơm Hoằng Khánh.

Đối với tiểu vùng 2 có các khu vực dùng nước nhỏ như sau:

Vùng hưởng lợi của trạm bơm Hoằng Khánh- huyện Hoằng Hoá: Vùng
bao gồm toàn bộ diện tích huyện Hoằng Hóa. Nguồn nước chủ yếu phục vụ cấp
nước cho vùng được lấy từ trạm bơm Hoằng Khánh. Với diện tích tự nhiên là
22.473ha, diện tích canh tác là 11.072ha, diện tích nuôi trồng thủy sản mặn lợ là
1.459ha. Toàn vùng có 51 công trình, thực tưới được 10.950ha gồm có:

- Hồ chứa: Có 2 hồ chứa nhỏ tưới 80ha, hiện đang hoạt động bình thường là
hồ Hoằng Yến tưới cho 30ha (đập đất, ổn định) và hồ Hoằng Hải tưới cho 50ha
(đập đất, ổn định). 

- Trạm bơm có tổng số là 49 trạm bơm thực tế hiện nay tưới được 8.223ha
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gồm có: 46 trạm bơm tưới và 3 trạm bơm tưới tiêu kết hợp.

+ Trạm bơm Hoằng Khánh được xây dựng từ năm 1964 và 1967 đưa vào sử
dụng với quy mô 7máy x 8.000m3/h, thiết kế tưới và tạo nguồn 18.470ha cho 2
huyện Hoằng Hoá và Hậu Lộc, thực tế hiện nay tưới được 7.732ha (tưới và tạo
nguồn cho 37 trạm bơm nội đồng lấy nước). Hiện nay do phần đầu mối xuống cấp,
mấy bơm không đủ công suất để bơm tưới và tạo nguồn cho khu hưởng lợi. Cần
nâng cấp và bổ sung máy bơm cho hệ thống này.

+ 11 trạm bơm nhỏ lấy nước từ sông Mã, sông Lạch Trường, sông Trà Giang
tưới  491ha, trong đó các trạm bơm trên sông Mã, sông Lạch Trường bị ảnh hưởng
của mặn xâm nhập nên việc lấy nước tưới không ổn định (chỉ lấy được nước từ 4-
6h/ngày).

- Nguyên nhân các trạm bơm không đảm bảo diện tích tưới thiết kế là do:

+ Trạm bơm Hoằng Khánh không đủ công suất bơm theo thiết kế; Phần cuối
hệ thống kênh Hoằng Khánh có độ dốc cao, nên khó dẫn nước về cuối các kênh
dẫn, do đó không đủ nguồn cho các trạm bơm hoạt động. Phần thiếu nước tập
trung ở đuôi kênh N24, N26, N28.

+ Các trạm bơm nội đồng xây dựng đã lâu, qua thời gian sử dụng, hiện đã
xuống cấp, cần có giải pháp đầu tư tu sửa, nâng cấp, sửa chữa lại.

+ Ngoài ra trong vùng còn có các trạm bơm lấy nước trên sông Mã, nhưng
hiện nay nhiều công trình đã không còn làm việc hiệu quả, thậm chí là tê liệt hoàn
toàn do mặn xâm nhập sâu vào sông Mã (đặc biệt trong những năm gần đây, xâm
nhập lên đến trạm bơm Hoằng Hợp).

Nhận xét đánh giá nguyên nhân các công trình đã được xây dựng chưa
đáp ứng được yêu cầu sản xuất do những tồn tại và nguyên nhân sau:

+ Hệ số tưới thiết kế công trình trước đây bình quân 0,7l/s/ha, tuyến kênh đi
qua vùng đất cát, kênh mương chủ yếu là kênh đất, bị thẩm thấu, tổn thất lớn cho
nên thường xảy ra bị hạn, nhất là vùng cuối kênh.

+ Chế độ thuỷ văn vùng cửa sông phức tạp, khi tưới phụ thuộc vào triều, khi
tiêu phải nhờ chân triều, khi mưa bão trùng vào triều cường thị bị uy hiếp lớn nhất
là đê và các công trình ngăn lũ, ngăn mặn.

+ Là vùng tưới hoàn toàn bằng động lực, hệ thống kênh mương dài lại chưa
được kiên cố. Những thời điểm nắng hạn gay gắt vào giữa vụ chiêm xuân và đầu
vụ mùa, công suất điện phân phối chỉ đảm bảo cho 1/2 - 2/3 số lượng máy hoạt
động. Ngoài ra do đặc điểm lấy nước triều (phụ thuộc thuỷ triều) cho nên lúc có
nước lại không có điện và ngược lại.

2.8.4. Hiện trạng cấp điện

a) Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho huyện Hoằng Hóa gồm các trạm biến
áp trung gian như sau:
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+ Trạm biến áp trung gian Nghĩa Trang 1x6300KVA

+ Trạm biến áp trung gian Hoằng Ngọc 2x5600KVA

+ Trạm biến áp trung gian Hoằng Hóa (khu vực Hoằng Đồng)

b) Trạm biến áp: 

+ Trạm hạ thế trong khu vực chủ yếu là trạm treo và trạm xây, công suất từ
30-560kVA.

c) Mạng lưới cấp điện:

+ Lưới điện 500kV, 220kV, 110kV: Đi cách xa khu vực thiết kế.

+ Lưới điện 10kV và 35 kV phục vụ chủ yếu cho toàn huyện.

+ Lưới điện hạ thế ở khu vực nghiên cứu hiện đang sử dụng là lưới điện nổi
0,4KV, hiện tại nhiều khu vực còn là lưới điện nông thôn, bán kính dài và tổn thất
còn lớn.

* Nhận xét chung về hiện trạng cấp điện:

 Hệ thống cấp điện của toàn vùng đã trải rộng đưa điện đến tất cả các xã,
các điểm đô thị và dân cư, tuy nhiên các tuyến điện 35kV, 10kV, 0,4 kV đều đi nổi
và không được xây dựng theo quy hoạch. Hệ thống phần lớn đã cũ, chỉ có đoạn
qua khu vực trung tâm thị trấn là đã đầu tư xây mới tuyến điện 22kV nhưng hiện
tại vẫn đang vận hành ở cấp 10kV. Cần cải tạo đường dây 10kV thành đường
22kV cho phù hợp với xu thế phát triển đô thị hoá của vùng.

2.8.5. Hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động

- Hạ tầng bưu chính, viễn thông  phát triển nhanh, hiện trên địa bàn có 42
điểm phục vụ bưu chính viễn thông (01 bưu cục cấp II tại thị trấn Hoằng Hóa và
các điểm bưu điện văn hóa xã). Trong những năm gần đây hạ tầng viễn thông
được đầu tư nâng cấp, trên địa bàn huyện có 04 mạng di dộng, 86 trạm BTS, phủ
sóng di động 100% các xã, phường, thị trấn, 01 mạng internet tốc độ cao ADSL,
sô thuê bao 0,85 thuê bao/100 dân, sô điên thoại/dân đạt 48 may/100 dân.

-  Hệ thống Phát thanh và Truyền hình: Tại trung tâm huyện có 01 đài truyền
thanh; 100% số xã có đài truyền thanh cơ sở, đáp ứng các nhu cầu truyền tải các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể nhân dân trên địa
bàn.

2.8.6. Hiện trạng quản lý CTR và nghĩa trang

* Hiện trạng thu gom và xử lý CTR:

- Xử lý bằng phương pháp chôn lấp:

Toàn huyện hiện có 74 bãi thu gom CTR, chủ yếu xử lý theo phương pháp chôn
được chôn lấp, Tỷ lệ thu gom rác toàn huyện đạt 74% với công xuất 56,79 tấn/ngđ.

- Xử lý bằng phương pháp đốt:
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Các cơ sở xử lý bằng lò đốt

- Huyện Hoằng Hóa: 3 cơ sở sử dụng lò đốt:

+ Lò đốt rác thị trấn Bút Sơn của công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ecotech
trong khuôn viên bãi chôn lấp thị trấn Bút Sơn, diện tích 0,5ha, gồm 1 lò do Việt
Nam chế tạo công suất  750 kg/giờ và 1 lò BM-CN 1000-1500 công suất 1.000
kg/giờ.

+ Cơ sở tại xã Hoằng Trường: Gồm 01 lò đốt BD-Anpha công suất 1.000 kg/h
do UBND huyện Hoàng Hóa quản lý và vận hành.

+ Cơ sở tại xã Hoằng Thái: Là lò đốt tự chế gồm 1 lò với công suất 400 kg/h.

* Hiện trạng nghĩa trang

Hầu hết các nghĩa trang trên địa bàn huyện không có mặt bằng quy hoạch chi
tiết, không có ranh giới phân định rõ đất nghĩa trang và đất nông nghiệp, không có
nhà tiếp linh, không có hệ thống thoát nước, mặt bằng nghĩa trang không đồng nhất
do việc đào đắp khi táng, không có đường nội bộ trong nghĩa trang, để cỏ mọc cao,
việc chăn thả trâu bò diễn ra trong hầu hết các nghĩa trang. Nhiều nghĩa trang nằm sát
khu dân cư, gần nguồn nước sinh hoạt của dân đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến
môi trường sống của nhân dân. 

Công tác vệ sinh môi trường tại nghĩa trang chưa được quan tâm, nhiều gia
đình sau khi tiến hành cải táng, đồ cải táng vứt bừa bãi tại nghĩa trang làm ảnh
hưởng đến mỹ quan, mất an toàn và không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

2.9. Hiện trạng môi trường 

2.9.1. Hiện trạng môi trường khu vực.

Trong những năm qua công tác môi trường đã được quan tâm hơn, các cấp ủy
Đảng, chính quyền, đoàn thể đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực.

Huyện đã lập kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tổ chức phát
động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu công sở, trạm xá, trường
học, khơi thông các khu vực ứ đọng nước lâu ngày, vệ sinh môi trường các trang
trại chăn nuôi.

Hướng dẫn các xã lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; lập bổ sung quy
hoạch bãi rác thải, lập phương án thu gom rác tập trung vào khu vực bãi rác đã
được quy hoạch.  Chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác lập đề án bảo vệ môi
trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn. Phối
hợp Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra công tác môi trường tại Bệnh viện đa
khoa Hoằng Hóa, các đơn vị nuôi tôm trên cát tại Hoằng Thanh, Hoằng Phụ. Kiểm
tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi. 

Tuy nhiên, môi trường trong các khu dân cư còn nhiều hạn chế, chất thải (chất
thải chăn nuôi gia súc, gia cầm, chất thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt..) chưa được
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xử lý theo tiêu chuẩn.

2.9.2. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Theo kịch bản biến đổi  khí  hậu,  nước biển dâng cho việt  nam do bộ tài
nguyên và môi trường công bố năm 2012, theo 3 kịch bản: kịch bản phát thải thấp
(b1), kịch bản phát thải trung bình (b2), kịch bản phát thải cao (a2). trong đó kịch
bản b2 được bộ tài nguyên và môi trường khuyến nghị sử dụng trong thời điểm
hiện nay cho các bộ, ngành và địa phương làm định hướng ban đầu trong việc
đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xây dựng kế hoạch
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với các lưu vực sông trên vùng nghiên cứu hiện nay chưa có một nghiên
cứu, dự báo riêng nào về BĐKH-NBD. Vì vậy trong quy hoạch này sử dụng kịch
bản BĐKH-NBD theo kịch bản B2 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với
vùng Bắc Trung bộ; sử dụng tài liệu thực đo của các trạm trên các lưu vực sông
trong vùng nghiên cứu làm cơ sở cho tính toán và dự báo cho tương lai. Nội dung
của kịch bản B2 đối với khu vực Bắc Trung bộ như sau:

a. Về nhiệt độ: 

Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có thể tăng lên 2,8  oC ở Bắc
Trung bộ so với trung bình thời kỳ 1980-1999.

Bảng 2. 10 Mức tăng nhiệt trung bình theo kịch bản B2

Thời kỳ

trong năm

Các mốc thời gian của thể kỷ 21

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

XII-II 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9

III-V 0,7 0,9 1,2 1,8 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2

VI-VIII 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,6

IX-XI 0,5 0,8 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7

b. Về lượng mưa: 

Vào cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm có thể tăng khoảng 7-8% ở Bắc Trung
bộ so với trung bình thời kỳ 1980-1999. Lượng mưa thời kỳ từ tháng 3 đến tháng
5 sẽ giảm khoảng 10% so với thời kỳ 1980 - 1999. Lượng mưa các tháng cao điểm
của mùa mưa sẽ tăng từ 10-15%.

Bảng 2. 11 Mức thay đổi lượng mưa theo kịch bản B2

Thời kỳ
trong
năm

Các mốc thời gian của thể kỷ 21

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

XII-II 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0

III-V -1,9 -2,9 -4,0 -5,2 -6,3 -7,3 -8,3 -9,1 -9,9

VI-VIII 2,9 4,2 5,9 7,6 9,3 10,8 12,2 13,4 14,6
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IX-XI 1,7 2,5 3,5 4,5 5,4 6,3 7,1 7,8 8,5

c. Nước biển dâng:

Kết quả tính toán phát thải thấp, trung bình và cao cho thấy vào giữa thế kỷ
21 mực nước biển có thể dâng thêm 28 đến 33cm và đến cuối thế kỷ 21 mực nước
biển dâng thêm 65 đến 100cm so với thời kỳ 1980-1990.

Bảng 2. 12 Mực nước biển dâng so với thời kỳ 1980-1999

Kịch bản
Các mốc thời gian của thể kỷ 21

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Thấp (B1) 11 17 23 28 35 42 50 57 65

Trung bình
(B2)

12 17 23 30 37 46 54 64 75

Cao (A1FI) 12 17 24 33 44 57 71 86 100

Nguồn: Báo cáo Kịch bản Biến đổi khí hậu nước biển dâng,Bộ TN&MT-2012

2.10.Các Quy hoạch và dự án có liên quan

2.10.1. Các quy hoạch và dự án 

2.10.1.1. Các quy hoạch chung, phân khu

Trên địa bàn huyện Hoằng Hóa hiện có 03 đồ án quy hoạch chung đuợc phê
duyệt bao gồm: 

a) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng và cải tạo thị trấn Bút Sơn:

Quy mô diện tích: 334ha thuộc địa giới thị trấn Bút Sơn hiện hữu. 

Tính chất:  Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của
huyện.

b) Quy hoạch xây dựng vùng ven biển huyện Hoàng Hóa và quy hoạch chung
xây dựng đô thị Hải Tiến:

- Quy mô diện tích quy hoạch vùng: 2.964,07ha, Gồm toàn bộ diện tích các
xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, dự báo dân
số đến năm 2025: 49.200 người.  

-  Quy mô diện tích quy hoạch chung xây dựng đô thị  Hải  Tiến:  khoảng
590ha; (Trong đó: một phần xã Hoằng trường: 137,11ha; xã Hoằng Hải: 100,60ha;
Hoằng Tiến: 126,12ha; Hoằng Thanh: 226,12ha)

Tính chất: Là lõi của vùng ven biển huyện Hoằng Hóa, là đô thị loại V, trung
tâm dịch vụ du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, trọng điểm phát triển kinh
tế, văn hóa phía Đông của huyện hoằng Hóa.

c) Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực ven Quốc lộ 1A (tiểu dụ án 2)
đoạn qua địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Quy mô diện tích: 820,4ha. Gồm một phần diện tích các xã: Hoằng Quỳ,
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Hoằng Cát, Hoằng Đức, TT. Bút Sơn, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc;

Tính chất: Là khu dịch vụ thương mại tổng hợp, công trình dịch vụ công
cộng, kho tàng, bến bãi, một phần dân cư tại các vị trí phù hợp dọc tuyến Quốc lộ
1A và hạ tầng kỹ thuật kèm theo.

Do nguồn vốn ngân sách hạn chế nên các quy hoạch trên chưa triển khai xây
dựng được nhiều, tỷ lệ lấp đầy so với quy hoạch chung, phân khu được duyệt
không đáng kể, các dự án đầu tư chủ yếu là các khu thương mại dịch vụ ven biển
và một số khu dân cư quy mô nhỏ.

Hiện nay, theo Văn bản số 262/UBTVQH14-PL của Ủy ban thường vụ Quốc
hội và Văn bản số 2145/BNV-CQĐP của Bộ nội vụ  về việc  thống nhất thực hiện
quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết
Trung ương 6; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành
chính. Thị trấn Bút Sơnvà Đô thị Hải Tiến có quy mô diện tích chưa đạt 50% theo
tiêu chuẩn nên không thể triển khai được các bước tiếp theo. Vì vậy các quy hoạch
chung Bút Sơn, Hải Tiến trên đều phải điều chỉnh lại để có cơ sở mở rộng, điều
chỉnh địa giới đơn vị hành chính và công nhận loại đô thị theo quy định hiện hành.

2.10.1.2. Các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư

Trong giai đoạn 2015 đến nay, làn sóng đầu tư vào Thanh Hóa tăng mạnh,
với hàng loạt dự án lớn mang tầm cỡ Quốc gia, các tập đoàn lớn đã đến Thanh
Hóa trọng tâm là khu vực tp Thanh Hóa, tp Sầm Sơn, KKT Nghi Sơn tìm hiểu các
cơ hội đầu tư như FLC, VinGroup, SunGroup, BRG và đã đầu tư nhiều dự án đã đi
vào hoạt động. Huyện Hoằng Hóa cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của tác động
lan tỏa, thu hút được nhiều dự án đầu tư vào địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án
du lịch biển, một số dự án như:

-  Dự  án khu  quần  thể  nghỉ  dưỡng  cao  cấp  và  đô  thị  sinh  thái  biển
FLAMINGO Hải Tiến - Quy mô diện tích: 1300,0ha.

- Khu đô thị du lịch sinh thái biển Hải Tiến (EURO) - 19,5ha;

- Khu du lịch sinh thái Hải Tiến (Việt Trí - Xứ Đoài)  - 30,2ha.

- Khu du lịch biển Linh Trường (Quốc Trí) - 19,7ha.

- Khu Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường - xã Hoằng Trường;

- Các khu tái định cư phục vụ dự án đường ven biển;

- Dự án tuyến đường bộ ven biển;

- Dự án đường Quốc lộ 10;

- Dự án đường giao thông Hoằng Thịnh-Hoằng Đông.

- Dự án đường giao thông  Hoằng Quý-Hoằng Phú-Hoằng Phượng;  Hoằng
Sơn-Hoằng Trinh-Hoằng Kim; Đường vào đài chiến thắng Hoằng Trường; Hoằng
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Châu-Hoằng Tân; Hoằng Đạo - Hoằng Thành - Hoằng Tân; Đường 22m-Khu du
lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 2)…

Và các dự án hạ tầng kỹ thuật khác, đã cập nhật trong quá trình nghiên cứu
đồ án quy hoạch.

2.10.2. Các quy hoạch ngành có liên quan

Vị trí, quy mô các khu chức năng đã được xác định theo quy hoạch ngành
toàn tỉnh có trên địa bàn huyện bao gồm:

a) Quy hoạch mạng lưới bến xe khách (phê duyệt tại quyết định số 1095/QĐ-
UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa):

+ Thị trấn Bút Sơn: bến xe khách loại 4, diện tích hơn 6.000m2.

+ Đô thị Hải Tiến: Bãi đỗ xe, diện tích 5.000m2.

b) Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại (phê duyệt tại
quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2017):

c)  Quy  hoạch  phát  triển  cụm  công  nghiệp (phê  duyệt  tại  quyết  định  số
2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa):

- Dự án CNN Bắc Hoằng Hóa - 50ha;

- Dự án CNN Nam Gòng - 25ha;

- Dự án CNN Thắng - Thái - 30ha;

- Dự án CNN Hoằng Phụ - 19ha.
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Bản đồ ranh giới các quy hoạch và dự án được duyệt trên địa bàn huyện

d) Quy hoạch quản lý chất thải rắn (phê duyệt tại quyết định số 3407/QĐ-
UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa):

+ Địa điểm xử lý xã Hoằng Trường: diện tích 3ha, công suất 31 tấn/ngđ, xử
lý triệt để CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; phục vụ cho khu vực
Đô thị Hải Tiến, đô thị Hoằng Trường, đô thị Chợ Vực và các xã: Hoằng Thanh,
Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Ngọc, Hoằng Đông, Hoằng Phụ,
Hoằng Yến, cụm CN Hoằng Phụ.

+ Địa điểm xử lý Cồn Mí, xã Hoằng Đức: diện tích 2,5 ha, công suất 65
tấn/ngđ, , xử lý triệt để CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông; phục vụ cho khu
vực các xã, thị trấn: thị trấn Bút Sơn và các xã: Hoằng Đức, TT. Bút Sơn, Hoằng
Đạo, Hoằng Đồng, Hoằng Xuyên, Hoằng Đạt, Hoằng Hà, cụm CN Nam Gòng.

+ Địa điểm xử lý xã Hoằng Xuân: diện tích 1,0ha, công suất 28 tấn/ngđ,  xử
lý triệt để CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông phục vụ cho khu vực các xã:
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Đô thị Nghĩa Trang và các xã: Hoằng Giang, Hoằng Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng
Kim, cụm CN Bắc Hoằng Hóa.

+ Địa điểm xử lý xã Hoằng Sơn: diện tích 1,0ha, công suất 16 tấn/ngđ, , xử lý
triệt để CTR sinh hoạt phục vụ cho khu vực các xã:  Hoằng Trung, Hoằng Trinh,
Hoằng Sơn.

+ Địa điểm xử lý xã Hoằng Xuyên: diện tích 1,5ha, công suất 23 tấn/ngđ, , xử
lý triệt để CTR sinh hoạt phục vụ cho khu vực các xã:  Hoằng Phú, Hoằng Quý,
Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp, Hoằng Cát, Hoằng Xuyên.

+ Địa điểm xử lý xã Hoằng Thái: diện tích 1,5ha, công suất 25 tấn/ngđ,  xử lý
triệt để CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông phục vụ cho khu vực các xã: Đô
thị Nghĩa Trang và các xã: Đô thị Thịnh Lộc, các xã: Hoằng Thái, Hoằng Thắng,
Hoằng Thịnh, Hoằng Thành, Hoằng Lộc - Cụm CN Thái - Thắng.

+ Địa điểm xử lý xã Hoằng Châu: diện tích 1,5ha, công suất 17 tấn/ngđ, , xử
lý triệt để CTR sinh hoạt phục vụ cho khu vực các xã:  Hoằng Trạch, Hoằng Châu,
Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Tân.

e) Quy hoạch phát triển hệ thống chợ (phê duyệt tại quyết định số 4388/QĐ-
UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa):

Theo Quyêt đinh Hoằng Hóa được quy hoạch 33 chợ trong đó sửa chưa cải
tạo 16 chợ, giữ nguyên 03 chợ; quy hoạch mới 05 chợ, di dời 09 chợ.  Tuy nhiên
sau khi rà soát lại; do một số xã, thị trấn có kiến nghị điều chỉnh lại quy hoạch chợ
vì một số lý do như vị trí chợ cũ đã được quy hoạch sử dụng đất sang mục đích
khác, chợ cũ diện tích nhỏ mà không để mở rộng được, một số chợ có vị trí gần
với các chợ lân cận, không phát huy được hiệu quả nên đề nghị xóa bỏ. Do đó đề
xuất điều chỉnh quy hoạch chợ gồm 29 chợ, trong đó quy hoạch mới 04 chợ,  di
dời sang vị trí mới 07 chợ, giữ nguyên 05 chợ; sửa chữa nâng cấp cải tạo 13 chợ.

Bảng 5: Quy hoạch phát triển chợ

(Theo Quyết định 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND Tỉnh)

STT Tên chợ Địa điểm xây dựng Ghi chú

1 Chợ Thị Trấn thị trấn Bút Sơn Cải tạo
2 Chợ Quăng xã Hoằng Lộc Cải tạo
3 Chợ Vực xã Hoằng Ngọc Cải tạo
4 Chợ Chùa Gia xã Hoằng Phượng Cải tạo
5 Chợ Đầng xã Hoằng Quý Cải tạo
6 Chợ thị tứ xã Hoằng Trung Cải tạo
7 Chợ Vĩnh xã Hoằng Hợp Cải tạo
8 Chợ Bút TT. Bút Sơn Cải tạo
9 Chợ Chùa  xã Hoằng Đạt Cải tạo
10 Chợ Hôm Sung xã Hoằng Đồng Cải tạo
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11 Chợ Đền xã Hoằng Thắng Cải tạo
12 Chợ Mới Lam xã Hoằng Trạch Cải tạo
13 Chợ Rọc xã Hoằng Châu Cải tạo
14 Chợ Hải Sản xã Hoằng Châu Cải tạo
15 Chợ Nghè xã HoằngThịnh Cải tạo
16 Chợ Hành xã Hoằng Thái Cải tạo
17 Chợ Hón xã Hoằng Hải Cải tạo
18 Chợ Dọc xã Hoằng Đông Cải tạo
19 Chợ Hà xã Hoằng Thanh Cải tạo
20 Chợ Bến xã Hoằng Phụ Cải tạo
21 Chợ Hoằng Tiến xã Hoằng Tiến xây mới
22 Chợ Hoằng Minh xã Hoằng Đức xây mới
23 Chợ Hoằng Khê xã Hoằng Xuyên xây mới
24 Chợ Hoằng Tân xã Hoằng Tân xây mới
25 Chợ Chiêng xã Hoằng Giang di dời sang vị trí mới
26 Chợ Vàng xã Hoằng Xuân di dời sang vị trí mới
27 Chợ Gốc Cáo xã Hoằng Phú di dời sang vị trí mới
28 Chợ Già xã Hoằng Kim di dời sang vị trí mới
29 Chợ Quỳ Chữ xã Hoằng Quỳ di dời sang vị trí mới
30 Chợ Đình xã Hoằng Cát di dời sang vị trí mới
31 Chợ Bến xã Hoằng Hà di dời sang vị trí mới
32 Chợ Chùa Trào xã Hoằng Lưu di dời sang vị trí mới
33 Chợ Hoằng Trường xã Hoằng Trường di dời sang vị trí mới

2.10.3. Quy hoạch nông thôn mới các xã

Hết năm 2018 có 37/37 xã, thị trấn đã xây dựng xong quy hoạch nông thôn
mới được UBND huyện phê duyệt, ban hành quy chế quản lý theo quy định. Bên
cạnh đó huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức công khai bản đồ quy hoạch NTM tại trụ
sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo
quy hoạch được phê duyệt. 

Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cũng đã đạt được nhiều kết quả
đáng kể như : nâng cấp và cứng hóa một số tuyến đường hiện trạng, bê tông hóa
các tuyến nội đồng, xây dựng các công sở xã, khu văn hóa thể thao, tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, tập trung, áp dụng
hiện đại hóa trong nông nghiệp. Đến nay có 100% các xã đã được công nhận xã
đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch từ năm 2012 đến nay được huyện
quan tâm, chỉ đạo. Trong đó có một số xã có quy hoạch cần điều chỉnh phù hợp
với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung cần điều
chỉnh, bổ sung chủ yếu tập trung ở vị trí xây dựng một số hạng mục công trình xây
dựng cơ bản: nhà văn hóa, sân thể thao của xã, sân thể thao thôn, chuyển đổi một
số vị trí đất quy hoạch sang vùng phát triển trang trại, quy hoạch lại hệ thống kênh
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mương, thủy lợi do kết quả của công tác mở rộng đường và đổi điền dồn thửa....

Tuy nhiên các quy hoạch nông thôn mới có thời hạn đến năm 2020, được lập
cho từng xã để phục vụ quá trình thực hiện nông thôn mới nên chưa có định hướng
tổng thể, chưa có tính kết nối liên xã. Vì vậy sau khi đồ án quy hoạch xây dựng
vùng được phê duyệt, cần phải rà soát điều chỉnh lại các quy hoạch nông thôn mới
cho phù hợp.

2.11. Đánh giá chung

a. Thuận Lợi:

- Huyện Hoằng Hóa có lợi thế về vị trí địa lý tương đối thuận lợi cho phát
triên kinh tê-xã hôi. Là điểm giao lưu, kết nối giữa thành phố Thanh Hoá, thành
phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Là một huyện ven biển có nhiều tiềm năng về
phát triển kinh tế biển.

- Huyện có lợi thế phát triển các ngành dịch vụ, thương mại đặc biệt là phát
triển dịch vụ du lịch. Đường quốc lộ 1A được nâng cấp kết hợp một số tuyến
đường quốc lộ, tỉnh lộ khác trong huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để Hoằng Hóa
phát triển các ngành dịch vụ như: dịch vụ vận chuyển - kho bãi, thương mại bán
buôn, trung chuyển các luồng hàng hóa trong và ngoài huyện. Huyện gần thị xã
Sầm Sơn, thanh phô Thanh Hóa, KKT Nghi Sơn môt trong nhưng nơi đang được
tỉnh cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển mạnh về công
nghiêp, du lich va dich vu cao câp, đây la cơ hôi va thuân lợi cho Hoằng Hóa tiêp
nhận những tác động lan tỏa của đầu tư.

- Tiềm năng lợi thế phát triển các ngành công nghiệp chế biến, TTCN gắn với
sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản như chế biến hải sản, chế
biến thực phẩm, thức ăn gia súc, phát triển các nghề truyền thống như dệt chiếu,
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; phát triển công nghiệp cơ khí lắp ráp,
sửa chữa các loại máy móc qui mô vừa và nhỏ cung cấp cho trong và ngoài huyện.

- Tiềm năng phát triển nông nghiệp, thủy sản: Huyện có lợi thế nổi bật về
phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản và nông nghiệp, phát triển các vùng
nuôi trồng thủy sản tập trung, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng theo quy
mô sản xuất hàng hóa như: vùng lúa chất lượng cao, vùng cói, vùng cây rau màu,
thực phẩm, vùng chăn nuôi gia súc… Phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia
trại, cac tổ kinh tê hợp tac trong sản xuât…

b. Khó khăn:

- Vị trí địa lý nằm giao thoa giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm
Sơn tạo ra khó khăn cho huyện trong cạnh tranh thu hút đầu tư.

- Hạ tầng kỹ thuật của huyện chưa đồng bộ, phân bố không đồng đều, đặc
biệt là khu vực phía Tây Quốc lộ 1A. 

- Một số xã, thị trấn được coi là vùng phát triển của huyện chuyển sang thành
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phố Thanh Hóa theo chủ trương của tỉnh ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế -
xã hội của huyện.

- Dân số đông, nguồn lao động dồi dào, tuy nhiên tỷ lệ lao động qua đào tạo
thấp, lao động trong ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao tạo áp lực trong giải quyết
việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi
nông nghiệp đáp ứng yêu cầu về phát triển nhanh nền kinh tế của huyện trong thời
gian tới. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện còn thấp.

c. Cơ hội:

- Tác động lan tỏa của 2 vùng động lực (TP Thanh Hóa - Sầm Sơn; TP Thanh
Hóa - thị xã Bỉm Sơn). 

- Nguồn đầu tư vào Thanh Hóa có xu hướng tăng mạnh, trong đó du lịch ven
biển chiếm vị trí quan trọng.

d. Thách thức:

- Gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội

- Cạnh tranh thu hút đầu tư, phát triển đô thị từ các huyện lân cận

- Xuống cấp môi trường, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa xã hội.

- Địa giới hành chính nhiều lần thay đổi làm ảnh hưởng đến nguồn lực và
định hướng chung.

- Thiên tai, thời tiết, môi trường, biến đổi khi hậu diễn biến phức tạp, khu vực
ven biển bị ảnh hưởng mạnh.
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CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN
HOẰNG HÓA

3.1. Tính chất, chức năng

- Là cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị thành phố Thanh Hóa -
thành phố sầm Sơn, đảm bảo chức năng hỗ trợ phát triển cho thành phố Thanh
Hóa và thành phố sầm Sơn;

- Là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ
thương mại, du lịch và thủy sản; phát triên nông nghiệp công nghệ cao.

3.2. Tiềm năng và động lực phát triển vùng

- Có hệ thống giao thông đối ngoại, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch
Quốc gia như: QL1A, QL10, đường sắt Bắc Nam, đường sắt cao tốc, dự án đường
bộ ven biển, dự án QL10 kéo dài đã và đang hình thành rất thuận tiện cho việc
giao lưu kinh tế, lưu thông phân phối hàng hóa;

- Có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên cực kỳ ưu đãi khi nằm giáp với các
thành phố lớn; có đầy đủ các nguồn tài nguyên như tài nguyên đất đai, tài nguyên
nước - sông, tài nguyên biển, một số khu vực đồi núi cảnh thấp có cảnh quan...
đây là điều kiện rất quan trọng cho việc phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ
thương mại và du lịch; 

- Đã hình thành các cơ sở công nghiệp và thương mại sẵn có như: cụm CN
Nam Gòng, cụm CN Thắng Thái, cụm CN Bắc Hoằng Hóa, cảng cá và khu neo
đậu Hoằng Phụ, cụm thương mại dịch vụ dọc QL1A và QL10, các cơ sở nuôi trồng
hải sản. Tạo tiền đề căn bản cho việc phát triển sản xuất trong vùng; 

- Có nền nông nghiệp phát triển, đặc biệt là trồng lúa, khai thác nuôi trồng
chế biển thủy hải sản và một số các làng nghề thủ công. Là một trong những địa
phương trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đây là nền tảng để phát triển
các lĩnh vực khác, đảm bảo cho sự phát triển cân bằng, bền vững của nền kinh tế;

- Có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, dân số tương đối trẻ, nguồn lao
động dồi dào, cần cù, chịu khó, đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển tất cả
các ngành nghề, lĩnh vực;

- Một số các nhà đầu tư lớn đã và đang đầu tư vào địa bàn huyện như Công ty
FLC, Công ty DELTA, công ty CP tập đoàn FLAMINGO... cùng một số các nhà
đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tạo sức lan tỏa cho các khu vực lân cận và
các ngành nghề phụ trợ khác; 

- Khu vực Phía Đông huyện Hoằng Hóa có tiềm năng để đầu tư phát triển du
lịch và kinh tế biển như Khu du lịch Hải Tiến. Coi sản phẩm mũi nhọn du lịch là
phát triển du lịch biển gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và du lịch tâm
linh để phát triển du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, đón khách quanh năm, tạo điều
kiện để các ngành nghề khác trong khu vực cùng phát triển.
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3.3. Tầm nhìn và dự báo phát triển vùng

3.3.1. Tầm nhìn:

3.3.1.1.Tình hình phát triển

Hoằng Hóa nằm trong khu vực đô thị hóa mạnh mẽ của tỉnh khi có vị trí địa
lý giáp các thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn. Đến giai đoạn 2030 - 2050,
khi các đô thị này phát triển mạnh mẽ, sẽ gây ra áp lực về dân số, hạ tầng, đất
đai... huyện Hoằng Hóa sẽ là khu vực bị ảnh hưởng và có vai trò giảm tải các áp
lực cho 02 đô thị trên, vì vậy quá trình đô thị hóa của huyện là một xu thế tất yếu.

Quá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra trên thế giới rất mạnh mẽ đặc biệt là
các nước đang phát triển khi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ.
Việt Nam là nước đang phát triển, có tỷ lệ đô thị hóa thấp (khoảng 35%) vì vậy
việc tham khảo các kinh nghiệm Quốc tế ở các nước phát triển trước để giảm thiểu
các bất cập trong quá trình đô thị hóa là việc làm cần thiết.

Tính theo GRDP bình quân đầu người, Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm,
sau Hàn Quốc 35 năm và sau Nhật Bản khoảng 50 năm. Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt
Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt là 35%; 52%; 82%; 95%. Qua đó
cho thấy nước tương đồng nhất mà Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm để
phát triển kinh tế, đô thị hóa trong vòng 20-30 năm tới là Thái Lan. Tuy nhiên
cũng cần phải có những thao khảo kinh nghiệm từ Hàn Quốc và Nhật Bản để định
hướng cho các giai đoạn dài hạn.

Hoằng Hóa chịu ảnh hưởng lan tỏa của thành phố Thanh Hóa (là đô thị tỉnh
lỵ) và và thành phố Sầm Sơn (đô thị phát triển mạnh về du lịch). Sau khi tham
khảo, phân tích, đánh giá các điều kiện tương đồng tại các nước ta rút ra tổng hợp
được như sau:  

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

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

3.3.1.2.Tầm nhìn phát triển vùng:

a) Các trụ cột phát triển: 

Sau khi tham khảo kinh nghiệm Quốc tế, kết hợp với phân tích đánh giá các
điều kiện tự nhiên và hiện trạng của huyện Hoằng Hóa. Xác định đến năm 2040 và
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tầm nhìn đến năm 2070 huyện Hoằng Hóa sẽ trở thành vùng đô thị, có chức năng
hỗ trợ cho Tp Thanh Hóa, Tp Sầm Sơn. Phát triển theo hướng sinh thái, bền vững,
toàn diện.

Phát triển dựa trên các trụ cột:

- Phát triển Đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh.

- Phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao (Rau, củ, quả,
hoa); chăn nuôi (gia cầm: gà, vịt); thủy sản công nghệ cao (tôm).

- Phát triển công nghiệp sạch, hướng tới công nghiệp 4.0 và công nghiệp chế
biến (nông, lâm, thủy sản).

- Phát triển thành trung tâm giáo dục chất lượng cao.

b) Các giai đoạn phát triển:

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW của Hội nghị trung ương 6 khóa XII và
văn bản số 262/UBTVQH14-PL của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đề án sắp xếp
lại  các  đơn  vị  hành  chính  để  đảm  bảo  tiêu  chuẩn  theo  Nghị  quyết  số
1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính. 

Huyện Hoằng Hóa chưa đạt 50% tiêu chí về diện tích, về định hướng lâu dài
cần có phương án kế hoạch, lộ trình sắp xếp lại đơn vị hành chính. Tuy nhiên nếu
Hoằng Hóa sát nhập với các đơn vị hành chính xung quanh có nhiều vấn đề bất
cập. Mặt khác Hoằng Hóa nằm trong vùng đô thị hóa nhanh và mạnh của tỉnh (tp
Thanh Hóa, tp Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn), hiện nay huyện Hoằng Hóa đáp ứng
được khoảng 70% tiêu chuẩn đô thị loại 3 theo Nghị quyết 1210 và đáp ứng đủ các
tiêu chuẩn của thị xã theo Nghị Quyết 1211.

Từ những lý do trên, định hướng huyện Hoằng Hóa phát triển thành thị xã đạt
tiêu chuẩn đô thị loại 3 là phương án khả thi và phù hợp nhất.

Ngoài ra các quy hoạch ngành của tỉnh đều có định hướng tối đa đến năm
2025, quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa định hướng đến năm 2040, vì vậy để
tránh phải điều chỉnh các quy hoạch ngành, phát triển vùng sẽ chia làm 2  giai
đoạn:

Giai đoạn 1: Từ năm 2020 - 2030, huyện Hoằng Hóa phát triển cơ bản tuân
thủ theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành
được duyệt.

Giai đoạn 2: Từ năm 2030 - 2040: tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn
huyện. Toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III.

3.3.2. Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế được dự báo dựa trên quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế xã hội huyện Hoằng Hóa đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số
2189/QĐ-UBND ngày 26/06/2013); Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
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tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết
định  số  872/QĐ-TTg  ngày  17/6/2015)  và  Nghị  quyết  số  12-NQ/HU  ngày
03/07/2018 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải
pháp chủ yếu đến hết nhiệm kỳ 2015-2020.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế được dự báo theo bảng sau:

STT Chỉ tiêu
Hiện trạng

(2018)
Năm 
2020

Năm
2030

Năm
2040

1 Tốc độ tăng GTSX 14,5 14,56 14,8 15

2 Cơ cấu GTSX (%)

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 19,7 16 13 12

Công nghiệp và xây dựng 45,35 48 49 50

Dịch vụ 34,95 36 38 38

3 Thu nhập bq người (Tr.đ) 41,7 60 80 120

3.3.3. Dự báo quy mô dân số

- Công thức tính dự báo dân số: Dt = Do(1+r)t+ P 

Trong đó:  Dt: là dân số tính toán dự báo; Do: là dân số hiện tại; r: là tỷ lệ tăng
dân số tự nhiên; t: là số năm dự báo; P: là dân số tăng cơ học.

- Công thức tính dân số tạm trú quy đổi:

365

2
0

mN
N t 

Trong đó:

N0: Số dân tạm trú quy đổi về dân số đô thị (người);

Nt: Tổng số lượt khách đến tạm trú ở khu vực nội thành, nội thị và ngoại
thành, ngoại thị dưới 6 tháng (người);

m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày).

3.3.3.1.Giai đoạn đến năm 2030:

a) Tính toán dân số từ tăng tự nhiên: 

230.627 người x (1+0,8%)11 =  250.920 người (tỷ lệ tăng tự nhiên 0,8%)

b) Tính toán dân số từ tăng cơ học: 

Dự báo tỷ lệ tăng cơ học khoảng 0,6%/năm , dân số tăng cơ học đến năm
2030: khoảng 16.560 người;

c) Tính toán dân số tạm trú quy đổi: 

Dự báo đến năm 2030 khách du lịch khoảng 1.500.000 người, số ngày lưu trú
trung bình 2 ngày. Dân số quy đổi (2x1.500.000 x 2)/365 = 16.438 người.

Tổng dân số dự báo đến năm 2030 (a+b+c): khoảng 283.918 người.
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3.3.3.2.Giai đoạn đến năm 2040:

a) Tính toán dân số từ tăng tự nhiên: 

283.918 người x (1+0,8%)10 =  306.630 người (tỷ lệ tăng tự nhiên 0,8%)

b) Tính toán dân số từ tăng cơ học: 

Dự báo tỷ lệ tăng cơ học khoảng 0.6%/năm, dân số tăng cơ học đến năm
2040: khoảng 18.399 người;

c) Tính toán dân số tạm trú quy đổi: 

Dự báo đến năm 2040 khách du lịch khoảng 1.700.000 người, số ngày lưu trú
trung bình 2 ngày. Dân số quy đổi (2x1.700.000 x 2)/365 = 18.360 người.

Tổng dân số dự báo đến năm 2040 (a+b+c): khoảng 343.389 người.

3.3.4. Dự báo các chỉ tiêu đất đai, đô thị hóa

Dự báo đến năm 2030 huyện Hoằng Hóa sẽ hình thành 05 đô thị bao gồm:
Thị trấn Bút Sơn, Đô thị Hải Tiến, Đô thị Phú Quý, Đô thị Thịnh Lộc, Đô thị
Thanh Ngọc; Từ năm 2030 - 2040 toàn bộ huyện Hoằng Hóa là thị xã đô thị loại
3, vùng nội thị bao gồm các xã dọc QL10 và phía Đông QL10. Sau năm 2040,
Nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu xây dựng huyện Hoằng Hóa trở
thành thị xã.

Trên cơ sở đó các chỉ tiêu đất đai, đô thị hóa được dự báo theo bảng sau:

Năm dự báo Chỉ tiêu Hiện trạng 2030 2040

Dân số dự báo (người) 230.627 283.918 343.389

Dân số đô thị (người) 4.987 141.959 240.372

Tỷ lệ đô thị hóa (%) 2,1 50 70

Nhu  cầu  đất  XD  đô  thị
(ha)

120-150m2/người 695 2000-2200 2400-3000

Nhu cầu đất CN (ha) 800-100m2/người 50-100 500-550 700-750

Nhu cầu hạ tầng xã hội:

* Nhu cầu Y tế: 

- Đến năm 2030: áp dụng tiêu chuẩn theo Quy hoạch hệ thống phát triển
Ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về quy
mô giường bệnh (GB) đến năm 2030 toàn tỉnh là 36GB/10.000 dân, tuyến huyện
quy mô 15GB/10.000 dân. Đến năm 2030 huyện Hoằng Hóa có 283.918 dân, như
vậy quy mô số giường bệnh là 425 giường. 

- Đến năm 2040 định hướng toàn huyện Hoằng Hóa là đô thị loại III vì vậy
các tiêu chuẩn được áp dụng theo Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng,
ban hành tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng
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(bảng 2.1. Quy định tối thiểu đối với các công trình dịch vụ cơ bản). Với chỉ tiêu 4
giường bệnh/1000 dân, quy mô 100m2/giường. Như vậy đến năm 2040, quy mô
số giường bệnh là 1375 giường.

* Nhu cầu Giáo dục: 

Áp dụng  Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng, ban hành tại Quyết
định số 04/2008/QĐ-BXD (bảng 2.1. Quy định tối thiểu đối với các công trình
dịch vụ cơ bản), chỉ tiêu trường THPT là 40 chỗ/1000 dân, quy mô 15m2/chỗ.
Như vậy đến năm 2040 quy mô trường THPT cần 13.735 chỗ, quy mô diện tích
20,6ha.

3.4. Cấu trúc phát triển không gian vùng:

3.4.1. Các đặc trưng về hệ thống giao thông và phân bố dân cư

- Hệ thống giao thông của huyện có một số đặc trưng khi nghiên cứu phương
án quy hoạch như sau:

+ Tính kết nối về phía Tây rất kém, đặc biệt là kết nối liên huyện và kết nối
nội huyện ở các xã phía Tây QL 1A.

+ Giao thông không liên tục: các tuyến giao thông chưa hình thành được
tuyến kết nối hoàn chỉnh, đều bị gián đoạn và dừng ở QL 1A và không kết nối
được về phía còn lại.

+ Giao thông không có tính dẫn hướng: các tuyến đường huyện được hình
thành trên cơ sở ghép nối các đoạn hiện trạng vì vậy không có hướng tuyến đồng
nhất.

- Phân bố dân cư có các đặc điểm nổi bật là cơ bản theo hệ thống giao thông
Bắc - Nam, Đông -Tây.

3.4.2. Các phương án cơ cấu

* Phương án 1:

Tranh thủ, tận dụng sự phát triển lan tỏa của 2 vùng phát triển năng động của
tỉnh (TP. Thanh Hóa - TP. Sầm Sơn; thị xã Bỉm Sơn) để phát triển các đô thị ở khu
vực cửa ngõ phía Bắc, Phía Nam, Phía Đông và khu vực trung tâm. 

Tăng cường sự kết nối về phía Tây với các huyện: Thiệu Hóa, Thọ Xuân,
Yên Định để tăng tính giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội, hỗ trợ nhau cùng phát triển
đặc biệt là phát triển du lịch.

Hình thành các tuyến đường kết nối trung tâm xã trên cơ sở một số đoạn đã
có và xây dựng mới một số đoạn để hoàn chỉnh kết nối giao thông toàn huyện.

Ưu tiên kết nối khu vực trung tâm và hướng về phía Đông để phát triển khu
vực ven biển, kiểm soát phát triển theo các giai đoạn.

Hai bên bờ sông Bút bố trí không gian cây xanh cảnh quan. Giải pháp điều
tiết, bảo tồn môi trường sinh thái vùng huyện Hoằng Hóa.
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Các tuyến đường vừa làm nhiệm vụ liên kết về mặt giao thông vừa kiểm soát
phát triển của các khu vực đô thị theo từng giai đoạn.

Hình thành tuyến hành lang cây xanh cách ly hai bên tuyến đường sắt cao tốc
Bắc Nam(Tây Hoằng Hóa).

Trên cơ sở hệ thống giao thông hiện có, tổ chức mạng lưới giao thông dạng ô
cờ với 04 trục Bắc Nam và 04 trục Đông Tây. Gồm:

- 4 trục giao thông Bắc - Nam: Quốc lộ 1A đoạn TP Thanh Hóa - thị xã Bỉm
Sơn; Tuyến đường ven biển KKT Nghi Sơn - Ninh Bình; Quốc lộ 10 (mới) KKT
Nghi Sơn - Ninh Bình; Quốc lộ 10 (cũ) TP. Thanh Hóa - Ninh Bình.

- 4 trục Đông - Tây: Tuyến Đại lộ Bắc Sông Mã; tuyến đường tỉnh lộ 510;
tuyến đường Thịnh - Đông, tuyến thị trấn Bút Sơn đi Hải Tiến.

Sơ đồ cơ cấu phát triển vùng phương án 1

* Phương án 2:

Trên cơ sở hệ thống giao thông hiện có, tổ chức mạng lưới giao thông liên kết
giữa các trung tâm đô thị theo hướng Bắc Nam và Đông Tây.

- Các trục Bắc Nam bao gồm: đường ven biển; QL10; QL 1A;
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- Các trục Đông Tây bao gồm: đường Thịnh Đông, đại lộ Bắc Sông Mã, tỉnh
lộ 510.

Hình thành tuyến hành lang cây xanh cách ly hai bên tuyến đường sắt cao tốc
Bắc Nam(Tây Hoằng Hóa).

Trên cơ sở hệ thống giao thông mạng hỗn hợp, phát triển hệ thống các đô thị
và trung tâm cụm xã phân bố đều trên toàn bộ huyện bao gồm: Đô thị Bút Sơn; đô
thị du lịch Hải Tiến, đô thị Thịnh Lộc; đô thị Thanh Ngọc, đô thị Phú Quý.

Sơ đồ cơ cấu phát triển vùng phương án 2

3.4.3. Phân tích lựa chọn phương án:

Phương án 1 (phương án chọn) Phương án 2

Ưu điểm - Đẩy mạnh tính liên kết vùng.

-  Mạng  lưới  giao  thông  kết  nối
hoàn chỉnh, thuận lợi.

- Tận dụng được hệ thống hạ
tầng hiện có, chi phí đầu tư hạ
tầng ít.
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- Tập trung phát triển các khu vực
trọng tâm.

- Phát triển dựa trên đặc điểm địa
hình tự nhiên và phân bố dân cư
hiện trạng.

-  Kiểm soát  được các vùng phát
triển  đô  thị,  tạo  được  các  nêm
xanh giữa các khu vực đô thị.

-  Tạo  ra  nhiều  trục  hướng  biển,
phát triển mạnh và toàn diện khu
vực ven biển.

- Các vùng nông thôn cũng được
hưởng lợi.

- Dễ phù hợp với các phương
án  tổ  chức  hệ  thống  đô  thị,
không gian và điều  chỉnh địa
giới hành chính.

Nhược điểm - Chi phí đầu tư hạ tầng lớn. - Tính liên kết các đô thị, trung
tâm xã yếu.

- Phát triển phân tán không tập
trung.

3.5. Định hướng phát triển không gian vùng và phân vùng phát triển

3.5.1.1.Định hướng phát triển không gian vùng

- Xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng các đô thị theo hướng phát triển bền
vững;

- Trên cơ sở phương án chọn với mô hình mạng ô bàn cờ, tổ chức hệ thống
giao thống, đô thị, các không gian phát triển trên cơ sở cơ cấu khung không gian
chính của phương án chọn:

a) Về giao thông: 

*Giao thông đối ngoại:

- Các tuyến xây dựng mới: 

Xây dựng mới 02 tuyến đường kết nối với khu vực phía Tây với các huyện
Thiệu Hóa, Thọ Xuân, TP. Thanh Hóa, bao gồm:

+  Tuyến đường QL 1A đi Hoằng Hải có vai trò là cầu nối phát triển văn
hóa, du lịch khi kết nối được các đô thị.

+ Tuyến đại lộ Bắc sông Mã với đường bộ ven biển. Có vai trò là phát triển
kinh tế, xã hội kết nối TP. Thanh Hóa với khu vực ven biển Hoằng Hóa.

- Các tuyến đường được cập nhật theo quy hoạch giao thông toàn tỉnh:

+ Tuyến QL1A.

+ Tuyến đường bộ ven biển.
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+ Tuyến đường vành đai 3 TP Thanh Hóa.

+ Tuyến đường QL10 kéo dài.

*Giao thông nội bộ huyện:

- Các tuyến đường chính liên kết các xã trong huyện, bao gồm:

+ Cập nhật tuyến đường Hoằng Thịnh đi Hoằng Đông (từ QL1A đi Hoằng
Đông), đề xuất kéo dài ra biển trên cơ sở các tuyến đường đã được quy hoạch theo
quy hoạch giao thông vận tải huyện Hoằng Hóa.

+ Đường ven biển 22m:  Tuyến phục vụ phát triển kinh tế các xã ven biển,
đặc biệt là du lịch, có vai trò quan trọng hình thành các khu du lịch sinh thái biển
của huyện; kết nối cụm công nghiệp Hoằng Phụ.

+ Hoằng Hải - Hoằng Hà - Hoằng Đạo:  Tuyến có vai trò quan trọng phát
triển du lịch, kết nối thuận lợi với đường ven biển, QL10 mới, phát triển không
gian đô thị tương tự như mở rộng ĐT510 đến bãi biển Hải Tiến; đồng thời đấu nối
với đường Đạo-Thành, thuận lợi phát triển cụm công nghiệp Thắng-Thái.

+ Đường từ Cầu Bút Sơn đi Quốc lộ 10 Hoằng Vinh (Nay là TT. Bút Sơn):
Tuyến tạo thuận lợi đi lại cho nhân dân, rút ngắn đường đi theo QL10; giảm tải
lưu lượng xe vào khu trung tâm thị trấn và phát triển không gian đô thị phía Tây
Bắc của TT Bút Sơn.

