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CHƯƠNG I: LÝ DO, CĂN CỨ VÀ MỤC TIÊU CỦA VIỆC LẬP QUY 

HOẠCH VÙNG HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

I.1 Lý do lập quy hoạch 

Hương Khê là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hà Tĩnh, nằm 

ở 18055 vĩ độ Bắc, 105015 kinh độ Đông, phía Bắc giáp huyệnVũ Quang, Đức Thọ, 

Can Lộc, phía Nam giáp huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp Lào, 

phía Đông giáp các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà. 

Huyện Hương Khê được thành lập năm 1991, sau khi tỉnh Hà Tĩnh được tái 

lập từ tỉnh Nghệ Tĩnh, đến năm 2000 khi huyện Vũ Quang được thành lập các xã 

nằm ở phía Bắc huyện Hương Khê như: Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, 

Hương Điền, Hương Quang chuyển sang trực thuộc huyện Vũ Quang. Huyện 

Hương Khê có diện tích đất tự nhiên của huyện là 1.262,94 km2, dân số khoảng 

98,36 nghìn người. 

Huyện Hương Khê hiện nay gồm 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, 

bao gồm thị trấn Hương Khê (huyện lỵ) và 20 xã: Điền Mỹ, Gia Phố, Hà Linh, Hòa 

Hải, Hương Bình, Hương Đô, Hương Giang, Hương Lâm, Hương Liên, Hương 

Long, Hương Thủy, Hương Trà, Hương Trạch, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Lộc 

Yên, Phú Gia, Phú Phong, Phúc Đồng, Phúc Trạch. 

Khu vực thị trấn Hương Khê, xã Phúc Đồng, xã Hương Long, xã Gia Phố 

…là khu vực có rất nhiều thuận lợi về vị trí, về điều kiện tự nhiên, quỹ đất xây 

dựng, có khả năng kết nối thuận lợi các mối quan hệ vùng và khu vực thông qua hệ 

thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy.  

Đến nay, diện mạo khu đô thị sầm uất đang dần hiện lên. Trụ sở các cơ 

quan, đơn vị, các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội từng bước được xây 

dựng khang trang, đồng bộ. Mạng lưới giao thông được đầu tư, nâng cấp, góp phần 

tạo nên thế và lực của Hương Khê trên bước đường hội nhập, phát triển. 

Để xác định và kiểm soát được sự phát triển của hệ thống đô thị, sự hình 

thành các khu du lịch, dịch vụ… tạo liên kết hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế 

khu vực nông thôn hướng tới huyện nông thôn mới, gắn phát triển kinh tế xã hội 

với đảm bảo an ninh quốc phòng, làm cơ sở hướng dẫn thực hiện và quản lý đầu tư 

xây dựng trên địa bàn huyện, việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương 

Khê đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết và cấp bách. 

I.2. Căn cứ lập quy hoạch 

* Các văn bản pháp luật chuyên ngành: 

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

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội; 
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- Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ về xét duyệt Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh Hà Tĩnh 

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

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý 

không gian xây dựng ngầm đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định 

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

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định 

về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/1/2011 của Bộ Xây dựng về hướng 

dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị; 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng Về 

việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 05/4/2017 

về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng 

và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các văn bản chuyên ngành khác có liên quan. 

* Các văn bản chủ trương: 

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đồ án: "Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2050"; 

- Quyết định số 35/2009/QĐ- TTg ngày 3/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1786/QĐ-TTg  ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Quy hoạch Tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số  2145/QĐ-UBND ngày16/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 



- Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Các Quy hoạch ngành: Quy hoạch Giao thông vận tải, Quy hoạch trồng 

rừng phòng hộ, Quy hoạch cấp nước, Quy hoạch nuôi tôm trên cát, Quy hoạch 

thủy lợi...và các quy hoạch khác liên quan trên địa bàn huyện Hương Khê; 

- Văn bản số 4572/UBND-XD ngày 14 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Lập quy hoạch xây dưng vùng huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày  11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch vùng huyện Hương 

Khê đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Các văn bản khác có liên quan. 

* Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ: 

- Hồ sơ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Dự án, chương trình 

phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp ... và phát triển hạ tầng kỹ thuật; 

- Các tài liệu: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê. Các tài 

liệu, số liệu khảo sát điều tra hiện trạng vùng; 

- Bản đồ các loại tỷ lệ: 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 và 1/10.000. 

- Niên giám thống kê Tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, huyện Hương Khê năm 

2020. 

I.3. Mục tiêu quy hoạch 

- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Phát 

huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về công nghiệp, thương 

mại dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng 

kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng tỉnh Hà Tĩnh. 

- Cụ thể hóa phương hướng  của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phát triển hành lang kinh tế Trung du 

và miền núi gắn với đường Hồ Chí Minh làm trọng điểm phát triển cho giai 

đoạn  2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở 

kinh tế - xã hội (như khu công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội…) khung 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện là hạt nhân phát triển kinh tế-

xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng và bền vững. 

- Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn vùng 

huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng 

cấp, xây mới, phân loại đô thị…  

- Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ gìn 

và phát triển bản sắc văn hóa địa phương. 



- Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập 

chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.  



CHƯƠNG II: TỔNG QUAN THỰC TRẠNG HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Hương Khê, bao gồm 01 thị trấn và 20 

đơn vị xã. Diện tích: 1.272,94km2, giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Vũ Quang, huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc; 

- Phía Nam giáp  tỉnh Quảng Bình; 

- Phía Đông giáp huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà. 

- Phía Tây giáp Lào. 

 Các đơn vị hành chính trực thuộc (01 thị trấn và 20 xã): Thị trấn Hương 

Khê, Điền Mỹ, Gia Phố, Hà Linh, Hòa Hải, Hương Bình, Hương Đô, Hương 

Giang, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Long, Hương Thủy, Hương Trà, Hương 

Trạch, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Lộc Yên, Phú Gia, Phú Phong, Phúc 

Đồng, Phúc Trạch. 

II.2. Điều kiện tự nhiên 

II.2.1. Địa hình, địa mạo. 

a) Địa hình:  

Địa hình của huyện bị chia cắt nhiều bởi hệ thống sông, suối, núi, đồi và 

thung lũng tạo thành các kiểu địa hình khác nhau: Địa hình núi cao trung bình, địa 

hình núi thấp và đồi thoải lượn sóng xen kẽ với các thung lũng, địa hình đồi bát úp 

và các cánh đồng phù sa nhỏ hẹp ven sông. Chênh lệch độ cao giữa các vùng trong 

huyện rất lớn. 

Hương Khê là huyện miền núi, diện tích đồi núi chiếm 90% diện tích tự 

nhiên, diện tích đất bằng và thung lũng hẹp chỉ chiếm 10%. Do vậy, đất nông 

nghiệp và đất ở của huyện chạy dài theo địa hình từ Tây Bắc - Đông Nam và nằm 

ở giữa hai dãy núi, phía Tây Nam là dãy Trường Sơn có độ cao trung bình từ 800 - 

1.300 m (cao nhất là núi Bà Mụ (1.357 m)), phía Đông Bắc là dãy Trà Sơn, có độ 

cao từ 300 - 470 m. 

Địa hình huyện Hương Khê có 3 dạng chính là địa hình núi cao trung bình, 

địa hình đồi núi thấp, địa hình thung lũng kiến tạo - xâm thực. 

- Địa hình núi cao trung bình là địa hình được uốn nếp khối, nâng lên tạo thành một 

dải hẹp dọc theo biên giới Việt - Lào. Gồm các núi cao từ 900 mét trở lên. 

- Địa hình đồi núi thấp là địa hình có dạng đỉnh nhọn, sườn dốc bị xâm thực 

chia cắt bởi dãy Trường Sơn và Trà Sơn. 

- Địa hình thung lũng kiến tạo - xâm thực là địa hình chủ yếu gồm đất nông 

nghiệp, các khu dân cư xen kẽ, sông, suối và các hồ, đập. 

b) Địa mạo:  

Có các dạng địa mạo chủ yếu: 

- Địa mạo thung lũng sông (dọc các sông Ngàn Sâu, sông Tiêm và sông Nổ). 
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- Địa mạo Castơ: Là dạng địa mạo đặc trưng cho vùng núi đá vôi, tập trung ở 

xã Hương Trạch và Hương Liên. 

- Địa mạo núi cao trên 700 m: Nằm ở phía Tây Nam của huyện, phân bố chủ 

yếu ở các xã dọc theo tuyến biên giới Việt - Lào (thuộc dãy Trường Sơn).  

- Địa mạo núi cao từ 300 - 470 m: Gồm các dãy núi thấp và đồi xen kẽ tạo 

thành các khu vực rộng lớn ở các xã Hương Bình, Hương Vĩnh, Hương Giang, Lộc 

Yên, Hà Linh, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thuỷ, Phương Mỹ,... 

- Địa mạo đồi thấp: Phân bố ở vùng trung tâm huyện gồm thị trấn Hương 

Khê, xã Phú Phong và một phần đất của các xã: Hương Trà, Hương Xuân, Gia 

Phố, Hương Giang, Phúc Đồng và Hương Long.  

Theo kết quả điều tra về độ dốc đất đai được phân ra như sau: 

+ Độ dốc < 8 chiếm 14,19% diện tích tự nhiên. 

+ Độ dốc từ 8 đến 15 chiếm 34,57% diện tích tự nhiên. 

+ Độ dốc từ 15 đến25 chiếm 26,18% diện tích tự nhiên. 

+ Độ dốc > 25 chiếm 25,06% diện tích tự nhiên. 

II.2.2. Khí hậu 

Hương Khê nằm vào vùng núi của tỉnh Hà Tĩnh, có khí hậu khắc nghiệt, 

chịu nhiều lũ lụt trong mùa mưa, hạn hán kéo dài nhiều tháng trong mùa khô, chịu 

ảnh hưởng của gió Lào (gió mùa Tây Nam) khô nóng ảnh hưởng đến cây trồng vật 

nuôi, đời sống của cư dân địa phương, thiếu nước ngọt cung cấp cho sản xuất và 

sinh hoạt. 

Khí hậu huyện Hương