+  Hoằng Sơn-Hoằng Trinh-Hoằng Kim:  Tuyến kết nối thuận lợi xã Hoằng
Sơn đi QL1A và tạo liên kết với đô thị Nghĩa Trang  và cụm công nghiệp phía Bắc
của huyện (trong đó có xây dựng cầu vượt qua QL1A sang đường Kim-Xuân mới
được đầu tư).

+ Hoằng Đạo - Hoằng Thành - Hoằng Tân: Tuyến kết nối từ ĐT510 đến các
xã phía Nam của huyện và cụm công nghiệp Thắng-Thái.

+ Hoằng Xuân-Hoằng Hợp-Hoằng Cát (theo bờ Kênh Nam):  Tuyến kết nối
các xã phía Tây Bắc của huyện, nối đường Nghĩa Trang-Thiệu Long với QL1A và
đấu vào đường Quỳ-Xuyên đang được đầu tư xây dựng.

+ Đường từ Thị trấn Bút - Trường  đi đê hữu Sông Lạch Trường: Tuyến nối
các xã khu vực phía Bắc của huyện, nối  đường Bút-Trường tới đê sông Lạch
Trường và sau nay đấu vào Quốc lộ 10 mới.

+  Đường nối ĐT510 với Hoằng Ngọc:  Tuyến nhằm giảm tải tuyến đường
Gòng-Hải Tiến, tạo 1 chiều song song với ĐT510 ra KDL Hải Tiến đồng thời phát
triển không gian đô thị theo dọc tuyến đường. 

+ Đường vào đài chiến thắng Hoằng Trường: Tuyến phục vụ du lịch kết nối
từ đường ven biển vào đài chiến thắng và khu du lịch Hoằng Trường, nối với
ĐT510B để liên kết thành 1 tuyến ngang của huyện; thuận lợi thu hút đầu tư dự án
Sân gôn, khu nghĩ dưỡng cao cấp Yến-Trường-Hải (diện tích khoảng 1.500 ha).
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+  Đường Hoằng Phú – Hoằng Giang:  Tuyến nối các xã phía Tây Bắc của
huyện là Hoằng Phú, Hoằng Phượng, Hoằng Quý, Hoằng Giang với QL1A tạo
thuận lợi cho nhân dân đi lại và phát triển kinh tế của khu vực. 

+ Đường Hoằng Trung – Hoằng Quỳ (song song QL1A): Tuyến đi dọc phía
Tây Bắc của huyện, song song QL1A, nối  các xã Hoằng Trung,  Hoằng Kim,
Hoằng Phú, Quý, Hoằng Hợp tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và phục vụ phát
triển cụm công nghiệp phía Bắc Hoằng Hóa; giảm tải Quốc lộ 1A.

a) Cơ cấu phát triển không gian: 

Trên cơ sở khung giao thông đã được xác định: 

Định hướng đến năm 2030 phát  triển  hệ  thống đô thị  dọc  theo QL 1A,
QL10(cũ) theo trục phát triển kinh tế xã hội Tp Thanh Hóa - thị xã Bỉm Sơn để
phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại bao gồm các đô thị: TT Bút
Sơn, Đô thị Thịnh Lộc, Đô thị Phú Quý.

Từ năm 2030 - 2040: Toàn bộ huyện Hoằng Hóa đạt tiêu chí đô thị loại III. 

Tổ chức trục trung tâm của huyện trên cơ sở bố trí các công trình hành chính,
công cộng, trung tâm văn hóa, xã hội, thương mại dịch vụ dọc theo tuyến đường
tỉnh lộ 510.

Hình thành các nêm xanh giữa các khu vực đô thị

Bố trí các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch, trên cơ sở theo quy mô đất
đai dự báo và các lợi thế về tài nguyên lao động, hạ tầng giao thông, vị trí địa lý.

Sau năm 2040: Nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu xây dựng
huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã.

3.5.1.2.Xác định các phân vùng kiểm soát, quản lý phát triển:

a) Các tiểu vùng

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hoằng Hóa, toàn bộ
huyện Hoằng Hóa có quy mô diện tích khoảng 203,8 km2, được phân chia thành
03 tiểu vùng như sau:

- Tiểu vùng 1 (vùng đồng): Vùng đồng gồm 16 xã, nằm phía Tây Bắc sông
Lạch Trường, xây dựng vùng này trở thành vùng trọng điểm về sản xuất nông
nghiệp của huyện (lúa, cói, rau an toàn, thủy sản), phát triển tiểu thủ công nghiệp,
làng nghề (da giầy, may mặc, dệt cói, thêu ren….). nông nghiệp an toàn và công
nghê cao, thủy sản, chăn nuôi đại gia súc.

- Tiểu vùng 2 (theo trục QL 10, TL510): Gồm 18 xã và thị trấn Bút Sơn, nằm
giữa sông Cung và sông Lạch Trường đây là vùng trung tâm của huyện, hội tụ đủ
các yếu tố về điều kiện tự nhiên, giao thông, hạ tầng thuận tiện cho phát triển, giao
lưu kinh tế với các vùng lân cận.
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Xây dựng vùng này thành trung tâm hành chính của huyện. Đẩy mạnh việc
mở rộng thị trấn, xây dựng khu thị trấn Bút Sơn, đô thị Thịnh Lộc và hoàn thiện
cơ sở hạ tầng. Tâp trung phat triên công nghiêp, dich vu, thương mại tổng hợp.

- Tiểu vùng 3 (vùng ven biển):  Gồm 8 xã vùng biển nằm ở phía Đông sông
Cung: Phat triên mạnh dich vu du lich, đanh bắt, nuôi trông thủy hải sản, chê biên
thủy sản, xây dưng khu sản xuât rau an toan, vơi cac sản phâm xanh-sạch-an toan
cung câp thưc phâm cho cac khu du lich, va cac vùng lân cân (thanh phô Thanh
Hóa, thanh phô Sầm Sơn, huyên Thiêu Hóa).

b) Các phân vùng kiểm soát, quản lý phát triển

Ngoài các vùng với các chức năng phát triển tuân thủ theo quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế xã hội, được cụ thể hóa thành các vùng để kiểm soát phát
triển như sau:

- Vùng phát triển: bao gồm các khu vực quanh thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải
Tiến, đô thị Thịnh Lộc, đô thị Thanh Ngọc, đô thị Phú Quý để tập trung phát triển
có trọng tâm tránh phân tán, dàn trải.

- Vùng hạn chế pháp triển: Bao gồm các xã vùng đồng và các vùng còn lại
của khu vực nội thị. Khu vực này chủ yếu giữ nguyên hiện trạng, phát triển các
khu chức năng đặc thù, các điểm dân cư nông thôn theo nhu cầu thực tế để góp
phần giữ ổn định diện tích đất nông nghiệp, tạo các nêm xanh quanh các khu vực
đô thị để kiểm soát đô thị hóa, gìn giữ môi trường.

- Vùng cấm phát triển: bao gồm các khu vực: núi Sơn Trang, núi Hoằng
Trường, khu vực sinh thái ven sông Bút, sông Cung. Đây là các khu vực có cảnh
quan thiên nhiên sông, núi cần được bảo vệ ngoài ra tại các núi còn có các khu vực
đất quân sự.

3.6. Phân bố và quy mô các không gian phát triển

3.6.1. Tổ chức hệ thống đô thị:

3.6.1.1. Hệ thống đô thị:

a. Định hướng đến năm 2030: huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị
trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó ưu tiên phát triển 05
đô thị, dự báo dân số đô thị toàn huyện là  145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt
50% nhu cầu đất xây dựng đô thị 2000-2200ha, bao gồm:

* Đến năm 2025: Hình thành 04 đô thị.

- Thị trấn Bút Sơn: 

+ Phạm vi ranh giới: bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Bút Sơn hiện
tại, mở rộng thêm xã Hoằng Đức. tổng diện tích: 1458ha.

+ Dân số hiện trạng: 18.382 người, dự báo đến năm 2030 dân số khoảng
30.000 người.
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+ Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của
huyện.

- Đô thị Hải Tiến: 

+ Phạm vi ranh giới: bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên các xã Hoằng Tiến,
Hoằng Hải, Hoằng Trường và một phần các xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng
Phong với tổng diện tích 2.600ha.

+ Dân số hiện trạng: 28.000 người, dự báo đến năm 2030 dân số khoảng
60.000 người.

+ Tính chất: Là đô thị loại V, một trong những trọng điểm du lịch biển tỉnh
Thanh Hóa với các loại hình du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; Là
trung tâm dịch vụ thương mại, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản và dịch
vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

- Đô thị Phú Quý: 

+ Phạm vi ranh giới: thuộc diện tích tự nhiên các xã: Hoằng Trung, Hoằng
Kim, Hoằng Phú, Hoằng Quý với tổng diện tích 1536 ha.

+ Tính chất: Là đô thị loại V, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
của xã Hoằng Trung, xã Hoằng Kim, Hoằng Phú, Hoằng Quý cũng như của huyện
Hoằng Hóa.

Là đô thị có tính chất chức năng tổng hợp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
thương mại, dịch vụ, giáo dục) và là đầu mối giao thông của xã Hoằng Trung,
Hoằng Kim, Hoằng Phú, Hoằng Quý cũng như của huyện Hoằng Hóa.

- Đô thị Thịnh Lộc: 

+ Phạm vi ranh giới: thuộc diện tích tự nhiên các xã: Hoằng Đồng, Hoằng
Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Thành, Hoằng Lộc với tổng diện tích 1.527 ha;

+ Dân số hiện trạng (năm 2018): 24.723 người, dự báo đến năm 2035 dân số
khoảng 30.000 người.

+ Tính chất:  Là đô  thị có tính chất chức năng tổng hợp về nhiều mặt như
hành chính - chính trị, kinh tế (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại,
dịch vụ, giáo dục) và là đầu mối giao thông khu vực của huyện Hoằng Hóa.

* Từ năm 2025 - 2030: Hình thành 01 đô thị.

- Đô thị Thanh Ngọc: 

+ Phạm vi ranh giới: thuộc diện tích tự nhiên các xã: Hoằng Ngọc, Hoằng
Đông, Hoằng Phụ, Hoằng Thanh với tổng diện tích 2.253 ha.

+ Dân số hiện trạng (năm 2018): 28.495 người, dự báo đến năm 2035 dân số
khoảng 35.000 người

+ Tính chất: Là đô thị phát triển Du lịch, Dịch vụ thương mại, hậu cần nghề cá,
sửa chữa tàu thuyền và chế biến, nuôi trồng thủy hải sản.

Định hướng đến năm 2030, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV.
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b. Định hướng đến năm 2040: 

Tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện. Dự báo dân số đô
thị toàn huyện là 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%. Toàn huyện đạt tiêu chí
đô thị loại III.

+ Khu vực nội thị bao gồm 27 xã, thị trấn: TT. Bút Sơn, Hoằng Đức(thị trấn
Bút  Sơn mở rộng);  Hoằng Hải,  Hoằng Phụ, Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, Hoằng
Trường (đô thị Hải Tiến),  Hoằng Ngọc, Hoằng Đông, Hoằng Phụ, Hoằng Thanh
(đô  thị  Thanh  Ngọc); Hoằng  Lộc,  Hoằng  Thái,  Hoằng  Thành,  Hoằng     Thịnh,
Hoằng Đồng (đô thị Thịnh Lộc);  Hoằng  Phú, Hoằng Trung, Hoằng Quý,  Hoằng
Kim (đô thị Phú Quý); Mở rộng các đô thị trên cơ sở sáp nhập các xã như: Hoằng
Đạo, Hoằng Thắng vào (TT Bút Sơn), Hoằng Phong, Hoằng Châu, Hoằng Yến
vào đô thị Hải Tiến; Hoằng Quý, Hoằng Trinh vào Đô thị Nghĩa Trang.

+ Khu vực ngoại thị gồm 10 xã: Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Hợp, Hoằng
Giang, Hoằng  Phượng, Hoằng  Sơn, Hoằng  Tân, Hoằng  Trạch,  Hoằng
Xuân, Hoằng Xuyên.

3.6.1.2. Dân số khu vực đô thị:

Dân số toàn huyện hiện trạng năm 2018 là 230.627 người.

- Dự báo đến năm 2030, dân số toàn huyện khoảng 283.918  người, trong đó
dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

- Dự báo đến năm 2040, dân số toàn huyện khoảng 343.389 người, trong đó
dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

3.6.1.3. Định hướng sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070: 

Nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu xây dựng huyện Hoằng Hóa
trở thành thị xã.
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

3.6.2. Định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn:

3.6.2.1.Phương hướng chung:

Phát triển dân cư nông thôn theo Chương trình phát triển nông thôn mới với
mục tiêu chung là xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội từng bước hiện đại; xây dựng
các trung tâm xã, các điểm dân cư mới tạo động lực mới phát triển kinh tế xã hội
cho khu vực nông thôn. Tập trung phát triển 03 trung tâm cụm xã tại Hoằng Giang
và Hoằng Hà, Hoằng Tân, (bao gồm các chức năng: dân cư mới, khu thương mại,
dịch vụ hỗ trợ SX nông nghiệp quy mô lớn,…)

Huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, thủy sản (công
trình thủy lợi, điện khu sản xuất, giao thông nội đồng ...); kêu gọi doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp; tâng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho
các hộ nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, an toàn, ứng dụng
hiện đại hóa trong nông nghiệp để phục vụ cho các thị trường lớn như tp Thanh
Hóa, Sầm Sơn.

Xây dựng các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện để tạo thương hiệu
(như thủ công mỹ nghệ, nuôi trồng thủy sản,…) các làng nghề, nông trại kết hợp
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phát triển du lịch

Phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng về điều kiện đất đai để phát triển
nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa và bền vững. Chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng cây, con có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh
áp dụng khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất,
chất lượng và thu nhập trên 1ha đất canh tác. Phát triển nông nghiệp gắn kết với
các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản xuất.

3.6.2.2.Định hướng, mục tiêu phát triển

- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp an toàn, áp dụng khoa học
kỹ thuật  vào sản xuất trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng hiệu
quả sử dung đât va đap ưng tôt yêu cầu thi trương, nhât la thi trương thanh phô
Thanh Hóa, tp. Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và hướng tới xuất khẩu. 

- Huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, thủy sản; kêu gọi doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; đầu tư cải tạo hệ thống hạ tầng nông nghiệp (công
trình thủy lợi, điện khu sản xuất, giao thông nội đồng…); tăng cường chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật cho các hộ nông dân, ngư dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng
gia tri sản phâm/1ha đât canh tac va hiêu quả khai thac nguôn lợi thủy sản.

- Tập trung hình thành và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản tập
trung gắn với chế biến, nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo tiêu chuẩn của các sản
phẩm, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, xây dựng một số thương hiệu cho các sản
phẩm nông nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp, thủy sản trên gắn với xây dựng nông thôn mới và có
tính đến các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

- Kết hợp phát triển nông nghiệp, các nông trại, các làng nghề với loại hình
du lịch cộng đồng, dã ngoại.

Các sản phẩm chủ lực:

- Trồng trọt: 

+ Cây lương thực: Lúa chất lượng cao, Ngô đảm bảo phục vụ chăn nuôi trong
huyện.

+ Cây công nghiệp ngắn ngày: Phát triển cây cói phục vụ cho phát triển các
nghề truyền thống.

+ Nhóm rau xanh: Sản phẩm rau an toàn và rau cao cấp đáp ứng nhu cầu
trong huyên va cung câp cho cac thi trương xung quanh như thanh phô Thanh
Hóa, thành phố Sầm Sơn, hướng tới thị trường xuất khẩu (ớt, thanh long, dưa…).

+ Hoa, cây cảnh: phục vụ thị trường các đô thị lớn trong tỉnh: TP Thanh Hóa,
Thành phố Sầm Sơn.

- Chăn nuôi: 
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+ Nhóm gia cầm: ga, vit cung câp cho huyên, thanh phô Thanh Hóa, thanh
phố Sầm Sơn.

+ Nhóm gia súc, đại gia súc: cải tạo phat triên đan bò hương thit, chăn nuôi
bán công nghiệp; duy trì đàn lợn trong các gia trại, trang trại hiện có.

+ Phát triển ngành chăn nuôi gắn với chế biến thực phẩm cung cấp cho các
vùng đô thị lân cận.

- Thủy sản: 

+ Tập trung khai thác hải sản có giá trị cao phục vụ nhu cầu trong, ngoài tỉnh
và xuất khẩu.

+ Nuôi trồng thủy, hải sản: Tôm, cá, cua…

+ Phát triển ngành thủy sản theo hướng đánh bắt xa bờ, đối với nuôi trồng,
ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng trái vụ.

3.6.2.3. Phân vùng sản xuất nông nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, an toàn, ứng dụng
hiện đại hóa trong nông nghiệp để phục vụ cho các thị trường lớn như TP Thanh
Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn. Định hướng đến năm 2040 hình thành các vùng sản
xuất lớn, quy mô tập trung, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực bao gồm:

a) Tiểu vùng I (vùng lúa, rau củ quả):

* Phạm vi, quy mô: Gồm 13 xã phía Tây Bắc con sông Lạch Trường, vùng có
tổng diện tích đất tự nhiên 6.773,06 ha, chiếm 33,23 % tổng diện tích đất tự nhiên
toàn huyện. Độ cao của nền địa hình dao động ở 1,5 đến 1,8 m. Phía Tây Bắc là dãy
núi Sơn Trang kéo dài từ ngã Ba Bông, thuộc xã Hoằng Xuân đến làng Trung Hòa
xã Hoằng Trung. 

* Định hướng phát triển của vùng:Vùng có điều kiện địa hình trũng và vàn
thấp, thuận lợi cho phát triểncánh đồng lúa (vùng lúa chất lượng hiệu quả cao, vùng
lúa giống), vùng rau màu (vùng rau an toàn tập trung), trang trại tập trung và các mô
hình vườn ao chuồng (VAC) trồng trọt kết hợp chăn nuôi và thả cá.

- Trồng trọt: Phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá, tập
trung; xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất nông
nghiệp. Chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác như
cây rau, cây ăn quả, …. Hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh theo
hướng hàng hóa, trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng. Ứng dụng
khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất,  chất lượng sản phẩm;
Vùng có thế mạnh phát triển cây lúa chất lượng cao, cây rau màu, ...

- Thủy sản:  Vùng có diện tích nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ thấp. NTTS
trên địa bàn phần lớn nuôi trong các ao đầm, hồ nhỏ nên năng suất không cao, chủ
yếu là cá nước ngọt.
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- Lâm nghiệp: Tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát triển, sử
dụng hợp lý tài nguyên rừng. Hiện đại hoá công tác quản lý rừng trên bản đồ và
ngoài thực địa trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, ảnh viễn thám, góp
phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm duy trì sự cân bằng về môi trường đất, môi
trường nước và khí hậu, bảo đảm cho sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội và an
ninh rừng. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tập trung ở các xã: Xã Hoằng Xuân, Xã
Hoằng Xuân, Xã Hoằng Trung, Xã Hoằng Trinh, Xã Hoằng Sơn.

b) Tiểu vùng II (vùng lúa màu và nuôi trồng thủy sản):

* Phạm vi, quy mô: Gồm 15 xã và thị trấn Bút Sơn nằm giữa sông Cung và
sông Lạch Trường, vùng có tổng diện tích đất tự nhiên 8891,05 ha, chiếm 43,62%
tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện.

* Định hướng phát triển của vùng:

 Đây là vùng được bao bọc bởi sông Cung ở phía Đông và sông Lạch Trường
ở phía Tây và phía Bắc, sông Mã ở phía Nam. Trong vùng hình thành một dải cát
dài từ Hoằng Lộc kéo xuống tận phía Bắc giáo sông Lạch Trường thích hợp với
cây lúa và các loại cây màu như: lạc, ngô, ớt, ..... và phát triển nuôi trồng thủy sản
phía đông nam của vùng giáp cửa ngõ sông Cung và  sông Mã (gồm các xã Hoằng
Châu, Hoằng Lưu, Hoằng Phong ...);

- Trồng trọt: Phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá, tập
trung;  Chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có
hiệu quả cao; Hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, Vùng có thế
mạnh phát triển các loại cây lúa và cây màu trồng chủ yếu như: ngô, lạc, ớt, rau
các loại.

- Thủy sản: Vùng có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản các vùng nội,
ngoại đê sông Mã, sông Cung, chủ yếu ở các xã Hoằng Lưu, Hoằng Phong, Hoằng
Châu. Tổng  diện tích nuôi trồng của vùng đạt khoảng 1.967,66ha (trong đó diện
tích nuôi nước lợ tập trung khoảng 1.527,40ha), các loại con nuôi chính như tôm thẻ
chân trắng, tôm sú, cua, cá nước lợ, nước ngọt các loại và nuôi kết hợp trồng rau
câu trên diện tích nuôi tôm nước lợ.

c) Tiểu vùng III (vùng nuôi trồng, khai thác thủy sản): 

* Phạm vi, quy mô: Gồm 8 xã Hoằng Trường, Hoằng Yến, Hoằng Hải, Hoằng
Ngọc, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, vùng có tổng diện tích đất tự nhiên 4716,09 ha,
chiếm 23,14% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện. 

* Định hướng phát triển của vùng:

Địa hình vùng này không đồng đều được hình thành bởi dòng hải lưu xuôi
ngược dọc bờ biển, bởi phù sa sông Mã ... chủ yếu phát triển các loại cây màu, vùng
còn có hai cửa ngõ sông Mã và sông Lạch Trường, nên thuận lợi cho nuôi trồng và
khai thác thủy hải sản, ngoài ra do vị trí giáp biển đông và có dãy núi tại xã Hoằng
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Trường đến Hoằng Yến nên thích hợp phát triển các khu đô thị ven biển kết hợp du
lich sinh thái và phát triển nông nghiệp sinh thái.

- Thủy sản: Vùng có tiềm năng phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản, các
loại con nuôi chính như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cua, cá nước lợ, ngao tập trung
các xã như: Hoằng Phụ, Hoằng Yến, Hoằng Đông, Hoằng Ngọc, Hoằng Hải. Ngoài
ra vùng có thế mạnh khai thác thức hải sản.

- Lâm nghiệp: Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có,
nâng cấp rừng trồng, trồng rừng mới, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, điều
tiết nguồn nước, bảo vệ đất, giảm thiểu các thiên tai lũ lụt, xói mòn, bảo tồn đa
dạng sinh học. Lưu giữ các nguồn gen động thực vật, tổ chức nghiên cứu khoa
học, và các dịch vụ du lịch sinh thái.

3.6.3. Không gian phát triển công nghiệp:

Giai đoạn đến năm 2030 bổ sung Cụm công nghiệp Hoằng Đông thay thế
chức năng Cụm công nghiệp Hoằng Phụ; Cụm công nghiệp Hoằng Quỳ; Cụm
công nghiệp Phú Quý, còn lại giữ nguyên các cụm công nghiệp theo Quy hoạch
cụm công nghiệp toàn tỉnh để thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện.

Các cụm công nghiệp được quy hoạch dựa trên tiềm năng lợi thế về nguồn
nguyên liệu và lao động của từng địa phương, vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao
thông, hạ tầng kỹ thuật đủ đáp ứng. Quy mô các cụm công nghiệp được tính toán
dựa trên quy mô dân số, lao động dự báo. 

Đến năm 2040, tổng diện tích các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
khoảng 735ha, thu hút khoảng 65.000 lao động, ưu tiên sử dụng lao động người
địa phương.

Bảng thống kê các khu, CCN trên địa bàn huyện đến năm 2040

Stt Tên Địa điểm xây dựng
Quy mô

(ha)
Ghi chú

I
Cụm công nghiệp (Theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của

UBND tỉnh Thanh Hóa)

1 CCN Bắc Hoằng Hóa xã Hoằng Kim 50

2 CCN Thắng Thái xã Hoằng Thắng-Hoằng Thái 30

II
Cụm công nghiệp

(đề xuất bổ sung vào QH phát triển Cụm CN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030)
1 CCN Hoằng Đông xã Hoằng Đông 30 Xây dựng mới

2 CCN Hoằng Quỳ xã Hoằng Quỳ 55 Xây dựng mới

3 CCN Phú Quý xã Hoằng Quỳ, Hoằng Cát 70 Xây dựng mới

III KHU CÔNG NGHIỆP (đề xuất bổ sung quy hoạch mới đến năm 2040)

1 KCN Phú Quý
xã H.Quỳ; H. Quý; H. Sơn; H.

Cát; H. Trinh
500 Xây dựng mới
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Định hướng các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư:

- Công nghiệp sạch, công nghệ cao, hướng đến công nghiệp 4.0.

- May mặc, da giày (để giải quyết lao động).

- Chế biến rau quả, nông sản, chế biển thủy hải sản (kết hợp phát triển
nông nghiệp).

- Cơ khí, sửa chữa, máy móc nông nghiệp.

- Sản xuất thủ công mỹ nghệ.

3.6.4. Không gian phát triển du lịch:

Tập trung phát triển nhanh và bền vững ngành du lịch trong mối gắn kết chặt
chẽ với tp Sầm Sơn, tp Thanh Hóa và các khu du lịch lớn trong và ngoài tỉnh, sản
phẩm chủ lực là du lịch biển và các loại hình du lịch khác phụ trợ sớm đưa Hoằng
Hóa thực sự là nơi có du lịch nghỉ dưỡng biển hiện đại của tỉnh và khu vực miền Bắc.

- Tổ chức khu du lịch ven biển Hải Tiến với diện tích khoảng 3.041ha có
ranh giới phía Đông đường ven biển, kéo dài từ xã Hoằng Yến đến Hoằng Châu.
Phát triển loại hình du lịch biển với các chức năng: nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí,
chợ du lịch kết hợp ẩm thực, hội nghị hội thảo, thể thao, du lịch cộng đồng...

- Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị các di tích, đặc biệt là Quốc gia để khai
thác phát triển du lịch, xây dựng các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng để
khơi dậy truyền thống, niềm tự hào, đồng thời là điểm tham quan du lịch. 

- Các làng nghề được khôi phục, tổ chức thành khu vực tập trung để nâng cao
giá trị sản xuất, tạo thành điểm du lịch làng nghề.

Minh họa các loại hình du lịch

Hình thành 2 tuyến du lịch kết nối các khu vực trong vùng huyện Hoằng Hóa:

 - Tuyến đường bộ: Từ núi Hàm Rồng đi dọc theo vành đai 3 (thành phố
Thanh Hóa) - QL 1A - TL 510 - Đại lộ Bắc sông Mã;

- Tuyến đường thủy: Hình thành tuyến du lịch xuôi thuyền theo sông Mã;

Hình thành các tuyến du lịch ngoại huyện theo quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Thanh Hóa bao gồm:
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- Tuyến du lịch nội tỉnh: 

TP Thanh Hóa - Hoằng Hóa – Thọ Xuân. 

(1 trong 11 tuyến nội tỉnh)

- Tuyến du lịch ngoại tỉnh: 

+ Thanh Hóa - Ninh Bình- Hà Nội

+ Thanh Hóa - Nghệ An- Các tỉnh miền trung Tây nguyên - Nam bộ

(2 tuyến dọc QL1A trong 6 tuyến ngoại tỉnh).

3.6.5. Định hướng phát triển hạ tầng xã hội

3.6.5.1.Y tế:

Trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu theo quy mô dân số và theo tiêu chuẩn hiện
hành, đến năm 2030 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa cần có 425 giường
bệnh, đến năm 2040, hệ thống bệnh viện đa khoa cần có 1375 giường bệnh.

- Định hướng đến năm 2040:

+ Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa đạt quy mô 300 -
400 giường bệnh.

+ Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng đạt quy mô 100 - 200
giường bệnh.

+ Xây dựng mới thêm bệnh viện đa khoa ở đô thị Hải Tiến với quy mô 300 -
400 giường bệnh.

+ Xây dựng mới thêm bệnh viện đa khoa ở đô thị Thịnh Lộc với quy mô 300
- 400 giường bệnh.

Bảng thống kê các công trình bệnh viện đến năm 2040

TT Tên công trình Địa điểm xd
Quy mô
(giường)

Ghi chú

1
Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa
(đến năm 2030)

TT. Bút Sơn 300 - 400
Nâng cấp, mở

rộng

2
Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng
(đến năm 2030)

X. Hoằng Quỳ 100 - 200
Nâng cấp, cải

tạo

3
Bệnh viện đa khoa Hải Tiến 
(đến năm 2030)

X. Hoằng Tiến 400 - 500 Xây dựng mới

4
Bệnh viện đa khoa đô thị Thịnh 
Lộc (đến năm 2040)

X. Hoằng Thành 300 - 400 Xây dựng mới

3.6.5.2.Giáo dục:

Mạng lưới giáo dục phổ thông trung học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu và
bán kính phục vụ. Định hướng của tỉnh về đề án xắp xếp các trung học trường phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo khoảng
cách hợp lý giữa các trường. Vì vậy đề xuất giữ nguyên hệ thống các trường trung
học phổ thông, dành quỹ đất để phát triển một số mô hình trường liên cấp tại các
đô thị đủ đáp ứng với sự phát triển dân số theo từng giai đoạn. 
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3.6.5.3.Văn hóa - thể thao:

- Giữ nguyên trung tâm văn hóa thể thao huyện tại thị trấn Bút Sơn. Định
hướng đến năm 2040, bố trí thêm cụm các công trình văn hóa, thể thao cấp đô thị
tại các khu vực xã Hoằng Đức (thị trấn Bút Sơn mở rộng) và đô thị Hải Tiến, dọc
theo các trục trung tâm đô thị, bao gồm các công trình:

+ Thư viện, quy mô tối thiểu 0,5ha;

+ Bảo tàng tổng hợp, quy mô tối thiểu 1ha;

+ Cung triển lãm, quy mô tối thiểu 1ha;

+ 01 Thiết chế văn hóa tổng hợp đa chức năng cấp đô thị gồm cung văn hóa,
cung thiếu nhi, nhà hát, rạp chiếu phim, quy mô tối thiểu 3,2ha.

+ Quảng trường trung tâm gắn với công trình biểu tượng hoặc tượng đài;

+ Sân thể thao cơ bản, quy mô tối thiêu 1ha;

+ Sân vận động, quy mô tối thiểu 2,5ha;

+ Trung tâm thể dục thể thao, quy mô tối thiểu 3ha.

Bảng thống kê các công trình giáo dục, đào tạo đến năm 2040

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng
Quy mô

(chỗ)
Ghi chú

I Công trình giáo dục - đào tạo (đến năm 2030)

1
Trường THPT Lương Đắc 
Bằng 

thị trấn Bút Sơn 2.500
Nâng cấp, mở

rộng

3 Trường THPT Hoằng Hóa Xã Hoằng Ngọc 1.500
Nâng cấp, mở

rộng

2 Trường THPT Hoằng Hóa 2 xã Hoằng Kim 1.500
Nâng cấp, mở

rộng

4 Trường THPT Hoằng Hóa 3 Xã Hoằng Ngọc 1.500
Nâng cấp, mở

rộng

5 Trường THPT Hoằng Hóa 4 xã Hoằng Thành 1.500
Nâng cấp, mở

rộng

6
Trung tâm GDTX và Dạy 
nghề Hoàng Hóa

xã Hoằng Đạo 2.000
Nâng cấp, mở

rộng
II Công trình giáo dục - đào tạo (đến năm 2040)

1
Trung tâm GDTX và Dạy 
nghề 

xã Hoằng Ngọc 2.500 Xây dựng mới

Bảng thống kê các công trình văn hóa - thể thao đến năm 2040

I Công trình văn hóa – thể thao (đến năm 2030)

1
Trung tâm Văn hóa - thể thao 
H. Hoằng Hóa

thị trấn Bút Sơn - Giữ nguyên

2
Trung tâm Văn hóa - thể thao 
Hải Tiến 

đô thị Hải Tiến - Xây dựng mới

3
Trung tâm Văn hóa - thể thao 
Thị Trấn 

xã Hoằng Đức Xây dựng mới
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II Công trình văn hóa – thể thao (đến năm 2040)

1 Trung tâm Văn hóa - thể thao đô thị Phú Quý - Xây dựng mới

2 Trung tâm Văn hóa - thể thao đô thị Thịnh Lộc - Xây dựng mới

3.6.5.4.Công trình thương mại dịch vụ:

- Xây dựng mới khu trung tâm Dịch vụ thương mại hỗn hợp của vùng. 

- Chuyển chợ Bút Sơn - chợ đầu mối, bến xe thị trấn về phía Bắc khu đô thị
mới trên trục cầu Bút Sơn đến Hoằng Vinh gắn kết với khu đô thị mới. Quỹ đất
Chợ hiện tại của thị trấn sẽ được đầu tư thành Trung tâm Thương mại – Dịch vụ
với hình thức kiến trúc hiện đại, cao tầng, tạo điểm nhấn cho đô thị.

-  Xây dựng, mở rộng và phát triển các điểm thương mại tại các trung tâm
cụm xã  như:  Hoằng  Giang,  Hoằng  Hà,  Hoằng  Tân.  Xây  dựng các  trung tâm
thương mại lớn cấp vùng tại các khu vực đầu mối cửa ngõ như: Thị trấn Bút Sơn,
đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc, đô thị Thanh Ngọc.

- Hình thành mạng lưới các cửa hàng, điểm mua, tiêu thụ và bán hàng tại
các thôn xóm, cụm dân cư; từng bước tạo ra sự chuyển biến trong lưu thông, đáp
ứng yêu cầu giao dịch trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện theo quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa theo Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh: Tiếp
tục duy trì, cải tạo và nâng cấp các chợ hiện có theo quy hoạch của UBND tỉnh
Thanh Hóa. Các chợ hạng 2 gồm: Chợ thị trấn Bút Sơn, chợ Quăng (xã Hoằng
Lộc), chợ Vực (xã Hoằng Ngọc); cải tạo, mở rộng các chợ hạng 3 hiện có tại các
xã (Hoằng Phượng, Hoằng Quý, Hoằng Trung, Hoằng Hợp, (chợ Bút) thị trấn
Bút Sơn, 

Hoằng Đạt, Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Trạch, (chợ Rọc và chợ hải
sản) Hoằng Châu, Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Hải, Hoằng Đông, Hoằng
Thanh, Hoằng Phụ. Xây mới chợ hạng 3 tại các xã: Hoằng Tiến, Hoằng Đức,
Hoằng Xuyên, Hoằng Tân bố trí một chợ đầu mối nông sản tại xã Hoằng Thịnh.
Di rời sang vị trí mới chợ tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Xuân, Hoằng Phú,
Hoằng Kim, Hoằng Quỳ, Hoằng Cát,  Hoằng Hà, Hoằng Lưu, Hoằng Trường.
Xóa bỏ các chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Bổ
sung thêm chợ du lịch kết hợp khu ẩm thực tại khu du lịch Hải Tiến (hạng 2) để
phục vụ khu du lịch ven biển; chợ thị trấn Bút Sơn (hạng 3) để đảm bảo bán kính
phục vụ.

Bảng thống kê hệ thống chợ đến năm 2040

TT Tên chợ
Địa điểm xây

dựng
Quy mô,

hạng
Ghi chú

I
Hệ thống chợ theo quyết định 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND Tỉnh

Thanh Hóa
1 Chợ Thị Trấn thị trấn Bút Sơn II Cải tạo, nâng cấp,
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mở rộng

2 Chợ Quăng xã Hoằng Lộc II
Cải tạo, nâng cấp,

mở rộng

3 Chợ Vực xã Hoằng Ngọc II
Cải tạo, nâng cấp,

mở rộng
4 Chợ Chùa Gia xã Hoằng Phượng III Cải tạo, mở rộng
5 Chợ Đầng xã Hoằng Quý III Cải tạo, mở rộng
6 Chợ thị tứ xã Hoằng Trung III Cải tạo, mở rộng
7 Chợ Vĩnh xã Hoằng Hợp III Cải tạo, mở rộng
8 Chợ Bút TT. Bút Sơn III Cải tạo, mở rộng
9 Chợ Chùa  xã Hoằng Đạt III Cải tạo, mở rộng
10 Chợ Hôm Sung xã Hoằng Đồng III Cải tạo, mở rộng
11 Chợ Đền xã Hoằng Thắng III Cải tạo, mở rộng
12 Chợ Mới Lam xã Hoằng Trạch III Cải tạo, mở rộng
13 Chợ Rọc xã Hoằng Châu III Cải tạo, mở rộng
14 Chợ Hải Sản xã Hoằng Châu III Cải tạo, mở rộng
15 Chợ Nghè xã HoằngThịnh III Cải tạo, mở rộng
16 Chợ Hành xã Hoằng Thái III Cải tạo, mở rộng
17 Chợ Hón xã Hoằng Hải III Cải tạo, mở rộng
18 Chợ Dọc xã Hoằng Đông III Cải tạo, mở rộng
19 Chợ Hà xã Hoằng Thanh III Cải tạo, mở rộng
20 Chợ Bến xã Hoằng Phụ III Cải tạo, mở rộng
21 Chợ Hoằng Tiến xã Hoằng Tiến III xây mới
22 Chợ Hoằng Minh xã Hoằng Đức III xây mới
23 Chợ Hoằng Khê xã Hoằng Xuyên III xây mới
24 Chợ Hoằng Tân xã Hoằng Tân III xây mới
25 Chợ Hoằng Đức xã Hoằng Đức III xây mới
26 Chợ kết nối nông sản sạch xã Hoằng Thịnh III xây mới
27 Chợ Chiêng xã Hoằng Giang III di dời sang vị trí mới
28 Chợ Vàng xã Hoằng Xuân III di dời sang vị trí mới
29 Chợ Gốc Cáo xã Hoằng Phú III di dời sang vị trí mới
30 Chợ Già xã Hoằng Kim III di dời sang vị trí mới
31 Chợ Quỳ Chữ xã Hoằng Quỳ III di dời sang vị trí mới
32 Chợ Đình xã Hoằng Cát III di dời sang vị trí mới
33 Chợ Bến xã Hoằng Hà III di dời sang vị trí mới
34 Chợ Chùa Trào xã Hoằng Lưu III di dời sang vị trí mới
35 Chợ Hoằng Trường xã Hoằng Trường III di dời sang vị trí mới
II CHỢ QUY HOẠCH MỚI
1 Chợ Du lịch Hải Tiến xã Hoằng Hải II Xây dựng mới
2 Chợ Hoằng Vinh TT. Bút Sơn III Xây dựng mới

3.7. Định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng

3.7.1. Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật

3.7.1.1.Định hướng tiêu thoát nước
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* Phân vùng tiêu thoát nước

Căn cứ Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2025 và định hướng đến năm 2030, diện tích huyện Hoằng Hóa được chia
làm 5 tiểu vùng thuộc 4 vùng tiêu úng:

- Tiểu vùng 1 (tiêu ra sông Trà Giang): Phía Bắc huyện Hoằng Hóa thuộc
vùng tiêu kẹp giữa sông Lạch Trường và sông Lèn.

Diện tích lưu vực khoảng 4.800ha, Khu vực thoát nước cho toàn bộ các xã
phía bắc sông Tào.

- Tiểu vùng 2: Lưu vực sông Bút (Tào) Thoát nước cho toàn bộ khu vực thị
trấn Bút Sơn và các xã dọc sông Bút

Diện tích lưu vực khoảng : 4.800ha

- Tiểu vùng 3: Lưu vực sông Cung, Đảm nhiệm vụ thoát nước cho toàn bộ
các xã ven biển, và các xã dọc sông cung

Diện tích lưu vực khoảng: 7.300 ha

- Tiểu vùng 4: Lưu vực sông Mã, đảm nhiệm cho khu vực phía Tây Nam
huyện, hướng thoát chính theo hệ thống kênh tiêu Tam Tổng, thoát ra sông Mã
theo hệ thống cống ngang dưới đê sông Mã

* Cấu tạo hệ thống thoát nước:

- Đối với các khu vực đô thị: Hệ thống thoát nước được xây dựng cơ bản theo
quy hoạch chung được duyệt

- Đối với các khu vực nông thôn: Hệ thống thoát nước mưa và nước thải
được sử dụng chung, Cơ bản hệ thống này thoát theo điều kiện địa hình thoát ra
các lưu vực lớn nêu trên.

3.7.1.2.Giải pháp phòng chống lũ

Mực nước tính toán cho các khu vực ven sông Mã, sông Tào đã được Hội
đồng nhân dân tỉnh phê duỵệt tại  Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2017;
mức đảm bảo phòng chống lũ trên sông Mã (tổ họp lũ tại Giàng) P<1%; đối với
sông Lạch Trường p = 5%;

Mực nước tính toán đối với các đô thị ven biển P = 5% ( khu đô thị Hải Tiến)
và P = 10% với các khu vực khác.

Các giải pháp đầu tư phòng chống lũ cho hệ thống sông bao gồm:

* Xây dựng củng cố các tuyến đê

Cải tạo, gia cố lại các tuyến đê hiện trạng, hoàn thiện mặt cắt các tuyến đê
với bề rộng từ 5÷6m. Tôn cao các đoạn đê cục bộ đảm bảo chống được lũ thiết kế.

* Nạo vét các sông, trục dẫn lũ

Nạo vét sông Tào, sông Cung,  sông Trà Giang và các kênh tiêu nhánh đảm
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bảo khả năng thoát nước.  

3.7.2. Định hướng quy hoạch giao thông

* Mục tiêu:

Từng bước xây dựng hệ thống GTVT huyện Hoằng Hóa phát triển đồng bộ
cả về kết cấu hạ tầng và vận tải nhằm có một mạng lưới giao thông hợp lý, đáp
ứng được nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, đảm bảo
kết  nối quốc gia, tỉnh, các cụm KT-XH, các xã, thị trấn, khu du lịch, các điểm du
lịch, các cụm công nghiệp, các đô thị trên địa bàn Hoàng Hóa.

* Dự báo nhu cầu vận tải:

- Đến năm 2025: Đáp ứng nhu cầu vận tải HH, HK trên địa bàn huyện, trong
đó VCHK tăng bình quân 11,5%/năm; VCHH tăng bình quân 9,7%/năm;

-  Đến  năm 2030:  VCHK  tăng  bình  quân  giai  đoạn  2026-2030  là  9,7%;
VCHH tăng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 8,6%;

-  Đến  năm 2040:  VCHK  tăng  bình  quân  giai  đoạn  2030-2040  là  8,6%;
VCHH tăng bình quân giai đoạn 2030-2040 là 8,3%.

3.7.2.1.Đường thủy: 

Quy hoạch thêm như sau:

a. Cảng, đường thủy:

Tên cảng
 Tên
sông

Vị trí, địa điểm

Quy hoạch 

 Ghi
chú

Loại cảng bến Công suất
Cỡ
tàu

Cảng  thuỷ  nội
địa

Cảng  Lạch
Trường

Sông Tào Xã Hoằng Trường
Cảng  kết  hợp
Bến du lịch

150.000
(tấn/năm)

300

Bến thuỷ nội địa     

Bến  Hoằng
Giang

Sông Mã Xã Hoằng Giang Bến Hàng hoá
50.000

(tấn/năm)
300

Bến Bút Sơn Sông Tào Thị trấn Bút Sơn Bến Hàng hoá
50.000

(tấn/năm)
300

XD
mới

Bến Hoằng Phụ
Kênh
Choán

Xã Hoằng Phụ Bến Hàng hoá
50.000

(tấn/năm)
100

Bến Hải Tiến
Biển  Hải
Tiến

Xã Hoằng Tiến Bến du lịch  

b. 5 tuyến du lịch:

+ Tuyến 1: Hải Tiến – Đảo Nẹ - Cảng cá Hòa Lộc – Cảng cá Hoằng Trường;

+ Tuyến 2: Hải Tiến – Âu sông Đơ (TP.Sầm Sơn) và vùng phụ cận;
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+ Tuyến 3: Hải Tiến – Cảng cá Lạch Trường – Cảng cá, rừng ngập mặn Hoà
Lộc (Hậu Lộc) – Phủ Máng (Hoằng Yến);

+ Tuyến 4: Hải Tiến – Cảng cá (Hoằng Phụ) – Cảng Hới (cửa Lạch Hới) -
rừng ngập mặn (Hoằng Châu) – Thiền viện Trúc Lâm (p.Hàm Rồng, TP Thanh
Hóa);

+ Tuyến 5: Hải Tiến – Hòn Bò, bia chiến thắng trận đầu của Hải quân và
nhân dân Việt Nam (Hoằng Trường).

3.7.2.2. Đường sắt:  

- Hiện trạng có tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy song song với QL 1A;

- Quy hoạch giao thông đường sắt tốc độ đi qua các xã Hoằng Trung, Hoằng
Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng Giang.

3.7.2.3. Đường bộ:

-  Quốc lộ: Có tuyến QL1A chạy qua, nâng cấp QL10 đạt cấp III ( cải tạo
đoạn QL1A đi ngã tư Gòng thành đường đô thị quy mô 32m) mở mới 3 tuyến:
Đường VĐ2 phía Đông thành phố Thanh Hóa;  QL10 (cầu Thắm- cầu Ghép);
đường ven biển từ Hoằng Yến đến Hoằng Châu.

- Đường tỉnh: Nâng cấp 3 tuyến ĐT 509; 510B, 510 đạt cấp III; xây dựng
mới 1 tuyến (theo QH của tỉnh): đường Nghĩa Trang-Thiệu Long

- Đường huyện: Nâng cấp các tuyến chính đạt cấp IV; đầu tư xây dựng và
nâng cấp quản lý mới 37 tuyến. Trong đó tập trung vào 20 tuyến chính của huyện
đạt tối thiểu cấp IV bao gồm:

+ Tuyến đường Thịnh Đông (Hoằng Thịnh - Hoằng Phụ);

+ Tuyến đường ven kè biển (Hoằng Thanh - Hoằng Trường);

+ Tuyến từ QL 1A đi Hoằng Hải chiều dài 13km;

+ Tuyến từ cầu Bút Sơn đi Hoằng Thịnh (đoạn QL10 đi đường Thịnh Đông)
chiều dài 4,0km;

+ Tuyến QL1A đi Ngã tư Gòng ( 2,6 km);

+ Đường ven biển 22m (Hoằng Trường - Hoằng Phụ);

+ Đường Hoằng Hải - Hoằng Hà - Hoằng Đạo;

+ Đường Cầu Bút Sơn - Thị trấn Bút Sơn (Hoằng Đức - Thị trấn Bút Sơn); 

+ Tuyến Hoằng Sơn - Hoằng Trinh - Hoằng Kim;

+ Tuyến Hoằng Đạo - Hoằng Thành - Hoằng Tân (Hoằng Thắng - Hoằng
Tân);

+ Đường tránh TL 509 (Ngã 3 Hoằng Kim, Hoằng Trinh, Hoằng Sơn - Cầu
Phủ);

+ Tuyến Hoằng Xuân - Hoằng Hợp - Hoằng Cát theo bờ kênh Nam (Hoằng
Xuân - Đường Quỳ Xuyên);
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+ Đường từ Thị trấn Bút Sơn – Hoằng Trường đi đê hữu Sông Lạch Trường;

+ Đường nối ĐT510 đến QL1A (Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Đức);

+ Đường nối ĐT510 với Hoằng Ngọc (Thị trấn Bút Sơn - Cầu Choán mới);

+ Đường nối từ đường Hoằng Thắng – Hoằng Lưu đến ĐT510 đi Hoằng
Ngọc (Hoằng Lưu-Hoằng Ngọc);

+ Đường từ Hoằng Đạo - Hoằng Thành đến đường vào cụm công nghiệp
Nam Gòng;

+ Đường từ ngã tư Hoằng Yến - Hoằng Trường đến đài chiến thắng Hoằng
Trường;

+ Đường nối đường Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Lưu - Hoằng Đạo đến đường
ven biển;

+ Đường Hoằng Lộc - Hoằng Lưu kéo dài đến đường ven biển;

+ Đường nối Hoằng Thắng - Hoằng Lưu với đường Hoằng Lộc - Hoằng
Lưu;

+ Đường Hoằng Phú - Hoằng Giang (QL1A- Hoằng Giang);

+ Đường Hoằng Trung - Hoằng Quỳ (song song QL1A).

+  Đường Hoằng Quỳ - Hoằng Xuyên.

Nâng cấp các tuyến đường hiện trạng:

TT
Số

hiệu
đường

Tên tuyến
đường

Địa danh quản lý Đến năm 2030 Đến năm 2040

Điểm

đầu

Điểm

cuối

Chiều
dài

(km)

Cấp
đường

Chiều
dài

(km)

Cấp
đường

1
ĐH-
HH.02

Hoằng Trung -
Hoằng Xuân

QL1A
H.Trung

Hoằng
Xuân

6 VI 6 V

2
ĐH-
HH.03

Hoằng  Kim  -
Hoằng Giang -
Hoằng Hợp

QL1A
H.Kim

Hoằng
Hợp

10,2 V 10,2 V

3
ĐH-
HH.04

Hoằng Kim-
Hoằng Xuân

QL1A Đê tả
SMã

H.Xuân
4,5 V 4,5 V-IV

(H.Kim)

4
ĐH-
HH.05

Hoằng  Trinh  -
Hoằng  Cát
(Bút Trinh)

TL 509
H.Trinh

H.Cát 5,1 V 5,1 IV

5
ĐH-
HH.06

Hoằng  Quý  -
Hoằng Phượng

QL1A
Đê tả

Sông Mã 7,5 V 7,5 V

H.Quý H.Phượng

6
ĐH-
HH.07

Hoằng  Quý  -
Hoằng Xuyên

QL1A
H.Quý

H.Xuyên 2,5 VI 2,5 V

7
ĐH-
HH.08

- Hoằng Sơn
TL 509
H.Sơn

ĐH 05
H.Xuyên

4,8 V 4,8 V
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8
ĐH-
HH.11

Hoằng  Quỳ  -
Hoằng  Hợp  -
Hoằng Giang

QL1A
H.Quỳ

Đê tả

6,5 V 6,5 VS Mã
H.Giang

9
ĐH-
HH.12

Đường  tránh
QL10

QL10
H.Đức

QL10 TT
Bút Sơn

2,7
IV

(Đô
thị)

2,7
III

(Đô
thị)

10
ĐH-
HH.13

Thị  trấn  Bút
Sơn QL10 TT

BSơn
H.Trường 10,5 V 10,5 IV

 - Hoằng Trường

11
ĐH-
HH.13b

Hoằng  Ngọc  -
Hoằng  Tiến  -
Hoằng Yến

ĐH 13
H.Ngọc

H.Tiến 4,2 V 4,2 IV

12
ĐH-
HH.15

Đường Cán Cờ
QL10
H.Đức

X.Hoằng
Đức

0,58 V 0,58 IV

13
ĐH-
HH.16

TT  Bút  Sơn-
Hoằng  Lưu  -
Hoằng Đạo

QL10 TT
BSơn

TL 510
H.Đạo

20,4 V 20,4 IV

14
ĐH-
HH.17

TT  Bút  Sơn -
Hoằng  Đạt  -
Hoằng Hà

TT. Bút
Sơn

ĐH 13
H.Hà

9 VI 9 V

15
ĐH-
HH.17b

Ngọc  Đỉnh  -
Hoằng Đạo

Ngọc
Đỉnh

TL510
H.Đạo

2,3 VI 2,3 V

16
ĐH-
HH.18

TT Bút Sơn QL10 TT
BSơn

H.Đạo 2,8 V 2,8 V
- Hoằng Đạo

17
ĐH-
HH.18b

Đường  Bắc
Kênh Nam

Ngã tư
Gòng

Đạo Ninh
H.Đạo

3 VI 3 V

18
ĐH-
HH.19

TT.  Bút  Sơn-
Hoằng Đạo

TT. Bút
Sơn

ĐH 18
H.Đạo

1,5 VI 1,5 V

19
ĐH-
HH.22

Hoằng  Tiến  -
Hoằng Thanh -
Hoằng Phụ

H.Tiến H.Phụ 4,6 VI 4,6 V

20
ĐH-
HH.24

Hoằng Trường
H.Trường H.Phụ 8 V 8 V

- Hoằng Phụ

21
ĐH-
HH.25

Hoằng  Lộc  -
Hoằng Lưu

Hoằng
Lộc

H.Lưu 6,15 V 6,15 IV

22
ĐH-
HH.26

Hoằng Thắng -
Hoằng Thịnh -
Hoằng Lộc

H.Thắng H.Lộc 3,6 VI 3,6 V
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23
ĐH-
HH.27

Đường TT Bút
Sơn-Hoằng
Đức

Đường
tránh
QL10

Hoằng
Đức

0,6 IV 0,6 III

24
ĐH-
HH.28

Đường  Hoằng
Yến  -  Hoằng
Trường

Cầu
Cách

(Hoằng
Yến)

Xóm 1
Hoằng

Yến
5,6 IV 5,6 IV

25
ĐH-
HH.30

Đường  Hoằng
Thành-Hoằng
Châu

Hoằng
Thành

Hoằng
Châu

3,9 V 3,9 IV

26
ĐH-
HH.31

Đường  Hoằng
Xuân Hoằng

Xuân
Đê Sông

Mã
3,5 VI 3,5 V

-Đê tả Sông Mã

27
ĐH-
HH.32

Đường  Hoằng
Thắng-Hoằng
Lưu

Hoằng
Thắng

Hoằng
Lưu

2,3 V 2,3 IV

28
ĐH-
HH.33

Đường  Hoằng
Đạo H. Đạo

TL510
H. Tiến
TL510b

2,2 III 2,2 III

-Hoằng Tiến

29
ĐH-
HH.34

Đường  Hoằng
Ngọc  -  Hoằng
Thanh

Hoằng
Ngọc

Hoằng
Thanh

2,3 V 2,3 V

3.7.2.4.Bến, bãi đỗ xe:

- Bến xe tại thị trấn Bút Sơn: Quy mô Bến xe loại 4.

- Bến, bãi đỗ xe tại đô thị Hải Tiến: gồm 2 vị trí tại bãi đỗ xe hiện nay trên
đường 22m - Khu du lịch sinh thái Hải Tiến và bến xe quy hoạch trên trục Tỉnh
lộ 510 kéo dài. 

- Bến, bãi đỗ xe đô thị Phú Quý: vị trí tại ngã tư QL1A với đường Kim –
Trinh – Sơn, quy mô loại 4.

- Bến xe đô thị Thịnh Lộc: vị trí tại ngã tư QL10 với đường Thịnh Đông;

- Bến xe đô thị Thanh Ngọc: vị trí tại ngã tư TL510 với tuyến đường ven biển.

- Bến, bãi đỗ xe xã Hoằng Phụ: Bố trí bến, bãi đỗ xe mới trên đường Phong
Phụ (đại lộ Bắc sông Mã kéo dài).

3.7.3. Định hướng hệ thống cấp nước

3.7.3.1.Căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất,
cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của
Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày
11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
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- Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thi và khu công nghiệp Việt Nam đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết  định 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của  Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030;

- QCVN 01/2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

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

- TCXDVN 33-2006 Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu
chuẩn thiết kế.

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

3.7.3.2. Đánh giá nguồn tài nguyên cấp nước

a. Nguồn nước ngầm.

- Vùng ven biển Thanh Hóa là khu vực tập trung đông dân cư, có vai trò quan
trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhu cầu sử dụng nước của khu
vực này ngày càng tăng cao đòi hỏi phải có những nghiên cứu tổng hợp về chất lượng
và trữ lượng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất tại khu vực này. 

- Theo báo cáo Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Thanh Hóa
đến năm 2020 cho thấy hàm lượng Cl- ở vùng ven biển thuộc Tp.Sầm sơn, huyện
Hoằng Hóa, Tĩnh gia đã vượt quá giới hạn cho phép trong tiêu chuẩn nước sinh
hoạt. Nguyên nhân xâm nhập mặn vào tầng chứa nước là do quá trình khai thác
mực nước dưới đất tầng qp luôn thấp hơn mực nước tầng qh và thấp hơn mực
nước biển nên dẫn tới thấm xuyên từ tầng trên xuống. Về chất lượng có tính bazơ
yếu, có thành phần hóa học tốt cho sinh hoạt, tuy nhiên tại một số vùng như sản
xuất nông nghiệp, tại các vùng công nghiệp như thành phố Thanh Hóa, các huyện
ven biển như Hoằng Hóa, Tĩnh Gia bị ô nhiễm mặn, nhiễm bẩn và chất lượng
ngầm rất kém, không đảm bảo cho sinh hoạt. 

- Giếng khoan: Lấy nước trong tầng Holoxen (qh2) độ sâu 5 -20m; Pleistoxen
(qp) độ sâu từ 30 - 80m; các tầng khe nứt, casto độ sâu  từ 90m trở lên nhưng cần
thăm dò địa vật lý chi tiết. 

- Giếng đào: Lấy nước trong tầng Holoxen (qh2) hoặc ven các sông, suối, ao,
hồ, đập; độ sâu 3 - 6m 

b. Nguồn nước mặt: Chủ yếu lấy từ kênh Nam, thuộc hệ thống cấp thoát nước
Bắc Sông Mã và khu vực sông Chu.

c. Phân vùng cấp nước và dự kiến số lượng nhà máy cấp nước:

Với dự báo nhu cầu phát triển đô thị và nhu cầu thực tế của người dân trong
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vùng, dự kiến toàn huyện cần 04 nhà máy nước đáp ứng nhu cầu cấp nước.

Dự kiến toàn huyện cần 04 nhà máy nước tại các khu vực như sau:

- Nhà máy nước khu vực thị trấn Bút Sơn;

- Nhà máy nước khu vực đô thị Hải Tiến;

- Nhà máy nước khu vực đô thị Phú Quý;

- Nhà máy nước khu vực Thịnh Lộc.

3.7.3.3.Tính toán nhu cầu cấp nước

- Đến năm 2030, dân số toàn huyện khoảng 283.918 người, trong đó dân số
đô thị khoảng 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

- Đến năm 2040, dân số toàn huyện khoảng 343.389 người, trong đó dân số
đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Ta có bảng tính toán nhu cầu nước cấp nước sinh hoạt – sản xuất như sau:

STT Chỉ tiêu sử dụng nước Đơn vị
Tiêu

chuẩn
Nhu cầu  (m3/ngđ)

Tới 2030 Tới 2040

1 Nước sinh hoạt
lít/người

ngđ
120 15360 24024

2 Tỷ lệ cấp nước %Qsh 100% 15360 24024

3
Nước công cộng, dịch vụ 
thương mại

%Qsh 20% 3072 4805

4 Nước tưới cây, rửa đường %Qsh 10% 1536 2402
5 Nước công nghiệp m3/ha 25 11500 11500
6 Cộng 1+3+4+5   31468 42731
7 Nước rò rỉ, dự phòng %Qsh 15% 4720 6410
8 Nước bản thân trạm xử lý %Qsh 10% 3147 4273
9 Tổng 39335 53414

Lưu lượng cấp nước  cho ngày dùng nước trung bình: 39.335 m3/ngđ (tới
năm 2030) và 53414m3/ngđ (tới năm 2040)

Lưu lượng nước cho ngày dùng nước lớn nhất: 

Qngày.max=Kngày.max.Qngày.tb 

Trong đó:

Đối với khu vực huyện Hoằng Hóa, chọn Kngày.max = 1,3.

Vậy tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt – công nghiệp huyện Hoằng Hóa đến
năm 2030 là 51 136 m3/ngđ và đến năm 2040 là 69 438m3/ngđ

b. Nhu cầu cấp nước tưới tiêu, sản suất nông nghiệp

Đối với nhu cầu cấp nước tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp được tính toán
trong quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030 đã được phê duyệt

* Dự kiến công xuất nhà máy nước
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Căn cứ các quy hoạch và dự án cấp nước đã có trên địa bàn huyện Hoằng
Hóa, ta có bảng thống kê các quy hoạch cấp nước đến năm 2040 như sau:

STT Dự án, quy hoạch
Công suất thiết

kế (m3/ngđ)
Địa điểm

1 Nhà máy nước TT. Bút Sơn 25.000 TT. Bút Sơn
2 Nhà máy nước Hoằng Tiến (Hải Tiến) 20.000 Xã Hoằng Tiến
3 Nhà máy nước xã Hoằng Xuân 6.500 Xã Hoằng Xuân
4 Nhà máy nước Thịnh Lộc 10.000 Xã Hoằng Thái
5 Nhà máy nước Hoằng Đồng 10.000 Xã Hoằng Đồng

3.7.3.4.Định hướng cấp nước quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa

* Nguyên tắc định hướng cấp nước

+ Định hướng cấp nước vùng huyện Hoằng Hóa phải căn cứ trên các dự án
cấp nước đã có hoặc đã được duyệt, các quy hoạch cấp nước theo QHC xây dựng
đô thị và quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt.

+ Định hướng cấp nước căn cứ trên khả năng cấp nước của toàn vùng và từng
phân vùng cụ thể qua dự báo khả năng đáp ứng lưu lượng, khả năng khai thác.

+ Định hướng các nhà máy cấp nước tập trung đô thị và vùng phụ cận hoặc
nhà máy cấp nước tập tung cụm liên xã để tập trung thu hút nguồn lực đầu tư,
tránh việc đầu tư dàn trải dẫn đến hiệu quả không cao.

Về mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới cấp nước từ nhà máy nước đến cấp nước cho các đối tượng tiêu
sử dụng đường ống cấp nước HPDE, được quy hoạch ngầm dọc theo các trục
đường giao thông. Chi tiết thông số mạng lưới đường ống cấp nước sẽ được quy
định trong các quy hoạch giai đoạn sau (Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,
quy hoạch chi tiết)

*Định hướng cấp nước tưới: Trong điều kiện thời tiết bình thường toàn
vùng cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới toàn vùng bằng nguồn nước tự chảy trạm bơm
Hoằng Khánh và các trạm bơm tạo nguồn của trạm bơm Hoằng Khánh và các trạm
bơm dọc sông Mã. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, mực nước sông Mã xuống
thấp khu vực còn một số vùng nguồn nước chưa đảm bảo như: Khu vực các xã
vùng biển; vùng phía Đông Nam ven sông Mã do nhiễm mặn; vùng Đuôi kênh
N24 (thuộc xã Hoằng Lưu, Hoàng Phong, Hoàng Châu), N20, N22 tưới không ổn
định và thiếu nguồn nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình triển khai quy hoạch cần
quan tâm đề xuất một số giải pháp đầu tư hệ thống công trình thủy lợi để đảm bảo
nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng suất cao trong
đó, ưu tiên các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

3.7.4. Định hướng Thoát nước và xử lý nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang

3.7.4.1.Căn cứ pháp lý
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- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý
chất thải và phế liệu; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ
về Quản lý chất thải rắn;

- Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của chính phủ quy định về xây
dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược;

- Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm
2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh QH quản lý CTR tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025;

-  QCVN 01/2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia  về  quy hoạch xây
dựng; QCVN 07/2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ
tầng kỹ thuật đô thị; TCVN 7957-2008 Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên
ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

- Quy hoạch chung xây dựng các đô thị, quy hoạch Nông thôn mới các xã
trên địa bàn huyện Hoằng Hóa;

Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

3.7.4.2.Định hướng hệ thống thoát nước thải

a. Tính toán lưu lượng nước thải:

Nước thải vùng huyện Hoằng Hóa bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải
công nghiệp (từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp).

Lưu lượng nước thải dự kiến: Lấy bằng 80% lưu lượng cấp nước

Đến năm 2030

Qthải  = 80% x 51136 = 40908 (m3/ngđ) ≈ 41.000 m3/ngđ

Đến năm 2040

Qthải  = 80% x 694386 = 55551 (m3/ngđ) ≈ 55.550 m3/ngđ

b. Định hướng hệ thống thoát nước:

Đối với vùng huyện Hoằng Hóa, định hướng hệ thống thoát nước thải như
sau:

+ Đối với khu vực đô thị đã có quy hoạch chung được phê duyệt: Thực hiện
đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo các quy hoạch được duyệt.

+ Đối với các đô thị đang thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng hoặc chưa
lập quy hoạch chung xây dựng: Các nhà máy xử lý nước thải sẽ được xác định khi
lập quy hoạch chung xây dựng đô thị
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+ Đối với khu vực nông thôn: Nước thải được xử lý sơ bộ trong các hộ gia
đình qua hệ thống bể tự hoại sau đó thoát chung vào hệ thống thoát nước mưa.

3.7.4.3.Định hướng quản lý Chất thải rắn

* Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về
quản lý chất thải rắn;

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

- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị
định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi
trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch
bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một  số  điều của Nghị  định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của
Chính phủ về Quản lý chất thải rắn;

-  Căn  cứ  Thông  tư  liên  tịch  số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày
31/12/2015 của Liên bộ: Y tế - Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý
chất thải y tế;

- Theo Quyết định số 3407/QĐ - UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 08 tháng 9
năm 2016 về việc phê duyệt  điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2025.

- Theo Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 tỉnh
Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

- Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt điều chỉnh chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2050.

- Theo kế hoạch số 144/KH-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 06 tháng 8 năm
2018 về việc thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
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* Mục tiêu đến năm 2040

+ 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu
gom và xử lý đáng ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tái
chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ;
phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp
đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom;

+ 85% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập
trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu
cầu bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái
chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử
dụng tại chỗ;

+ 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã đóng
cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải
tự phát không thuộc quy hoạch được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường;

+ 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái
chế và xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường;

+ 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu
gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 60% được tái sử dụng
hoặc tái chế thành các thành phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp;

+ 100% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi
trường;

+ 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm được thu
gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, bioga và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo
vệ môi trường;

+100% lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được
phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường;

+ 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp
ứng yêu cẩu bảo vệ môi trường;

+ 85% chất thải rắn nguy hoại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân được thu
gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

* Định hướng quy hoạch chất thải rắn:

+ Đề xuất phân loại CTR tại nguồn:

Phân loại CTR tại nguồn nếu thực hiện tốt sẽ mạng lại nhiều lợi ích cả về
kinh tế lẫn môi trường:
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+ Giảm chi phí trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTR; Giảm diện
tích đất trong các bãi chôn lấp, tăng tuổi thọ của các KXL.

+ Tăng tỉ lệ tái chế, tái sử dụng, tăng khối lượng sản xuất phân bón hữu cơ và
khí phục vụ các nhu cầu khác.

+ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm cho ngân sách, chi phí thu
gom, vận chuyển và xử lý CTR.

+ Dễ dàng lựa chọn công nghệ xử lý cho các KXL.

Để làm được những điều trên, CTR sinh hoạt cần được phân loại như sau:

Chất thải hữu cơ: Bao gồm các loại rau, củ, quả, trái cây, thức ăn thừa…
đựng trong các thùng chứa riêng biệt, sau đó sẽ được chuyển tới các nhà máy chế
biến phân hữu cơ, khí.

Chất thải có thể tái chế, tái sử dụng: Bao gồm giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh,
gỗ, ván… được tách riêng tại các điểm tập kết, trung chuyển sau đó được chuyển
tới các cơ sở tái chế làm nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu khác.

Chất thải sản xuất dầu PO, DO: Bao gồm túi nilon và các hỗn hợp chất thải
dẻo được tách riêng và chuyển tới các nhà máy và làm nguyên liệu sản xuất dầu
PO, DO.

Các chất thải như đất đá, sành sứ, gạch ngói vỡ: Được tách riêng và vận
chuyển đến các bãi tập kết lớn, sau đó sử dụng vào mục đích san nền, san lấp mặt
bằng trong xây dựng.

Các chất thải còn lại: Là những CTR không còn khả năng tái chế, tái sử dụng
được đem tới các KXL và xử lý bằng phương pháp đốt để hạn chế chôn lấp, sau
đó chôn lấp hợp vệ sinh.

Để giảm thiểu khối lượng công việc tại các điểm tập kết,  các trạm trung
chuyển thì các công ty môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển CTR và chính
quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, cùng người dân thực
hiện phân loại CTR ngay tại các hộ gia đình.

+ Phương thức thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt

+ Các đô thị: Tại mỗi đô thị, xây dựng các điểm tập kết CTR sinh hoạt, thu
gom CTR trong phạm vi đô thị sau đó vận chuyển đến KXL tập trung của cụm.

+ Khu vực các xã: Mỗi xã xây dựng một khu tập kết CTR (theo quy hoạch
nông thôn mới được duyệt). CTR sinh hoạt trong xã được thu gom về khu tập kết
sau đó vận chuyển về KXL bằng các xe chuyên dụng.

+ Phương tiện, thiết bị thu gom và vận chuyển:

+ Phương tiện thu gom tại các phường, xã: Dùng xe đẩy tay hoặc xe chuyên
dụng cở nhỏ loại tải trọng 2,0 T;

+ Phương tiện vận chuyển CTR từ các điểm tập kết về KXL: Sử dụng loại xe
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chuyên dụng cỡ vừa, tải trọng 5-10 T;

* Rác thải sinh hoạt: Rac thải sinh hoạt của toan huyên được thu gom va vân
chuyển đến nhà máy xử lý rác thải tập trung tại các xã: Hoằng Đức, Hoằng Xuân,
Hoằng Sơn, Hoằng Xuyên, Hoằng Thái, Hoằng Châu. 

* Rác thải công nghiệp: Rác thải công nghiệp thông thường đươc thu gom
vân chuyển tới nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã: Hoằng Đức, Hoằng Thái,
Hoằng Xuân. Các loại rác thải từ công việc khai khoán như đá, cát ... được tận
dụng làm vật liệu san lấp … 

* Rác thải y tế trong các cơ sở Y tế và trung tâm khám chữa bệnh trên địa bàn
huyện được thu gom và vận chuyển xử lý tại bệnh viện đa khoa Hậu Lộc theo Quyết
định số: 3407/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Rác thải nông nghiệp: Rác thải từ các trang trại chăn nuôi tập trung được
tái chế tại chỗ làm phân hữu cơ, làm Bioga sử dụng thắp sang, đun nấu, chạy máy
phát điện ….

3.7.4.4. Định hướng quy hoạch hệ thống nghĩa trang

* Căn cứ pháp lý: 

- Luật Xây dựng 2014;

- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

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

- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ về xây dựng,
quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010 – 2020;

- Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 26/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định
về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy
hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh hóa phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh hóa đến năm 2025;

- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Hoằng Hóa;

- Quy hoạch nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

* Việc lựa chọn quy hoạch và xây dựng nghĩa trang phải đảm bảo: 

- Quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân mới hoặc lựa chọn vị trí nghĩa
trang để quy hoạch mở rộng tại vị trí yên tĩnh, cao ráo, không sạt lở.
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- Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu từ nghĩa trang hung táng
tới khu dân cư và các công trình công cộng là 500m khi chưa có hệ thống thu gom
và xử lý nước thải và 300m đối với nghĩa trang có hệ thống thu gom xử lý nước
thải từ mộ hung táng.

- Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu đối với nghĩa trang cát
táng tới khu dân cư và công trình công cộng là 100m.

- Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu đối với nghĩa trang hung
táng đến khu khai thác nước sinh hoạt tập trung là 2km.

- Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu từ nghĩa trang đến mép nước
gần nhất của mặt nước (sông, hồ, biển) không dùng cho mục đích nước sinh hoạt: 

+ Đối với nghĩa trang hung táng là 200m. 

+ Đối với nghĩa trang cát táng là 100m.

- Khoảng cách tối thiểu về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường từ nghĩa
trang tới đường giao thông đối với Quốc lộ, tỉnh lộ là 200m, đối với đường huyện,
đường trục xã là 100m và phải có cây xanh cách ly.

- Xung quanh nghĩa trang phải xây dựng hệ thống thoát nước, không để nghĩa
trang bị úng ngập cũng như tránh rò rỉ nước của nghĩa trang ra khu vực xung quanh.

- Khu vực xử lý nước thấm ra từ nghĩa trang phải bố trí phía hạ lưu (nơi có
địa hình thấp nhất của nghĩa trang).

* Tính toán quy mô nghĩa trang :  Quy mô nghĩa trang được lựa chọn dựa
trên loại đô thị phục vụ như sau :

Cấp nghĩa trang Quy mô đất (ha) Loại đô thị phục vụ

Cấp I > 60 Loại đặc biệt; loại I

Cấp II > 30 ¸ 60 Loại II

Cấp III 10 ¸ 30 Loại III

Cấp IV <> Loại IV; loại V

Chỉ tiêu đất an táng theo cấp nghĩa trang

Cấp nghĩa trang Tỷ lệ đất an táng/diện tích tổng thể nghĩa trang (%)

Đất an táng mộ
phần

Đất giao thông, cây xanh, tâm
linh và công trình phụ trợ

Cấp I 45 ¸ 50 55 ¸ 50

Cấp II > 50 ¸ 55 < 50>¸ 45

Cấp III > 55 ¸ 60 < 45>¸ 40

Cấp IV > 60 ¸ 70 < 40>¸ 30

Khoảng cách thích hợp khi lựa chọn nghĩa trang
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Đối tượng cần cách ly Khoảng cách tới nghĩa trang đô thị

Nghĩa trang
hung táng

Nghĩa trang chôn
một lần

Nghĩa trang cát
táng

Từ hàng rào của hộ dân
gần nhất

1.500 500 100

Công  trình  khai  thác
nước sinh hoạt tập trung

5.000  5.000  3.000

Đường  sắt,  đường  Quốc
lộ, tỉnh lộ

 300  300  300

Mép  nước  của  các  thủy
vực lớn

 500  500 100

- Khoảng cách trong bảng nêu trên được tính từ bên ngoài công trình đến
hàng rào nghĩa trang.

- Nghĩa trang đa hình táng thì lấy khoảng cách ly lớn nhất của loại hình táng
ô nhiễm cao nhất.

Chỉ tiêu sử dụng đất mộ phần trong nghĩa trang đô thị

Loại mộ phần Mộ phần người lớn Mộ trẻ em

Mộ phần hung táng (m2/mộ phần) 5 ¸ 8 5

Mộ phần chôn một lần (m2/mộ phần) 5 ¸ 8 5

Mộ phần cát táng (m2/mộ phần) 4 ¸ 5 4

Ngăn lưu cốt hỏa táng (m3/ngăn) 0,125 0,125

* Quản lý nghĩa trang:

- Đối với các nghĩa trang hiện có đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi
trường từng bước cải tạo, mở rộng diện tích, xây dựng hoàn thiện hạ tầng theo các
quy định hiện hành về chỉ tiêu đất nghĩa trang, vệ sinh môi trường.

- Bố trí  xây dựng 01 nghĩa trang tập trung: Nghĩa Trang xã Hoằng Ngọc
(15ha).

3.7.5. Định hướng cấp điện

3.7.5.1.Căn cứ pháp lý

-  Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật điện lực số 28/2004/QH11;

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi
tiết  thi  hành Luật điện lực về an toàn điện;  Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày
21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện
lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;
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- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có
xét đến năm 2030;

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 18/11/2015 quy
định về hệ thống điện phân phối; Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của
Bộ Công thương Quy định hệ thống điện truyền tải;

- QCVN QTĐ/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; QCVN
01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; TCXDVN 259:2001
Tiêu  chuẩn  thiết  kế  chiếu  sáng  đường  phố,  quảng  trường  đô  thị;  TCXDVN
333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và HTKT,

- Các tài liệu và số liệu liên quan.

3.7.5.2.Đánh giá nguồn cung cấp điện và khả năng cấp điện

a) Nguồn cấp điện: 

Theo phân vùng phụ tải cấp điện, huyện Hoằng Hóa thuộc vùng phụ tải 1
(Gồm Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hà
Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định)

Nguồn cấp điện chủ yếu hiện nay của Huyện Hoằng Hóa lấy từ trạm 110kV
Hoằng Hóa (E9.12); công xuất 40MVA;

Hiện nay, khả năng mang tải của trạm đã đạt đến 89%.

b) Trạm biến áp trung thế: 

- Trạm hạ thế trong khu vực chủ yếu là trạm treo và trạm xây, công suất từ
30-560kVA bố trí trong các khu dân cư, khu đô thị.

3.7.5.3.Tính toán nhu cầu cấp điện

* Chỉ tiêu cấp điện

Chỉ tiêu cấp điện căn cứ trên QCVN 01-2008, quy hoạch phát triển điện lực
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, cụ thể như sau:

STT Loại phụ tải Chỉ tiêu Đơn vị
I Cấp điện sinh hoạt
1 Đô thị Loại II-III 500 W/người
2 Đô thị loại IV-V 330 W/người
3 Điểm dân cư nông thôn 330 W/người
II Cấp điện sản xuất
1 Khu công nghiệp tập trung 200 KW/ha
2 Cụm công nghiệp 160 KW/ha
3 TTCN-Làng nghề 140 KW/ha

III Cấp điện công trình công cộng
1 Đô thị Loại II-III 35% phụ tải điện
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sinh hoạt

2 Đô thị loại IV-V, khu vực nông thôn
30% phụ tải điện

sinh hoạt
Hệ số đồng thời Ks:

+ Đối với khu vực đô thị, khu công nghiệp: Ks = 0,7;

+ Khu vực nông thôn, cụm công nghiệp, làng nghề: Ks = 0,7;

Hệ số công suất: Cosφ = 0,9.

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện

TT
Hạng mục cấp

điện
Chỉ tiêu Quy mô

Nhu cầu công suất
(kW)

1 Sinh hoạt 450 W/người
2030 2040

Đến 
2030

Đến 
2040

128000 200200 57600 90090

2
Chiếu  sáng,
dịch  vụ  công
cộng.

40%Psinh hoạt 23040 36036

3 Du lịch 2,5kW/giường 7000 giường 17500 17500
4 Công nghiệp 150kW/ha 460 ha 69000 69000

5
Cộng:
1+2+3+4

   167140 212626

6
Tổn thất  +  Dự
phòng

10%Ptt 16714 21263

Tổng 183854 233889

Công suất quy đổi ra trạm biến áp:

9,0

7,0*

cos

* PttKP
S dtTT

ttdm 


Tổng CS trạm (đã làm tròn) đến 2030 là 143MW và 182 MW đến năm 2040.

3.7.5.4.Định hướng hệ thống cấp điện

a. Nguyên tắc định hướng cấp điện:

- Định hướng cấp điện vùng huyện Hoằng Hóa phải căn cứ trên hiện trạng
cấp điện huyện Hoằng Hóa, các dự án cấp điện đã có hoặc đã được duyệt, các quy
hoạch cấp điện theo QHC xây dựng đô thị và quy hoạch nông thôn mới đã được
phê duyệt.

- Định hướng cấp điện căn cứ trên khả năng cấp điện của toàn vùng và từng
phân vùng cũng như các vùng lân cận, trên cơ sở dự báo khả năng đáp ứng nhu
cầu phụ tải.

b. Nguồn cấp điện:
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Nguồn điện cấp cho huyện Hoằng Hóa được lấy trạm biến áp 110kV Hoằng
Hóa,  Công xuất  hiện  tại  40MVA, dự kiến sau  năm 2025 nâng công xuất  lên
2x40MVA.

Ngoài ra Theo QHPT Điện lực Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến
2035 Hoằng Hóa sẽ xây dựng thêm TBA 110KV Hoằng Hóa 2, công xuất ban đầu
40MVA, về sau mở rộng công xuất lên 2x63MVA.

c. Hệ thống điện cao áp

* Trạm biến áp 110kV: 

- Gồm 02 trạm: Trạm 110KVA Hoằng Hóa (hiện có) và trạm 110 Hoằng
Hóa 2 (Xây dựng mới)

e. Hệ thống điện trung áp

*  Lưới điện trung áp

Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025, có
xét đến 2040, thì đến sau năm 2040 toàn bộ lưới điện trung áp tỉnh Thanh Hóa vận
hành chủ yếu ở cấp điện áp 35kV và 22kV.

Do vậy lưới điện trung áp huyện Hoằng Hóa đến năm 2040 sẽ vận hành ở cấp
điện áp 22kV và 35kV:

- Lưới điện 35kV: Các lộ 35kV hiện hữu sẽ được giữ nguyên và vận hành
cho khu vực nông thôn, tuy nhiên cần cải tạo hướng tuyến và tiết diện dây dẫn
đảm bảo khả năng cấp điện.

- Lưới điện 22kV: Khu vực đô thị, các khu vực xây dựng mới và khu vực cải
tạo từ cấp điện áp 10kV.

- Lưới điện 10kV : Đến năm 2020 sẽ tiến tới cải tạo toàn bộ lưới điện 10kV
về cấp điện áp chuẩn 22 kV.

* Trạm biến áp trung gian 35kV: 

Đến năm 2040 sẽ loại bỏ toàn bộ các trạm biến áp trung gian 35kV trên địa
bàn toàn huyện. Các trạm biến áp phân phối sẽ lấy điện trực tiếp từ các trạm
110kV thông qua các xuất tuyến 35kV, 22kV.

3.7.6. Định hướng hạ tầng viễn thông thụ động

3.7.6.1.Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

-  Thông tư  số  14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của  Bộ Thông tin  và
Truyền thông về việc hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;
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- Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- QCVN 33/2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đạt mạng cáp
ngoại vi viễn thông.

3.7.6.2.Dự báo nhu cầu sử dụng viễn thông

a) Chỉ tiêu tính toán:

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 3705/QĐ-UBND,
dự báo như cầu sử dụng viễn thông huyện Hoằng Hóa đến năm 2040 như sau:

- Tỉ lệ đường dây thuê bao cố định 20-25 đường/100 dân.

- Tỉ lệ thuê bao internet băng rộng cố định 15-20 thuê bao/100 dân.

- Tỉ lệ thuê bao băng rộng di động 90 thuê bao/100 dân.

- Tỉ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định đạt 25%; tỉ lệ hộ gia đình có truy cập
Internet 35-40%, tỉ lệ người sử dung internet đạt 60%.

- Tỉ lệ phủ sóng thông tin di động đi động đạt 95% dân số toàn huyện.

- 100% số xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối
internet băng rộng.

b. Tính toán nhu cầu:

Ta có bảng tính toán dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thống huyện
Hoằng Hóa đến năm 2040 như sau:

T
T

Loại phụ tải Quy mô Đơn vị Chỉ tiêu Đơn vị
Nhu
cầu

a Số đường dây thuê bao cố định

256.000 Người

20
Đường

dây/100dân
51.200

b Thuê bao Internet băng rộng cố định 20
Thuê

bao/100dân
51.200

c Thuê bao băng rộng di động 90
Thuê

bao/100dân
230.400

c. Định hướng hạ tầng viễn thông thụ động:

Định hướng hạ tầng viễn thông thụ động huyện Hoằng Hóa đến năm 2040
tuân thủ theo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thanh Hóa đến năm
2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

* Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

Hiện tại 100% số xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có điểm văn hóa xã và
bưu điện, vì vậy đến năm 2040 không phát triển thêm loại hình này.

Đối với các đại lý cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn toàn huyện đã có ở
hầu hết trung tâm các xã, thị trấn đáp ứng đủ nhu cầu truy cập của nhân dân trong
huyện. Bên cạnh đó, xu hướng người sử dụng truy nhập Internet qua các thiết bị di
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động cá nhân tăng nhanh, vì vậy trong giai đoạn tới số lượng các đại lý Internet sẽ
giảm dần.

* Tổng đài, trạm phát sóng thông tin di động:

- Tổng đài:

Nâng cấp tổng đài hiện có huyện Hoằng Hóa, đông thời xây dựng các tổng
đài vệ tinh để đáp ứng nhu cầu về thông tin cho toàn huyện.

Xây dựng loại trạm A1 theo quy định đối với các trạm BTS xây dựng mới, .

Đến năm 2040 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa thực hiện việc chuyển đổi các
trạm phát sóng thông tin di động loại A2 hiện hữu sang loại A1 theo như quy
hoạch Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030  (Phân  loại  trạm phát  sóng  loại  A1,  A2 theo  Thông tư
14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn
thông thụ động tại địa phương).

* Hạ tầng mạng cáp viễn thông:

Xây dựng tuyến cáp quang truyền dẫn từ tổng đài trung tâm tỉnh Thanh Hóa
về tổng đài Host khu vực Trung tâm huyện Hoằng Hóa theo quy hoạch được duyệt

Xây dựng các tuyến cáp quang từ tổng đài Host về các tổng đài vệ tinh:

Các tuyến cáp quang này đều được quy hoạch ngầm theo các tuyến đường
giao thông.

Đối với các hệ thống cáp viễn thông hiện hữu, thực hiện cải tạo, chỉnh trang
đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân theo lộ trình:

+ Loại bỏ các đường dây cáp, sợi cáp không còn sử dụng;

+ Thực hiện buộc gọn, gia cố hệ thống dây cáp;

+ Hạ ngầm các tuyến cáp treo thuộc các khu vực, tuyến hướng theo quy
hoạch phải ngầm hóa mạng cáp;

+ Loại bỏ hoặc hạ ngầm các tuyến cáp treo tại các ngã tư, nút giao thông và
tuyến cáp cắt ngang qua đường giao thông.

3.7.7. Định hướng quy hoạch thủy lợi

3.7.7.1. Giải pháp cấp nước nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, trong vùng diện tích còn thiếu nguồn tập trung ở một số khu vực sau:

- Vùng biển Hoằng Hoá gồm 8 xã, nguồn nước chuyển qua xi phông Cầu
Choán với quy mô 1 cửa lưu lượng 2,76m3/s, hiện có trạm bơm Hoằng Ngọc tưới
1110ha và 2 hồ tưới 60ha. Hiện còn thiếu nguồn cấp cho khoảng 400ha canh tác
và khoảng 55 nghìn dân. Lượng nước còn thiếu cấp cho vùng này khoảng 2m3/s.

- Đuôi kênh N24 (các xã Hoằng Lưu, Hoằng Phong, Hoằng Châu), N20, N22
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tưới không ổn định và thiếu nguồn cấp cho nuôi trồng thủy sản khoảng 850ha.

- Vùng Đông Nam ven sông Mã bị nhiễm mặn với diện tích 515ha tập trung
xã Hoằng Quang, Hoằng Đại, Hoằng Lộc, Hoằng Long.

Sau khi hồ Trung Sơn và kênh Bắc Cửa Đạt hoàn thành sẽ đảm bảo đủ nguồn
cấp  cho  TB.Hoằng  Xuân và  các  Trạm  bơm  dọc  sông  Mã  hoạt  động.  Riêng
TB.Nguyệt Viên vẫn bị mặn nên đề nghị tưới thay thế bằng TB.Hoằng Xuân.

Phương án tạo nguồn như sau: Nâng cấp trạm bơm Hoằng Khánh (như mục
9.4.2). 

Phương án nội đồng:

-  Nâng cấp, mở rộng kênh chính Hoằng Khánh đoạn K0+400-K1+085 dài
685m.

-  Nâng cấp, kiên cố kênh N1 dài 7,483km từ K0-K7+483. Nối kênh N1 với
kênh của trạm bơm Châu Tử, Châu Lộc và Đại Lộc để hỗ trợ nguồn từ Hoằng
Khánh cho khu tưới của Hậu Lộc khi nguồn nước sông Lèn thiếu, nhằm đảm bảo
nguồn cho các trạm bơm hạ du sông Lèn hoạt động.

- Đối với khu vực 8 xã vùng biển Hoằng Hóa: Hiện nay đã có xi phông Cự
Đà  1  (Qtk=8,5m3/s)  và  xi  phông  Cự  Đà  2  (Q=3,44m3/s)  có  tổng  lưu  lượng
11,94m3/s đảm bảo cấp được cho khu vực 22 xã hữu Lạch Trường và 8 xã vùng
biển Hoằng Hoá. Để cấp nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho 8 xã vùng
biển Hoằng Hoá qua xi phông Cầu Choán cần:

+ Xây dựng xi phông Cầu Choán 2 với lưu lượng 1,5m3/s đảm bảo lưu lượng
sau xi phông cấp cho vùng 8 xã ven biển Hoằng Hoá là 3,5m3/s. Nạo vét, hoàn
chỉnh kênh chính từ sau xi phông Cầu Choán đến trạm bơm Hoằng Ngọc và từ
trạm bơm Hoằng Ngọc đến kênh tiêu Trường Phụ dài 4km.

+ Nâng cấp, mở rộng trạm bơm Hoằng Ngọc đảm bảo tưới cho 1.500ha và
485ha nuôi trồng thủy sản. 

+ Nạo vét, mở rộng kênh Trường Phụ dài 3,6km phục vụ tưới, tiêu. Xây dựng
TB.Đông Thành lấy nước trên kênh Trường Phụ để cấp cho 120ha và nuôi trồng
thủy sản. Xây mới trạm bơm Hoằng Thanh trên kênh Hoằng Phụ tưới cho 157ha
khu vực đuôi kênh N28 xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ và 170ha vùng nuôi tôm
công nghiệp xã Hoằng Phụ.

+ Nâng cấp hồ Hoằng Hải gồm nâng cấp đập đất, tràn xả lũ và cống lấy nước
đảm bảo tưới chủ động cho 30ha.

- Đối với khu vực phía Đông Nam huyện Hoằng Hóa ven sông Mã:

+ Nâng cấp trạm bơm Trà Sơn hiện bị xuống cấp để tưới cho 60ha.

+ Kiên cố kênh TB.Hoằng Giang dài 2,3km.

+ Nâng cấp trạm bơm Yên Vực để tưới 180ha xã Hoằng Long và thay thế
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khu tưới trạm bơm Hoằng Long.

+ Khu tưới của trạm bơm Nguyệt Viên là 150ha lấy nước từ Hoằng Xuân qua
kênh N20, kéo dài và mở rộng kênh N20-12 và N20-14 (mỗi kênh thêm 1km) để
tưới cho vùng đuôi kênh thường bị hạn hán thuộc xã Hoằng Lộc, Hoằng Đại.

- Nâng cấp hệ thống kênh mương:

+ Nâng cấp, kiên cố hóa 9 kênh cấp 2 của TB.Hoằng Xuân gồm Kênh N5 dài
1,72km tưới chủ động cho 228ha; Kênh N7 dài 3,25km tưới chủ động cho 354ha;
kênh N12a dài 1,84km tưới chủ động cho 170ha; kênh N12b dài 0,7km; Kênh N14
dài 1,4km tưới chủ động cho 140ha; kênh N17 dài 2,5km tưới cho 258ha; Kênh
N18 dài 3,3km tưới cho 525ha; Kênh N19a dài 4,3km tưới cho 250ha; Kênh N26
dài 4,4km tưới cho 500ha.

+ Nâng cấp kiên cố hóa 420,29km hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo
chủ động tưới tiêu, phù hợp với chương trình nông thôn mới.

Sau quy hoạch sẽ đảm bảo tưới đủ cho 10.470ha đất sản xuất nông nghiệp và
1.863ha nuôi trồng thủy sản.

Danh mục công trình trạm bơm nâng cấp

Tên công trình Địa điểm
Quy mô

(m3/h)
Giải pháp

TB. Hoằng Phong Hoằng Phong 1x1400 Thay máy

TB. Hoằng Trung Hoằng Trung 1x1400 Nâng cấp đầu mối

TB Hoằng Đạt3 Hoằng Đạt 1x1400
Nâng  cấp  đầu  mối,  hoàn
chỉnh KM

TB. Xóm Bến TT. Bút Sơn
2x1000
+1400

Xử  lý  bể  hút,  bể  xả,  hoàn
chỉnh KM

TB. Hoằng Xuyên Hoàng Xuyên 2x700 Nâng cấp đầu mối

TB. Hoằng Đạt2 Hoằng Đạt 1x1400
Nâng  cấp  đầu  mối,  hoàn
chỉnh KM

TB. Hoằng Ngọc Hoằng Ngọc 8x1400 Nâng cấp đầu mối, kênh

TB. Yên Vực Hoằng Long 2x1400 Nâng cấp đầu mối

TB. Trà Sơn Hoằng Xuân 1x1400 Thay máy

TB.Hoằng Trạch Hoằng Trạch 2x1400 Thay máy

TB.Hoằng Thắng Hoằng Thắng 1x1400 Thay máy

TB.Tiền Phong Hoằng Châu 1x1400 Thay máy

TB.Quang Trung Hoằng Châu 1x1400 Thay máy

TB.Đại Giang Hoằng Châu 1x1400 Thay máy
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Tên công trình Địa điểm
Quy mô

(m3/h)
Giải pháp

TB .Hoằng Tân Hoằng Tân 1x1400 Thay máy

TB.Hoằng Sơn 2 Hoằng Sơn 1x1400 Thay máy

TB.Đông Thành Hoằng Tiến 1x1400 Xây mới

TB.Hoằng Thanh Hoằng Thanh 1x1400 Xây mới

XP Cầu Choán Hoằng Ngọc 1,5x1,5m Xây thêm 1 cửa

Đầu tư kiên cố hóa kênh mương 

TT Tên xã/ phường
Chiều dài cần kiên

cố (km)

I Kênh chính Hoằng Xuân (K0+400-K1+085) 0,685

II Kênh chính cấp 2

1 Kênh N1 6,67

2 Kênh N5 1,72

3 Kênh N7 3,25

4 Kênh N12a 1,84

5 Kênh N12b 0,70

6 Kênh N14 1,40

7 Kênh N17 2,50

8 Kênh N18 3,30

9 Kênh N19a 4,30

10 Kênh N26 4,40

11 Kênh TB.Hoằng Giang 2,3

III Kênh mương nội đồng

1  Hoằng Quỳ 6,35

2  Hoằng Kim 2,1

3  Hoằng Sơn 7,12

4  Hoằng Trinh 2,2

5  Hoằng Hợp 2,52

6  Hoằng Phượng        8

7  Hoằng Xuân          11,50

8  Hoằng Quý          1,41

110



TT Tên xã/ phường
Chiều dài cần kiên

cố (km)

9  Hoằng Giang         30

10  Hoằng Cát 31,01

11  Hoằng Trung 6

12  Hoằng Xuyên 12,5

13  Hoằng Phú 8

14  Hoằng Đạt 10

15  Hoằng Hà 14,6

16  Thị trấn Bút Sơn 5,35

17  Hoằng Đức 7,89

18  Hoằng Thái 15,14

19  Hoằng Đạo 42

20  Hoằng Thịnh 1,86

21  Hoằng Châu 6

22  Hoằng Đồng 0,8

23  Hoằng Thắng 31,84

24  Hoằng Tân 14,03

25  Hoằng Lưu 17,4

26  Hoằng Thành 7

27  Hoằng Trạch 1,8

28  Hoằng Lộc 0,92

29  Hoằng Phong 15,7

30  Hoằng Ngọc 3,5

31  Hoằng Đông 5

32  Hoằng Thanh 5,48

33  Hoằng Yến 9

34  Hoằng Hải 13,8

35  Hoằng Tiến 16,66

36  Hoằng Phụ 7,6

37  Hoằng Anh 10,0

38  Thị trấn Tào Xuyên 3,7
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TT Tên xã/ phường
Chiều dài cần kiên

cố (km)

39  Hoằng Long 3,5

40  Hoằng Đại 2,3

41  Hoằng Lý 13,88

42  Hoằng Quang 4,2

3.7.7.2. Giải pháp phòng chống lũ

* Giải pháp đê sông

a. Về tuyến đê 

Tuyến đê trên hệ thống sông Mã nhìn chung rất hợp lý, tuy có đoạn sát sông
nhưng cũng không có tuyến nào tốt hơn tuyến đã cũ.

Các tuyến đê sử dụng nhiều đoạn kết hợp với giao thông để tạo đà phát triển
kinh tế xã hội cho vùng nghiên cứu.

b. Giải pháp đầu tư đê sông

- Tôn cao, cứng hóa các đoạn đê chưa đủ cao trình theo mực nức lũ.

- Mở rộng mặt cắt các tuyến đê kết hợp giao thông.

* Giải pháp các tuyến đê biển

- Về tuyến: Giữ nguyên tuyến đê như hiện trạng

- Mực nước thiết kế đê: Mực nước thiết kế đê biển vùng Bắc sông Mã được
tính theo mực nước triều 5% tại Cửa Hới là 1,88m, cộng mực nước dâng do bão
P=20%, chiều cao sóng leo và độ cao gia thăng. Qua tính toán chúng tôi xác định:

+ Mực nước thiết kê đê chống triều 5%, bão cấp 10 là +4,5m.

+ Mực nước thiết kê đê chống triều 5%, bão cấp 12 là +4,8m. Xây dựng
tường chắn sóng ở cao trình +5,5m.

* Phương án chống lũ bằng biện pháp phi công trình

Công tác cảnh báo, dự báo lũ trong khu vực đã tiến hành nhưng chưa đáp ứng
được nhu cầu thông tin chính xác, tin cậy cho ban chỉ huy phòng chống lụt bão và
tìm kiếm cứu nạn. Điển hình như trận lũ năm 2007 do dự báo, cảnh báo không
chính xác làm cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xử lý tình huống rất khó
khăn, dân chúng hoang mang, lo lắng. Công tác cảnh báo, dự báo sẽ hiệu quả hơn
khi có số liệu chắc chắn. Để dự báo lũ tốt ngoài việc theo dõi lũ bão thông qua các
bản tin dự báo của nhà nước cần phải có đầu tư để tăng cường năng lực dự báo,
cảnh báo trước hết là cho ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, các huyện và các
trạm quản lý đê điều.

* Giải pháp trồng cây chắn sóng bảo vệ công trình chống lũ

112



Trong các giải pháp đảm bảo an toàn cho đê, giải pháp trồng cây chắn sóng
trước mái đê phía sông có hiệu quả cao, nhằm giảm áp lực của sóng và dòng chảy
xiết ven bờ tác động lên mái đê đồng thời cũng tạo cho đê một hàng lang cần thiết
để đảm bảo an toàn. Hệ thống sông Mã trong những năm qua đã trồng được nhiều
đoạn cây chắn sóng. Cây trồng chủ yếu là tre với tính năng rễ không ăn xiên vào
thân đê, rễ chùm bảo vệ đất chân đê và quan trọng là tre có nhiều cành nhỏ, lá
nhiều khi lũ lên ngập cây thân tre mềm uốn lượn theo dòng chảy có tác dụng làm
giảm độ cao của sóng cũng như hạn chế tốc độ của dòng chảy lũ. Trên các tuyến
đê thuộc hệ thống sông Mã còn nhiều đoạn chưa được trồng tre. Trong phương án
lũ này đề nghị làm nốt những đoạn có điều kiện trồng tre để chắn sóng.

Thiết kế giải pháp chắn sóng:

- Đối với đê sông: Trồng tre chắn sóng, bụi cách bụi 5m.

- Đối với đê biển: Trồng các loại cây chịu mặn, cây cách cây 2m, hàng
cách hàng 2m, khoảng 2500 - 3300 cây/ha vì hiện nay các dự án trồng cây chắn
sóng ven biển đang triển khai đã được phê duyệt trồng với mật độ 2500 cây/ha,
tương ứng cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2m, trồng so le.

Trồng so le giữa hàng dọc và hàng ngang

Khi cây đã kết thành bụi sẽ tạo một giải cây chắn sóng cho đê.

* Trồng và bảo vệ rừng

Tích cực phủ xanh đất trống đồi núi trọc, hạn chế canh tác nương rẫy trên
sườn đất quá dốc. Để đảm bảo trên lưu vực có độ che phủ 62% vào năm 2020 cần
tích cực bảo dưỡng rừng đầu nguồn, trồng rừng để tăng khả năng che phủ, tăng
khả năng điều tiết lũ. Có kế hoạch khai thác rừng hợp lý.

*  Giải pháp tuyên truyền giáo dục cộng đồng và kiểm tra an toàn trước lũ

- Xây dựng quy trình di dời khi có bão lũ khẩn cấp và tuyên truyền giáo
dục, thông báo cho dân những điểm có thể tập kết tạm khi lũ lớn xảy ra.

- Quy hoạch các điểm di dời và phương án di dời khi có bão lũ.

- Tuyên truyền giáo dục trong nhân dân ý thức chấp hành pháp lệnh đê điều,
pháp lệnh phòng chống lụt bão. Không lấn chiếm lòng thoát lũ, không xâm hại tới
công trình phòng chống lũ kể cả việc sản xuất trồng các loại cây có chiều cao vượt
quy định như ngô, mía mà không kịp thu hoạch trước mùa lũ.

* Xây dựng bản đồ ngập lũ cho vùng Bắc sông Mã

Xây dựng bản đồ ngập lũ theo các kịch bản lũ thượng nguồn kết hợp điều
kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và điều kiện siêu bão phục vụ công tác
phòng chống lụt bão và phòng tránh thiên tai trên địa bàn.
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

4.1. Mở đầu

4.1.1. Tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Đánh giá môi trường chiến lược cho khu vực nghiên cứu quy hoạch được
thực hiện theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm
2040, tầm nhìn đến năm 2070.

4.1.2. Căn cứ pháp lý, mục tiêu, phạm vi, và nội dung các vấn đề môi trường 
chính liên quan đến quy hoạch

4.1.2.1.Căn cứ pháp lý đánh giá môi trường chiến lược

a. Các văn bản pháp lý

-  Luật  Xây  dựng  số  50/2014/QH13  ngày  18/06/2014;  Luật  BVMT  số
55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.

- Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
“đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg
ngày 2/12/2003; Chiến lược quản lý CTR ở khu đô thị và KCN Việt Nam đến năm
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/1999/QĐ-
TTg ngày 10/07/1999.

- Nghị định số 80/2014/NĐ- CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát
nước và xử lý nước thải;  Nghị định số 19/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường  và  kế  hoạch  bảo  về  môi  trường;  Nghị  định  số  32/2015/NĐ-CP  ngày
25/03/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định
số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế
liệu;

Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số
27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi
trường; Thông tư số 01/2011/TT-BXD Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược
trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

b. Các tiêu chuẩn Việt Nam

Các  tiêu  chuẩn  môi  trường  Việt  Nam  ban  hành  theo  Quyết  định  số
35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT.

Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/
QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.
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Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/
QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sau:

QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không
khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một
số  chất  độc hại  trong không khí  xung quanh;  QCVN 03:2008/BTNMT -  Quy
chuẩn  kỹ  thuật  quốc  gia  về  giới  hạn  của  kim  loại  nặng  trong  đất;  QCVN
15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực
vật trong đất; QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất
lượng nước mặt; QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất
lượng nước ngầm; QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về
nước thải sinh hoạt; QCVN 26:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về
tiếng ồn.

4.1.2.2.Mục tiêu của ĐMC

Nhằm đạt được sự phát triển bền vững thông qua lồng ghép các vấn đề môi
trường trong quá trình lập quy hoạch cụ thể:

+ ĐMC được thành lập nhằm đánh giá được thực trạng môi trường khu vực,
các vấn đề môi trường bức xúc cần giải quyết trong quy hoạch.

+ Lồng ghép các mục tiêu môi trường vào quy hoạch đảm bảo sự thống nhất
giữa các mục tiêu môi trường và các mục tiêu quy hoạch

Mục tiêu quy hoạch Mục tiêu môi trường

Quy hoạch xây dựng vùng để cụ thể hóa Nghị
quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII
(nhiệm kỳ 2015-2020);  Quy hoạch tổng thể Phát
triển KT - XH và các quy hoạch ngành, lĩnh vực
tỉnh  Thanh  Hóa;  Nghị  quyết  Đại  hội  Đảng  bộ
huyện khóa XXV và Quy hoạch tổng thể KT-XH
của huyện Hoằng Hóa

- Phù hợp mới mục tiêu
môi trường

Phát triển hài hòa giữa các khu vực đô thị và
nông thôn. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội  huyện  Hoằng  Hóa  đạt  tiêu  chí  Huyện  Nông
thôn mới vào năm 2018.

- Phù hợp với mục tiêu
môi trường

- Phát triển KT- XH và
nâng cao đời sống cho người
dân

- Bảo vệ phát huy giá trị
cảnh quan trong khu vực
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Quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở để quản
lý, thực hiện việc lập quy hoạch đô thị và nông thôn
trên địa bàn huyện, soạn thảo các chương trình đầu
tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý
đô thị và các khu dân cư nông thôn, quản lý việc
xây dựng theo quy hoạch

- Phù hợp với mục tiêu
môi trường

-  Tiết  kiệm,  bảo  vệ  tài
nguyên môi trường. 

- Phát triển kinh tế, nâng
cao đời sống cho nhân dân.

+ Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường.

+ Đề xuất chương trình quản lý môi trường khi thực hiện quy hoạch.

4.1.2.3.Phạm vi

- Không gian gián tiếp: Nghiên cứu  vai trò của vùng huyện Hoằng Hóa đối
với toàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Không gian trực tiếp: Phạm vi nghiên cứu quy hoạch thuộc vùng huyện
Hoằng Hóa. 

4.1.2.4.Nội dung nghiên cứu ĐMC

Các vấn đề môi  trường có  phạm vi  tác  động lớn,  bao gồm:  sử  dụng tài
nguyên (đất đai, nguồn nước, khoáng sản, rừng, cảnh quan...); áp lực phân bố dân
cư, phân bố các hoạt động kinh tế trên lãnh thổ (công nghiệp, nông nghiệp, du
lịch...); môi trường lưu vực sông; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đói nghèo, suy
thoái môi trường, thiên tai, lũ lụt.

Đánh giá hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm lớn (vùng đô thị, vùng công
nghiệp, vùng khai thác khoáng sản...), các vùng bị suy thoái môi trường, các vùng
bảo tồn sinh thái cảnh quan. Xác định các nội dung bảo vệ môi trường của quy
hoạch ở quy mô vùng (cấp nước vùng, giao thông vùng, xử lý chất thải liên đô thị,
bảo vệ môi trường lưu vực sông...).

Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường do tác động của phân bố đô thị, dân
cư, các hoạt động kinh tế, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trong vùng; nêu các vấn đề
môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch. Đánh giá sự thống
nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch xây dựng và các quan điểm, mục
tiêu về bảo vệ môi trường; dự báo, so sánh tác động môi trường của các phương án
quy hoạch.

Tổng hợp, đề xuât, sắp xêp thư tư ưu tiên cac biên phap phòng ngừa, giảm
thiêu, cải thiên cac vân đề môi trương còn tôn tại trong đô an quy hoạch; đề xuât
các vùng bảo vệ môi trường (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hành lang xanh, vùng
di sản, lưu vực nguồn nước...).

4.1.2.5.Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp khảo sát hiện trường;

- Phương pháp thống kê;
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- Phương pháp nhận dạng;

- Phương pháp đánh giá nhanh;

- Phương pháp ma trận.

4.2. Xác định nguồn gây ảnh hưởng đến môi trường khi quy
hoạch 

Trong quá trình thực hiện phương án quy hoạch vùng ngoài nguyên nhân từ
các hoạt động công nghiệp hiện hữu, các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các khu
đô thị, và các hoạt động nông nghiệp, thủy sản… môi trường của vùng có thể bị
tác động bởi các yếu tố quy hoạch mới, bao gồm: 

- Xây dựng khu du lịch ven biển.

- Xây dựng các tuyến đường giao thông đối ngoại kết nối phía Tây và hình
thành các cụm công nghiệp, khu công nghiệp dọc tuyến.

- Các tác động môi trường tích lũy từ các vấn đề môi trường riêng biệt nêu
trên và các vấn đề môi trường hiện có.

Nguồn và yếu tố tác động dự báo phát sinh từ quy hoạch Vùng huyện Hoằng
Hóa đến năm 2040 được tóm tắt trong Bảng sau:

Nguồn gây tác động Yếu tố tác động

1 Các  nguồn  đang  hoạt
động:  Công  nghiệp,  đô
thị, làng nghề, hoạt động
nông nghiệp, lâm nghiệp,
thủy sản

- Khí thải công nghiệp, giao thông

- Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp,
(tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản)

-  Chất  thải  rắn  công  nghiệp,  bệnh  viện,  sinh
hoạt, chất thải nông nghiệp (bao bì phân bón hóa
học,  thuốc  BVTV,  chất  kích  thích  tăng
trưởng…)

- Bệnh tật

2 Phát  triển  công  nghiệp,
kể cả phát triển các làng
nghề

- Khí thải công nghiệp, giao thông, bụi xây dựng

- Nước thải công nghiệp, sinh hoạt

- Chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt

- Phá hủy hệ sinh thái bản địa

- Thay đổi mục đích sử dụng đất

- Thay đổi cảnh quan 

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm ở địa
phương

- Bệnh tật

3 Phát  triển  đô  thị,  bao - Khí thải giao thông, bụi xây dựng
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gồm  phát  triển  hạ  tầng
kỹ  thuật  (giao  thông,
điện  nước,  bưu  chính
viễn  thông,  xử  lý  chất
thải

- Nước thải sinh hoạt, dịch vụ

- Chất thải rắn sinh hoạt, bệnh viện

- Phá hủy hệ sinh thái bản địa

- Thay đổi mục đích sử dụng đất

- Thay đổi cảnh quan

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm, văn hóa
giáo dục ở địa phương

- Bệnh tật

4 Phát triển du lịch - Khí thải giao thông

- Nước thải sinh hoạt, dịch vụ 

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Phá hủy hệ sinh thái bản địa

- Thay đổi mục địch sử dụng đất

- Thay đổi cảnh quan

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm, văn hóa
giáo dục ở địa phương

5 Phát triển nông thôn bao
gồm  phát  triển  nông
nghiệp, lâm nghiệp, thủy
sản và khu dân cư

- Khí thải đun nấu

- Nước thải sinh hoạt, bệnh viện 

- Chất thải rắn nông nghiệp, sinh hoạt

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật

6 Khai  thác  tài  nguyên,
bao  gồm  tài  nguyên
nước, khoáng sản 

- Phá vỡ cảnh quan 

- Phá hủy hệ sinh thái

- Khí thải,  nước thải,  và chất  thải  từ các hoạt
động khai thác

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm ở địa
phương

- Bệnh tật

7 Chuyển đổi mục đích sử
dụng đất

- Phá vỡ cảnh quan

- Phá hủy hệ sinh thái

- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu

- Phá hủy kết cấu đất

- Thay đổi cơ cấu việc làm, văn hóa, lối sống
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8 Tác động tích lũy - Khí thải

- Nước thải

- Chất thải rắn

- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu

- Phá hủy hệ sinh thái

- Thay đổi có cấu việc làm

- Thay đổi nền tàng văn hóa, giáo dục, nếp sống

- Thay đổi cơ cấu bệnh tật

4.3. Xác định đối tượng và quy mô chịu tác động

TT Đối tượng chịu tác
động

Quy mô tác động
Giai đoạn quy hoạch xây

dựng
Giai đoạn hoạt động

Mức
độ

Phạm
vi

Thời
gian

Mức
độ

Phạm
vi

Thời
gian

1 Các  yếu  tố  vi  khí
hậu

- Cục bộ Ngắn -- Cục bộ Ngắn

2 Chế độ thủy văn -- Cục bộ Ngắn -- Rộng Dài
3 Môi  trường  không

khí
-- Cục bộ Ngắn --- Rộng Ngắn

4 Môi  trường  nước
mặt

- Cục bộ Ngắn --- Rộng Ngắn

5 Nước ngầm - Cục bộ Ngắn --- Cục bộ Dài
6 Môi trường đất --- Cục bộ Ngắn -- Cục bộ Dài
7 Hệ  sinh  thái  trên

cạn
--- Cục bộ Ngắn -- Cục bộ Ngắn

8 Hệ  sinh  thái  dưới
nước

- Cục bộ Ngắn --- Cục bộ Ngắn

9 Hiệu ứng nhà kính --- Rộng Dài

10 Cảnh  quan,  di  sản
thiên  nhiên,  di  tích
văn hóa lịch sử

-- Cục bộ Ngắn + Cục bộ Dài

12 Phát triển kinh tế xã
hội

+++ Rộng Dài

12 Đời sống dân cư --- Cục bộ Ngắn +++ Rộng Dài
13 Việc làm ++ Cục bộ Ngắn +++ Rộng Dài
14 Văn hóa giáo dục - Cục bộ Ngắn ++ Rộng Dài
14 Sức khỏe cộng đồng -- Cục bộ Ngắn - Cục bộ Dài

Ghi chú:

Tác động tích cực Tác động tiêu cực
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+ + +        Mạnh - - -        Mạnh

+ +           Vừa - -          Vừa

+               Nhỏ -             Nhỏ

Không rõ Không rõ

4.4. Dự báo xu hướng và đánh giá tác động môi trường khi thực hiện quy
hoạch

4.4.1. Xu hướng biến đổi của môi trường kinh tế xã hội

Kinh tế toàn vùng sẽ phát triển mạnh mẽ tương xứng với vai trò là động lực
phát triển kinh tế - xã hội khu vực tam giác tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa với
các thế mạnh chủ yếu là Công nghiệp, đô thị, du lịch và dịch vụ. Xây dựng đô thị
sinh thái có sức cạnh tranh thu hút đầu tư, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân
trong vùng, đảm bảo môi trường sinh thái, trở thành nơi đáng sống, làm việc, vui
chơi giải trí của người dân.

Chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng
hàm lượng công nghệ và lao động kỹ thuật. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế kết hợp
với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển đô thị và nông thôn. 

Hoạt động phát triển du lịch vùng sẽ được coi là một trong những ngành kinh
tế mũi nhọn. Vùng sẽ phát triển đa dạng các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, nghiên
cứu di tích văn hoá, lịch sử. 

Tăng trưởng kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, đảm bảo công bằng và dân chủ xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi
trường. 

Giữa các huyện trong vùng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để phát triển xây dựng
kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực và
nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ. 

4.4.2. Xu hướng biến đổi của môi trường tự nhiên

4.4.2.1.Môi trường đất

Việc phát triển công nghiệp và đô thị tất yếu dẫn đến suy giảm chất đất, đất
ven đường giao thông, ven khu công nghiệp sẽ thoái hoá, không thích hợp cho
mục đích canh tác nông nghiệp. 

Tuy nhiên, ở những nơi phát triển trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc
thì đất sẽ được cải tạo và vì thế sẽ tăng quỹ đất cho nông nghiệp. 

4.4.2.2.Môi trường nước

Việc yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý nước thải sơ bộ và xử lý tập trung sẽ cải
thiện tình trạng thải nước ô nhiễm. Các dòng sông được quy hoạch cấp nước và
tiếp nhận nước thải, đồng thời được nạo vét khơi thông dòng chảy đúng kỹ thuật,
vì thế xu thế chung là chất lượng nước sẽ được cải thiện so với hiện trạng. 
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Riêng nước ngầm, nếu khai thác quá mức sẽ có nguy cơ bị suy kiệt và ô nhiễm.

4.4.2.3.Môi trường không khí

Chất lượng không khí sẽ xấu đi theo xu thế phát triển đô thị và hệ thống giao
thông. Các KCN, CNN sẽ bắt buộc phải xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn quy định, tuy
nhiên tác động tích luỹ sẽ làm tăng cục bộ nồng độ các chất ô nhiễm. Tuy nhiên,
nếu các vấn đề môi trường nêu trong quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa (bao gồm
cả những kiến nghị của ĐMC được tiếp thu) được thực hiện nghiêm túc thì chất
lượng môi trường không khí vẫn trong ngưỡng chấp nhận được, và chủ yếu sẽ
mang tính cục bộ và ngắn hạn. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ cũng sẽ làm
môi trường không khí xấu đi (tác động cục bộ và tức thời). 

4.4.2.4.Môi trường cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa

Xu thế chủ đạo đến năm 2040 của cảnh quan vùng huyện Hoằng Hóa sẽ là
các khu vực đô thị sầm uất, các KCN, CNN quy mô lớn và hệ thống hạ tầng kỹ
thuật hiện đại. Toàn vùng sẽ biến đổi từ cảnh quang vùng nông thôn với quy mô
canh tác nhỏ lẻ sang cảnh quan đô thị - công nghiệp xen kẽ vùng thâm canh cây
lương thực và cây CN. Các khu bảo tồn di tích lịch sử sẽ được phát triển kết hợp
với du lịch. 

4.4.2.5.Rừng và đa dạng sinh học

Trong khi đa dạng sinh học vùng núi được gìn giữ thì đa dạng sinh học vùng
ven biển và đồng bằng sẽ suy giảm do phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp,
nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Ngoài ra, có khả năng phá vỡ cân bằng sinh thái
do du nhập các sinh vật ngoại lai và thực phẩm biến đổi gen. 

4.4.2.6.Xu thế biến đổi điều kiện khí hậu

Xu hướng biến đổi khí hậu vùng huyện Hoằng Hóa sẽ tuân theo xu hướng
biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu cục bộ sẽ không đáng kể vì mức thải
khí nhà kính chưa đủ lớn, đồng thời sẽ tăng diện tích lâm nghiệp phục hồi thảm
thực vật ở vùng đất trông, thu gom, chôn lấp rác thải đúng kỹ thuật. 

4.4.2.7.Xu thế biến đổi chế độ thủy văn

Xu thế cạn kiệt nguồn nước trong vùng huyện Hoằng Hóa được cảnh báo nếu
không làm tốt hệ thống thủy lợi và không sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài
nguyên nước. Hậu quả là sẽ tăng nguy cơ thiếu nước vào mùa kiệt. 

4.4.3. Đánh giá tác động môi trường khi thực hiện quy hoạch 

4.4.3.1.Môi trường đất 

Kết cấu đất hay còn gọi là tính chất vật lý của đất bao gồm các tính chất như:
cấu trúc, tỷ trọng, độ xốp và tính chất hút nước. Kết cấu đất bị thay đổi chủ yếu do
quá trình khai thác khoáng sản, canh tác nông nghiệp (trồng trọt, bón phân, tưới
tiêu cải tạo đất) cũng như do chuyển đổi sử dụng đất cho các mục đích khác. Theo
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quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa, việc chuyển đổi mục đích sử dụng chủ yếu tập
trung vào các hoạt động sau: 

- Đất sản xuất nông nghiệp: chủ yếu liên quan (có cả giảm đi và tăng thêm)
đến đất chưa sử dụng, đất chuyên dùng và đất nuôi trồng thuỷ sản; 

- Đất ở: tăng thêm từ đất nông nghiệp ven đô; 

- Đất công nghiệp: chủ yếu tăng thêm từ đất gò đồi, đất nông nghiệp bạc
màu; và 

- Đất giao thông và đất thuỷ lợi: tuỳ theo quy hoạch phát triển phục vụ giao
thông và tưới tiêu mà lấy thêm đất, không kể là đất loại gì. 

Như vậy, cùng với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nêu trên sẽ kéo theo
sự biến đổi mạnh mẽ kết cấu đất, gây ra các hậu quả sau đây: 

Xói mòn và lở đất:  Trong quá trình thực hiện quy hoạch có thể xuất hiện
những tác động đến hoạt động kiến tạo, ảnh hưởng đến các vết đứt gãy ở các khu
vực nghiên cứu và những vùng lân cận. Những hoạt động này bao gồm: 

+ Việc khai thác rừng không hợp lý có thể làm mất lớp che phủ đất, gây xói
mòn, rửa trôi. Việc phát triển sản xuất nông nghiệp trên đất dốc nếu không có biện
pháp canh tác hợp lý sẽ đẩy nhanh quá trình rửa trôi, xói mòn (theo QH vùng
huyện Hoằng Hóa thì bố trí các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe vùng đồi
núi).

+  Hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cáp
ngầm điện và bưu chính viễn thông, hệ thống thủy lợi) làm thay đổi kết cấu tầng
đất mặt, gây sụt lở, xói mòn đất, đặc biệt ở khu vực ven sông. Hoạt động xây dựng
hạ tầng kỹ thuật gắn liền với việc phát triển đô thị, công nghiệp và nông thôn.
Việc phát triển công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn sẽ kéo theo phát triển hệ
thống cáp ngầm, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống thuỷ lợi. Các hoạt động này sẽ
làm xáo trộn tầng đất bề mặt, phá vỡ kết cấu đất, dẫn tới nguy cơ sạt lở, sụt lún đất. 

+ Khai  thác quá mức nguồn nước ngầm phục vụ phát  triển đô thị,  công
nghiệp, và nông nghiệp cũng là nguyên nhân gây sụt lún, lở và nứt đất. 

Hoang hoá, bạc màu (suy kiệt các chất hữu cơ và tổng nitơ): Đi kèm với
hiện tượng xói mòn, sạt lở đất là hiện tượng rửa trôi, làm suy thoái chất lượng đất.
Ngoài ra đất bị thoái hoá, bạc màu còn do các nguyên nhân sau đây: 

+ Phát triển sản xuất nông nghiệp kèm theo tăng sử dụng hoá chất. Hiện nay,
canh tác trong nông nghiệp không thể tách rời việc sử dụng phân bón hoá học,
thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng. Các nghiên cứu thổ nhưỡng
đã cảnh báo dấu hiệu suy thoái chất lượng đất do dùng qua mức hoá chất trong
nông nghiệp. Tuy nhiên, theo quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa thì việc canh tác
nông nghiệp sẽ theo xu hướng giảm diện tích đất nông nghiệp, vì vậy nguy cơ xuất
hiện nạn hoang hóa đất do phát triển nông nghiệp là không lớn, mặc dù vậy vẫn
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cần kiểm soát chặt chẽ tại các vùng đất nông nghiệp.

Ô nhiễm đất: Nói đến chất lượng của đất là nói đến tính chất vật lý, hoá học
và sinh học của đất, trong đó tính chất hoá học chỉ ra khả năng cung cấp chất dinh
dưỡng. Thực tế các nguyên tố hay hợp chất hoá học có trong đất chỉ bị coi là chất
ô nhiễm khi vượt quá ngưỡng an toàn cho cây trồng. Đất bị coi là ô nhiễm khi tích
tụ quá mức các hoá chất, điều đó sẽ kéo theo sự biến đổi hệ vi sinh vật trong đất,
và cả 2 sẽ đồng thời gây tác hại đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.
Việc thực hiện một loạt hoạt động theo quy hoạch có khả năng dẫn tới nguy cơ ô
nhiếm đất như: 

+ Tích tụ các chất hữu cơ khó phân huỷ, kim loại nặng do dùng các hoá chất
trong nông nghiệp. Sử dụng phân bón hoá học, thuốc BVTV, chất kích thích tăng
trưởng trong trồng trọt cũng như sử dụng các thuốc kháng sinh trong nuôi trồng
thuỷ sản dẫn tới nguy cơ tích tụ kim loại nặng và các chất hữu cơ khó phân huỷ. 

+ Rò rỉ các hoá chất, dầu mỡ từ các hoạt động công nghiệp và từ các trạm xử
lý nước thải, chất thải rắn. Diện tích đất công nghiệp đến năm 2040 sẽ tăng lên.
Như vậy, có nghĩa là sẽ tăng nguy cơ rò rỉ hóa chất, dầu mỡ, các chất độc hại làm
ô nhiễm đất. 

+ Tích tụ, lắng đọng các chất độc hại từ hoạt động giao thông. Các số liệu
quan trắc môi trường cho thấy đất ven các đường cao tốc, quốc lộ có hàm lượng
kim loại và các chất độc hại cao hơn đất ở những nơi xa đường. Lý do được giải
thích là do sự sa lắng bụi và các chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt động giao
thông. Ngoài ra, cần lưu ý đến nguyên nhân do các sự cố giao thông gây rò rỉ xăng
dầu hoặc hoá chất (từ các xe bồn). Vì vậy, cấn lưu ý đến nguy cơ gây ô nhiễm đất
ở khu vực lân cận hệ thống đường giao thông. 

+ Hoạt động xây dựng mới các KCN, CNN, xây dựng mới và bảo trì các
công trình giao thông có nạo vét và đổ thải bùn đáy sông làm lan truyền nhiễm
phèn và các chất độc hại trong trầm tích. Thực tế, nếu quản lý tốt việc nạo vét và
đổ thải bùn đáy sông thì nguồn gây ô nhiễm này có thể kiểm soát và ngăn chặn
được. 

4.4.3.2.Môi trường nước

Môi trường nguồn nước mặt: 

Theo quy hoạch sử dụng đất và đặc điểm địa lý địa hình của vùng huyện
Hoằng Hóa, việc phát triển các KCN, CNN khu đô thi, khu dân cư nông thôn và
làng nghề đều được quy hoạch nằm trong lưu vực sông Yên và một số sông khác
trong khu vực. Do đó, các dòng sông trong lưu vực vừa là nguồn cung cấp nước,
vừa là  nơi  tiếp nhận nước thải.  Việc  đấy  mạnh  phát  triển  công nghiệp,  nông
nghiệp, làng nghề và đô thị dẫn đến tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt do thải
nước thải không xử lý; rò rỉ xăng dầu và hoá chất; chảy trôi các hoá chất sử dụng
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trong nông nghiệp.  Có thể  quy nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước vào 2
nguồn: nguồn xác định và nguồn không xác định. Nguồn xác định là nước thải từ
các hoạt động công nghiệp, khu đô thị, làng nghề, khu dân cư nông thôn, khu xử
lý nước thải và rác thải. Nguồn không xác định là nguồn chảy tràn từ mặt đất,
đường giao thông, vùng canh tác nông nghiệp – thông thường đây là nguồn khó
xác định và đánh giá.đặc biệt, nồng độ các chất ô nhiễm từ các nguồn không xác
định sẽ tăng trong mùa mưa bão, lũ lụt. 

Môi trường nguồn nước ngầm: 

Như trên đã nêu, mặt đất luôn ở trạng thái phơi nhiễm đối với các nguồn ô
nhiễm (không khí xung quanh; bãi chôn lấp; hoạt động công nghiệp, giao thông,
nông nghiệp và dân sinh). Sau đó, các chất ô nhiễm sẽ thẩm thấu vào nguồn nước
ngầm và lan truyền theo các dòng chảy ngầm dưới đất. Việc thực hiện quy hoạch
vùng huyện có nguy cơ tăng các nguồn ô nhiễm đất,  dẫn đến tăng nguy cơ ô
nhiễm nước ngầm bởi các các thông số ô nhiễm như: nitrate, coliform, các chất
hữu cơ khó phân huỷ, kim loại nặng. Nitrate thường xuất phát từ nước thải sinh
hoạt và nước thải nông nghiệp (trong trường hợp sử dụng quá nhiều phân đạm).
Coliform và các vi sinh vật gây bệnh khác đi vào nước ngầm từ nguồn nước thải
sinh hoạt, từ các trang trại chăn nuôi và tập quán bón phân tươi trong nông nghiệp.
Thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong nông nghiệp, thuốc kháng sinh sử dụng
trong nuôi trồng thuỷ sản; cũng như một số chất hữu cơ xuất phát từ các hoạt động
công nghiệp như phenol, PCB, các hợp chất hữu cơ clo; hoặc từ sự cố rò rỉ hoá
chất, xăng dầu là nguyên nhân làm nước ngầm ô nhiễm bởi các chất hữu cơ khó
phân huỷ, trong đó một số chất là tác nhân gây ung thư. Thực tế, nước ngầm
thường ít bị ô nhiễm kim loại do nguyên nhân trực tiếp từ các nguồn thải trên mặt
đất. Tuy nhiên, các hoạt động gây tác động thay đổi địa chất có thể là nguyên nhân
khiến As và một số kim loại khác như Mn xuất hiện với mức độ đột biến trong
nước ngầm. Hiện tượng này nếu xảy ra thì chỉ có tính cục bộ, nhưng kéo dài. Một
nguyên nhân gây suy giảm nguồn nước ngầm do thực hiện quy hoạch vùng là việc
khai thác quá mức nguồn nước phục vụ phát triển đô thị, hoạt động công nghiệp,
nông nghiệp. Kèm theo việc sụt giảm trữ lượng nước ngầm là hiện sụt lở và nứt
đất; đồng thời có thể xẩy ra biến đổi địa tầng, giải phóng các ion kim loại như As
vào nguồn nước ngầm. 

4.4.3.3.Môi trường không khí 

Liên quan đến thực hiện quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa, có 2 trường hợp
ô nhiếm không khí cần phải tính đến: 

+ Ô nhiễm không khí do bố trí đất vào những mục đích xung khắc nhau:
trường hơp này xảy ra khi quy hoạch sử dụng đất không hợp lý, bố trí các đường
cao giao thông, các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại,… bên cạnh các khu
vực nhạy cảm như trường học, bệnh viện, khu dân cư. 
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+ Tác động ô nhiễm không khí tích luỹ: xảy ra ở khu vực trung tâm của các
nguồn thải khí, mà mỗi nguồn riêng biệt có thể đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn
thải nhưng kết hợp với nhau lại có nguy cơ tác động đến sức khoẻ cộng đồng.
Thông thường đó là các nguồn công nghiệp, thương mại (như kinh doanh xăng
dầu) và đường cao tốc. Các yếu tố khí tượng, khí hậu và địa hình đóng vai trò rất
quan trọng tích luỹ tác động ô nhiễm không khí. 

Với việc phát triển các khu đô thị, KCN, CNN và hệ thống giao thông, nguy
cơ xảy ra 2 trường hợp ô nhiễm nêu trên càng lớn. Các hoạt động công nghiệp,
giao  thông,  dân  sinh  thải  ra  bụi,  PM10,  các  hợp  chất  chứa  lưu  huỳnh  (H2S,
mecaptan, SO2, SO3), các hợp chất chứa nitơ (NH3, N2O, NO, NO2), các oxit
cacbon (CO, CO2), các chất hữu cơ, Pb… làm ô nhiễm không khí, không chỉ ở
quy mô khu vực mà còn có thể phát tán rộng hơn. 

Liên quan đến ô nhiễm không khí còn phải kể đến ô nhiễm nhiệt, chính sự
thay đổi thành phần không khí dẫn tới sự thay đổi khả năng hấp thụ và phản xạ
nhiệt của lớp không khí, hậu quả là thay đổi điều kiện vi khí hậu cục bộ, thường
xảy ra ở các khu đô thị và khu vực xung quanh đường cao tốc, khu công nghiệp.
Ngoài ra, ô nhiễm tiếng ồn, rung động liên quan đến các hoạt động công nghiệp và
giao thông cũng cần được lưu ý như là hậu quả của việc thực hiện QHV huyện.

4.4.3.4.Suy giảm đa dạng sinh học 

Nhiều hoạt động thay đổi phương thức sử dụng đất diễn ra trong quá trình
thực hiện quy hoạch sử dụng đất như tăng hoặc giảm đất nông nghiệp, xây dựng
khu dân cư mới, đô thị hoá, xây dựng KCN …, đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc
gián tiếp tới đa dạng sinh học. 

Các hoạt động khai thác đất quá mức, là một trong những nguyên nhân chủ
yếu gây tác động mạnh mẽ tới hệ sinh thái trên cạn, thể hiện trước hết ở việc mất
hoặc thay đổi môi trường sinh sống và ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và
phát triển của sinh vật. Các hoạt động sử dụng đất có thể thay đổi sự đa dạng của
các loại thực vật che phủ đất hoặc làm mất sự liên tục của lớp phủ thực vật, hoặc
làm xuất hiện các loại lớp phủ mới xen kẽ (kết quả của việc hồi phục thảm thực
vật sau giai đoạn xây dựng), điều đó dường như làm tăng tính đa dạng nhưng thực
tế lại phá vỡ cân bằng về môi trường sống của các sinh vật bản địa. 

4.4.3.5.Biến đổi khí hậu

Sự có mặt của các khí nhà kính trong khí quyển thường được biết chủ yếu là
do hoạt động của con người làm thay đổi khí hậu, tuy nhiên thực tế việc thay đổi
phương thức sử dụng đất và lớp che phủ bề mặt cũng có tác động không kém.
Thậm chí có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thay đổi khả năng hấp thụ năng
lượng bề mặt trái đất (tạo thành các “bẫy nhiệt”) do thay đổi phương thức sử dụng
đất có thể còn có tác động lớn đến khí hậu hơn là tác động của các khí nhà kính.
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Đồng thời, không thể tách rời việc thải khí nhà kính và việc thay đổi phương thức
sử dụng đất khi phân tích và đánh giá sự biến đổi khí hậu trong phạm vi khu vực
và toàn cầu. Tác động của việc thực hiện quy hoạch vùng tại huyện Hoằng Hóa
đến biến đổi khí hậu có thể từ các nguyên nhân sau đây: 

+ Khai thác rừng không hợp lý làm giảm khả năng hấp thụ CO2, dẫn tới tăng
nồng độ khí thải nhà kính trong khí quyển; 

+ Phá huỷ lớp phủ thực vật khi xây dựng khu đô thị, dân cư, KCN, CCC, hệ
thống hạ tầng kỹ thuật làm thay đổi khả năng hấp thụ và bức xạ nhiệt; và 

+ Phát triển các khu đô thị và KCN, CCC; gia tăng hoạt động nông nghiệp,
hoạt động giao thông và khu xử lý chất thải tập trung làm tăng tải lượng thải các
khí thải nhà kính. 

Hậu quả của biến đổi khí hậu là các hiện tượng nóng lên, hạn hán, lũ lụt, xảy
ra ở quy mô khu vực và đóng góp vào những biến đổi ở quy mô toàn cầu. 

4.4.3.6.Tác động đến sức khoẻ cộng đồng 

Tất cả những suy giảm chất lượng môi trường nêu ở trên đều dẫn đến hệ quả
gây ảnh hưởng sâu sắc đến sức khoẻ cộng đồng. Nhiều bệnh tật gia tăng hoặc mới
xuất hiện là nguyên nhân của bụi và khí thải công nghiệp, giao thông; do nguồn
nước ô nhiễm; do biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, còn có các nguyên nhân tác động tới sức khoẻ cộng đồng được coi
là có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch vùng sau đây: 

+ Phát triển công nghiệp và dịch vụ, phát triển phương tiện giao thông làm
giảm các hoạt động thể chất, tăng các bệnh tật liên quan (béo phì,…); 

+ Cuộc sống đô thị hoá, công nghiệp hoá làm gia tăng các bệnh thần kinh, gia
tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm; và 

+ Mất cân bằng sinh thái làm gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm từ sinh vật
sang người. 

4.4.3.7.Phát triển kinh tế - xã hội 

Mục tiêu của quy hoạch vùng huyện là phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy về
tổng thể, việc thực hiện quy hoạch vùng sẽ đem lại những tác động tích cực đến
phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng huyện Hoằng Hóa. Đồng thời, theo quy hoạch
sử dụng đất đến 2020 sẽ bố trí khoảng 4% tổng quỹ đất vùng dành cho phát triển
cơ sở văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo và thể dục thể thao, điều đó trực tiếp có tác
động nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong toàn vùng. Tuy nhiên,
cần lưu ý đến một số tác động xấu sau đây: 

+ Việc thu hồi đất sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, công việc kinh
doanh và các vấn đề tâm linh đối với một bộ phận cộng đồng; 

+ Trong thời gian triển khai các hoạt động xây dựng, đời sống kinh tế-xã hội,
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an ninh trật tự, hoạt động giao thông của khu vực ít nhiều sẽ bị xáo trộn; 

+ Tai nạn giao thông, tai nạn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng
trong xã hội công nghiệp hoá; và 

+ Đời sống văn hoá và tinh thần biến đổi mạnh mẽ trong xu thế đô thị hoá và
toàn cầu hoá làm tăng nguy cơ nảy sinh tệ nạn xã hội. 

4.5. Các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường trong đồ án quy
hoạch

4.5.1. Giải pháp kỹ thuật.

4.5.1.1.Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất, bảo vệ môi trường đất

Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất, trước hết phải lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm cụ thể hoá quy hoạch sử dụng đất của tỉnh,
huyện, làm cơ sở để giao đất cho các ngành và đối tượng sử dụng tại các địa bàn
cụ thể. Đồng thời cần thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đất sau đây: 

Cái tạo đất và ngăn ngừa ô nhiễm đất 

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế trong vùng, sử
dụng đất nông nghiệp đi đôi với bồi bổ đất, tránh khai thác làm thoái hoá đất. 

- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông lâm kết hợp trên
đất dốc, hạn chế việc cày bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng đối với
rừng sản xuất để chống xói mòn, rửa trôi, sụt lở đất. 

- Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong
sản xuất nông – lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi
trường đất. 

- Tích cực trồng cây chắn sóng chắn cát ven sông, biển, hạn chế việc chuyển
rừng ngập mặn ven biển để nuôi trồng thuỷ sản và cho một số mục đích khác. 

- Có kế hoạch khai hoang, phục hoá, lấn biển để tăng quỹ đất sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng. 

- Phát huy tối đa khả năng đất trống đồi núi trọc vào trồng rừng mới, làm tăng
độ che phủ của đất. 

- Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước chuyên dùng,
tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng. 

- Di dời toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ra xa khu dân cư. 

- Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên vật liệu xây dựng phải có
phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế hoạch phục
hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc trồng rừng để bảo vệ môi trường.

Sử dụng tiết kiệm và tăng giá trị của đất 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ quy hoạch sử dụng đất các cấp và quy
hoạch các ngành liên quan đến sử dụng đất như: quy hoạch phát triển các đô thị;
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trung tâm cụm xã; các khu dân cư nông thôn; khu, cụm công nghiệp, kinh doanh,
dịch vụ trên địa bàn của vùng. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông,
gắn sản xuất với chế biến sản phẩm nông thôn của vùng theo hướng công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. 

- Giao đất theo tiến độ, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các
trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới, đồng thời đất đó giao khi hết hạn sử dụng
xong phải thu hồi kịp thời. 

Áp dụng quy trình canh tác nông nghiệp bền vững

Trong các hệ thống sử dụng đất, việc kết hợp hợp lý các tính đa dạng sinh
học (bao gồm: đa dạng về nguồn gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái) trong
canh tác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho một nền nông nghiệp bền vững. Những
loại hình canh tác như: nông - lâm nghiệp kết hợp; vườn - ao chuồng (VAC); canh
tác nông nghiệp bền vững trên đất  dốc (sloping agricultural  land technology -
SALT); vườn rừng, làng sinh thái... là những ví dụ điển hình của nền nông nghiệp
phát triển bền vững. Tất cả các loại hình sản xuất này tuy có khác nhau về hợp
phần, nhưng có cái chung là lấy đa dạng sinh học và cấu trúc nông - lâm kết hợp
làm nòng cốt. 

Nông - lâm kết hợp là tên gọi của các hệ thống sử dụng đất mà trong đó, việc
gieo trồng và quản lý có suy nghĩ và khôn khéo những cây trồng lâu năm (cây
rừng, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả) trong sự phối hợp hài hoà, hợp lý với
những cây trồng nông nghiệp ngắn ngày, với gia súc, theo thời gian và không gian
để tạo ra hệ thống bền vững về mặt tài nguyên - sinh thái; kinh tế - xã hội và môi
trường. Như vậy, nông - lâm kết hợp là một phương thức tiếp cận để sử dụng đất
bền vững, rất phù hợp với việc quản lý đất đai vùng đồi núi, vốn có nhiều các yếu
tố giới hạn cho canh tác.

Các giải pháp ưu tiên đối với từng khu vực 

- Đối với khu vực đô thị nhất thiết phải có công trình xử lý nước thải, chất
thải để không làm ô nhiếm môi trường đất các khu vực dân cư nội thành và ngoại
thành. 

- Đối với vùng đồng bằng nông thôn cần ưu tiên phòng ngừa úng ngập, sạt lở
đất; tăng cường hỗ trợ thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn; gia tăng sản xuất
theo hướng nông nghiệp sạch. 

4.5.1.2.Sử dụng hợp lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước

Thực hiện quản lý lưu vực sông 

Quản lý lưu vực sông là một khái niệm rộng gắn với các kế hoạch, chính sách
và hoạt động nhằm kiểm soát nguồn nước, tài nguyên và môi trường cũng như các
quá trình liên quan trong một lưu vực nhất định. Quản lý lưu vực sông là vấn đề đã
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được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới trong nửa cuối của thế kỷ 20 và phát
triển rất mạnh trong vài thập kỷ gần đây nhằm đối phó với những thách thức về sự
khan hiếm nước, sự gia tăng tình trạng ô nhiễm và suy thoái các nguồn tài nguyên
và môi trường của các lưu vực sông. Việc sử dụng nước có mối liên quan mật thiết
với sử dụng đất và ảnh hưởng đến hệ sinh thái lưu vực nên quản lý nước theo lưu
vực sông sẽ giúp cho sử dụng và bảo vệ tốt hơn tài nguyên đất và môi trường lưu
vực, quản lý và giảm nhẹ các tác động tiêu cực của các hoạt động phát triển kinh
tế xã hội của con người tới tài nguyên và môi trường sống. 

Xã hội hoá công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước 

Thực hiện xã hội hoá công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước nhằm mục đích
thay đổi hành vi và hành động của người dân và để toàn thể cộng đồng nhận thức
rõ việc quản lý tài nguyên nước là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi
ngưòi dân. Xây dựng tập quán sinh hoạt vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường từ các
hoạt động sản xuất và sinh hoạt là bước cơ bản nhất của công tác xã hội hoá bảo
vệ nguồn nước. 

Các giải pháp ưu tiên đối với từng khu vực 

- Đối với các khu đô thị: xây dựng chiến lược và quy hoạch môi trường nước
cho các thành phố, thị xã trọng điểm; cải tạo sông hồ, xây dựng quy hoạch thoát
nước và xử lý nước thải đô thị; đa dạng hoá loại hình công nghệ xử lý nước thải
theo quy mô và tính chất của các đô thị. 

- Đối với các khu công nghiệp: quản lý và giám sát các nguồn phát sinh nước
thải; xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung ở tất cả các KCN; di dời các cơ sở
sản xuất nằm trong khu dân cư và định hướng phát triển hợp lý các KCN cũ; xây
dựng chiến lược sử dụng hợp lý tài nguyên nước 

- Đối với các vùng nông thôn và làng nghề: lập quy hoạch khai thác và bảo
vệ nguồn nước ngầm ở từng địa phương; xây dựng quy hoạch môi trường đối với
những làng nghề có xu hướng phát triển; áp dụng hệ thống quản lý môi trường
làng nghề phù hợp với đặc thù của địa phương và tính chất của loại hình sản xuất;
triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm. 

- Đối với các khu nuôi trồng thuỷ sản thâm canh: lập quy hoạch phát triển
ngành nuôi trồng thuỷ sản, trong đó coi việc lồng ghép với quy hoạch bảo vệ tài
nguyên nước và quy hoạch bảo vệ môi trường là trọng tâm. Hạn chế phát triển
nuôi trồng thuỷ sản sử dụng nước ngầm.

4.5.1.3.Giải pháp bảo vệ môi trường không khí và tiếng ồn

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị 

Việc xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị dẫn đến việc nhà cửa và các cơ sở
hạ tầng bị rỡ bỏ, đào bới, vận chuyển nguyên vật liệu và đổ bỏ rác thải. Đây là các
nguồn gây ô nhiễm bụi trầm trọng, là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng
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không khí các khu đô thị ở vùng huyện Hoằng Hóa. Vì thế, giải pháp kỹ thuật
giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị liên quan đến việc thực hiện quy
hoạch sử dụng đất là xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hợp lý và
đồng bộ kết hợp với áp dụng các biện pháp công nghệ giảm phát thải bụi, thu gom
rác thải và vệ sinh đường phố. 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí KCN, CNN

Bố trí các KCN phù hợp với quy hoạch môi trường, di dời các cơ sở công
nghiệp nằm trong các vùng nhạy cảm. Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường
không khí công nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp thải khí thải
không đạt tiêu chuẩn quy định. 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông 

Phát triển giao thông đô thị phải được xem là vấn đề ưu tiên hàng đầu, là
trọng điểm trong đầu tư phát triển đô thị để tạo ra một hệ thống giao thông thông
suốt, an toàn và thuận lợi. 

Phát triển giao thông phải được triển khai đồng bộ từ khâu quy hoạch phát
triển không gian, quy hoạch cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông, đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng vận tải hành khách công cộng, đầu tư phương tiện đến khâu tổ chức
quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống giao thông. 

Hợp lý hoá quy hoạch không gian với các khu chức năng trong từng đô thị
cũng như với khả năng liên kết giữa các đô thị, từng bước hướng tới sự phân bố
quan hệ đi lại trong từng đô thị và trong toàn vùng một cách tối ưu để giảm thiểu
ùn tắc giao thông, gây ô nhiễm không khí cục bộ. 

Ban hành và thực hiện các tiêu chuẩn môi trường đối với động cơ ô tô, xe
máy, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng ít độc hại. 

Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn 

Quy hoạch sử dụng đất đô thị và quy hoạch xây dựng phố phường hợp lý, có
xem xét đến yêu cầu chống tiếng ồn như xây dựng các công trình công cộng, dịch
vụ, cửa hàng ở phía mặt đường để chắn bớt tiếng ồn cho các công trình cần được
yên tình được bố trí bên trong. Dành quỹ đất bố trí dải cây xanh hai bên đường sẽ
có tác dụng vừa giảm ồn, vừa giảm ô nhiễm không khí. 

4.5.1.4.Giải pháp quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn 

Quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn, bao gồm cả chất thải rắn
sinh hoạt, đô thị và chất thải nguy hại đóng một vai trò quan trọng trong quy
hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch đầu tư phát triển các ngành kinh tế trong vùng
huyện Hoằng Hóa.

Các nội dung trong quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn liên
quan đến sử dụng đất bao gồm: 
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- Quy hoạch tổ chức các điểm thu gom. 

- Quy hoạch các bãi chôn lấp rác thải.

- Quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn (sản xuất phân compost, lò đốt chất
thải rắn, nhà máy tái chế chất thải rắn). 

4.5.1.5.Giải pháp bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và bảo vệ môi trường cảnh
quan tự nhiên

- Môi trường cảnh quan di tích lịch sử văn hóa

+ Tuân thủ nghiêm cấm vùng bảo vệ 1. Vùng 2 có thể can thiệp nhưng không
thay đổi hình ảnh lịch sử. Tôn tạo trùng tu không làm biến dạng di tích, tương
thích hài hòa điều kiện tự nhiên.

+ Xác định tính chất của di tích phục vụ du lịch để có những quy định cụ thể
cho khách tham quan ví dụ như quy định về trang phục, đi lại,.v.v.

+ Phân định phạm vi của khách tham quan và khu vực bảo vệ

+ Phân định khu di tích và các khu chức năng khác

+ Xác định các biện pháp bảo vệ và khai thác sử dụng di tích

+ Xác định dung lượng có thể đón tiếp khách đến tham quan và các biện
pháp tổ chức quản lý hoạt động du lịch.

- Môi trường cảnh quan tự nhiên

+ Cây xanh đô thị: trồng tre dọc các tuyến sông mục đích giữ đất và tạo cảnh
quan cho khu vực.

+ Lựa chọn các loại cây thích hợp tạo ra các trục cảnh quan trong khu vực 

+ Cây xanh công viên: công viên lịch sử, văn hóa; lựa chọn thích hợp cho
từng khu vực; khu vực trên núi có thể trống Nứa để chống hiện tượng sạt lỡ đất,
khai thác đất đai, gây rửa trôi.

+ Các tuyến đường đi du lịch trong khu vực rừng, khu cắm trại, nghỉ ngơi
phải tránh làm ảnh hưởng đến rừng, phòng tránh cháy rừng.

+ Khu vực dân cư: giữ lại hình bóng, hồn của làng quê Việt Nam, không bị
xu hướng đô thị hóa tác động vào nhằm hạn chế tối đa việc ô nhiễm thị giác

4.5.1.6.Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học và rừng

Tăng cường mật độ cây xanh ở những nơi còn đất trống để đạt diện tích cây
xanh lớn nhất trong đô thị: tổ chức không gian cây xanh và các không gian mở
trong đô thị, tổ chức cây xanh đường phố, khu nhà ở, khu làng nghề, các vườn hoa
nhỏ, vườn ươm cây, hoa, và tạo nên các lõi xanh, sạch cho khu vực phục vụ du
lịch. 

Việc cải thiện vi khí hậu trong khu vực gắn liền với công tác trồng và bảo vệ
rừng trên phạm vi toàn vùng cũng như bảo tồn vùng sinh thái rừng. Vì vậy, toàn
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vùng cần xây dựng và thực hiện chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc nhằm
cải thiện khí hậu bảo vệ tài nguyên đất, nước, sinh vật

Địa phương cần xây dựng quy hoạch tổng thể về khai thác và bảo vệ tài
nguyên, môi trường nhằm khai thác hợp lý tài nguyên như nguồn nước, đất, v.v.,
phát triển du lịch một cách thích hợp để bảo vệ hệ sinh thái đặc trưng.

Tất cả các dự án phát triển, đầu tư xây dựng công trình, khai thác sử dụng tài
nguyên đều phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, đặc biệt đánh giá mọi tác
động đối với diễn biến rừng. 

4.5.2. Giải pháp quản lý

Thông qua việc bảo vệ và xây dựng mới các công trình văn hóa nhằm bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa di tích lịch sử của một địa phương giàu truyền
thống.

Điều tra cơ bản và triển khai chương trình quan trắc về tài nguyên nước mặt,
nước ngầm trong vùng.

Tăng cường quản lý việc sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật trong
nông lâm nghiệp 

Quản lý và kiểm soát các làng nghề để giúp họ hoạt động theo đúng các quy
chuẩn quy định của một làng nghề du lịch đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải trong khu vực.

Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động môi trường đối với tất cả
các dự án phát triển trên địa bàn khu vực.

Khuyến khích áp dụng các sáng kiến về công nghệ mới, sản xuất sạch hơn.

Bảo vệ môi trường đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cộng đồng.Trong
đó, công tác quản lý và giáo dục môi trường là biện pháp rất quan trọng cần được
thực hiện thường xuyên, liên tục và cho mọi đối tượng. Các biện pháp như sau:

+ Giáo dục nhân dân ý thức không vứt rác bừa bãi, đỗ rác đúng nơi quy định,
đúng giờ. Giáo dục cho nhân dân sinh sống tại khu vực về ý thức bảo vệ môi
trường sống đó là bảo vệ chính mình. Luôn nhận thức môi trường là tài sản, là
nguồn sống nên cần phải giữ gìn và bảo vệ. Phát động việc trồng cây và bảo vệ
cây xanh, nghiêm cấm mọi hành vi phá hủy cây xanh ở những nơi công cộng vì
các mục đích cá nhân. Công tác này cần đảm bảo thường xuyên thực hiện không
chỉ diễn ra vào dịp có những ngày lễ lớn (Quốc khánh, Tết).

+ Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng và hoạt động dự án, việc quan
trắc và giám sát chất lượng môi trường phải được tiến hành theo đúng các quy
định tại Chương X, Luật Bảo vệ môi trường về Quan trắc và thông tin về môi
trường đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06
năm 2014 (Luật số 55/2014/QH13). Chủ đầu tư lưu giữ các số liệu phát động
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phong trào thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh nơi sinh sống, quan trắc tại cơ sở,
đồng thời báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật.
Thành phần
môi trường

Vị trí Thông số Tần xuất
quan trắc
lần/năm

Đất Khu nông nghiệp,  khu nuôi
trồng thủy sản.

N, P, K tổng hợp, Kim
loại  nặng Cu,  Pb,  Zn,
Cd,  Á,  Hg,  Cr,  dự
lượng bảo vệ thực vật,
…

1

Nước mặt Hệ  thống  các  sông,  và  hệ
thống các hồ trong khu vực

pH,  cặn  lửng  lơ,  DO,
BOD5, COD, SS, tổng
Nitơ,  tổng  phospho,
coliform,  NO3

-,  NO2
-  ,

PO4
- .

2

Nước  thải:
trạm  xử  lý
nước thải sinh
hoạt, nước thải
khu  công
nghiệp

Tại cống thoát nước thải vào
trạm  xử  lý  nước  thải  tập
trung
Tại  miệng  cống  thoát  nước
thải sau xử lý vào nguồn tiếp
nhận 
Tại nguồn tiếp nhận

pH,  độ  màu,  độ  đục,
SS,  dầu  mỡ,  BOD5,
COD, tổng Nitơ,  tổng
phospho, coliform.

2

Không khí Trên  các  tuyến  đường  giao
thông chính
Khu vực dân cư lân cận đường
giao thông
Khu vực dịch vụ, thương mại
lân cận đường giao thông
Các khu vực cần đặc biệt yên
tĩnh (trường học, bệnh viện, khu
nghỉ dưỡng)
Trên  các  khu  vực  cụm công
nghiệp, làng nghề

Bụi tổng, bụi lơ lửng,
SO2,  NO2,  CO,  tổng
CxHy.

Lưu  lượng  luồng  xe
(chiếc/h)
Cường  độ  ồn  ban
ngày,  buổi  tối,  ban
đêm.

2

Chất thải rắn Tại khu dân cư, khu sản xuất
nông nghiệp,  du lịch,  KCN,
CNN và làng nghề

Khối  lượng,  thành
phần, tính chất.

1
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CHƯƠNG 5. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI
PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÙNG

5.1. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

- Xây dựng đồng bộ hệ thống các công cụ quản lý phát triển trên địa bàn
huyện gồm các quy hoạch, đề án, chương trình phát triển đô thị và nông thôn, các
quy chế, quy định và xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực để kiểm soát phát
triển theo quy hoạch được duyệt.

- Giai đoạn đầu (2019÷2030) tập trung phát triển hoàn thiện các dự án hạ
tầng kinh tế xã hội, hạ tầng chiến lược đã và đang triển khai như: các Cụm Công
nghiệp Bắc Hoằng Hóa, CNN Thắng - Thái, CCN Hoằng Quỳ, CCN Phú Quý,
Khu du lịch ven biển.

- Chuẩn bị mặt bằng và cơ sở hạ tầng để phát triển các dự án chiến lược tại
các Khu vực phát triển Đô thị như: TT. Bút Sơn, ĐT Hải Tiến, Thịnh Lộc, Thanh
Ngọc, Phú Quý.

- Lập và triển khai các đề án, chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng
công nghệ cao, chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

5.1.1. Các chương trình ưu tiên đầu tư:

- Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng khung huyện gắn với mạng lưới
hạ tầng chung của tỉnh Thanh Hóa.

- Chương trình phát triển đô thị gắn với việc chuẩn bị các tiền đề hỗ trợ hình
thành các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn huyện.

- Chương trình phát triển nông thôn gắn với nông thôn mới

- Chương trình cải tạo chất lượng môi trường đô thị nông thôn huyện.

- Chương trình bảo vệ và phát huy các giá trị cảnh quan, di tích văn hóa lịch
sử, văn hóa dân gian tại địa phương, văn hóa cộng đồng.

5.1.2. Các dự án ưu tiên:

a) Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2020-2030

1. Tập trung thu hút đầu tư vào các dự án du lịch ven biển, tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai sớm đưa dự án vào hoạt động tạo động lực
chính để phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu.

2.  Xây dựng tuyến đường Thịnh Đông,  đường Bắc sông Mã,  các tuyến
đường QL10, đường ven biển theo kế hoạch của tỉnh.

3. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường liên xã, liên đô thị theo
hướng phân gian đoạn. Giai đoạn 1 nâng cấp các tuyến đường hiện có và xây dựng
các đoạn còn lại để hoàn chỉnh kết nối toàn tuyến với quy mô mặt cắt vừa phải,
giai đoạn sau nâng cấp quy mô theo quy hoạch.

4.  Xây dựng một số hạ tầng kỹ thuật cơ bản như hệ thống cấp nước, cấp
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điện.

5. Thu hút đầu tư vào các Khu, cụm công nghiệp, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các
cụm CN theo quy hoạch của tỉnh (Cụm Công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, CNN Thắng
– Thái, CCN Hoằng Quỳ, CCN Phú Quý) đạt 50%.

6. Hoàn thành nâng cấp, thành lập 05 đô thị và quy hoạch các điểm trung
tâm xã.

b) Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2030-2040

(Sau khi thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn mở rộng đi vào
giai đoạn phát triển nhanh, có tác động lan tỏa mạnh mẽ)

1. Phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, tập trung.

2.  Xây dựng và phát triển các khu vực đô thị, các khu dân cư đô thị sinh
thái.

3. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4. Kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp còn lại, nâng cao tỷ lệ lấp đầy ở
các cụm công nghiệp.

5. Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, các khu vui chơi… nâng cao tỷ trọng
dịch vụ, thương mại trong nền kinh tế.

5.2. Các giải pháp thực hiện quy hoạch vùng

- Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đô thị và nông thôn,
trước mắt ưu tiên lập Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Bút Sơn, các Khu vực
phát triển: TT. Bút Sơn, ĐT Hải Tiến, Thịnh Lộc, Thanh Ngọc, Phú Quý.

- Xây dựng chương trình đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo kế hoạch;

- Chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, làm tốt công tác tái định cư phục vụ cho
thu hút đầu tư, phát triển các dự án đầu tư xây dựng;

- Tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư và thu hút các nguồn vốn;

- Xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, coi trọng việc phát triển kết
cấu hạ tầng diện rộng gắn kết trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng lộ trình tái cấu trúc lãnh thổ, tăng cường sức cạnh tranh của đô
thị hạt nhân, các đô thị vệ tinh và các vùng dân cư nông thôn;

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch và xây dựng vùng;

- Coi trọng công tác tư tưởng, chính trị, phát huy dân chủ trong cộng đồng
và vai trò tham dự của cộng đồng dân cư;

- Tăng cường phát triển các mối quan hệ liên vùng, đẩy mạnh hợp tác trong
và ngoài tỉnh, đặc biệt với Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn nhằm huy
động các nguồn lực xây dựng và phát triển vùng.
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CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040 là bước đi quan
trọng cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ngành và lĩnh vực trên
địa bàn huyện theo các giai đoạn.

Quy hoạch được lập trên cơ sở phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện
Hoằng Hóa, đưa ra các kế hoạch phát triển theo các giai đoạn ngắn hạn, dài hạn,
đồng bộ giữa phát triển không gian và hệ thống kết cấu hạ tầng.

Quy hoạch được lập trên nguyên tắc cân bằng giữa đô thị và nông thôn, thân
thiện với môi trường sinh thái. Bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan, vùng nông
nghiệp năng suất cao. 

Quy hoạch vùng đã định hướng các vấn đề về không gian, sử dụng đất, hạ
tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu nhiệm  vụ
quy hoạch đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.  Quy hoạch vùng được
duyệt là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo.

6.2. Kiến nghị

Đề nghị giao UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức lập Quy chế quản lý quy
hoạch kiến trúc cảnh quan trên toàn địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa làm cơ
sở cho công tác quản lý phát triển đô thị và nông thôn.

Thực hiện đánh giá giá trị bổ sung các công trình di tích văn hóa lịch sử, các
cảnh quan tự nhiên trên toàn huyện Hoằng Hóa để có chương trình bảo tồn, tôn tạo
và phát huy các giá trị.

Khoanh vùng bảo vệ các cảnh quan tự nhiên, vùng nông nghiệp năng suất
cao, vùng an ninh Quốc phòng và vùng có nguy cơ tai biến môi trường để có biện
pháp ứng xử thích hợp.

Bảo vệ hành lang phát triển cho các  công trình hạ tầng quan trọng của
huyện.

Triển khai lập các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, lập quy chế quản lý
quy hoạch kiến trúc cảnh quan cụ thể trên địa bàn vùng huyện làm cơ sở hướng
dẫn và thực hiện quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương.

Trong giai đoạn phát triển dài hạn, cần điều chỉnh các quy hoạch nông thôn
mới theo hướng phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển chung
toàn huyện Hoằng Hóa.

Phối hợp lồng ghép với các chương trình phát triển kết cấu hạ tầng chung
của tỉnh để thực hiện các cơ sở hạ tầng khung trên địa bàn huyện và đấu nối cơ sở
hạ tầng cấp huyện./.
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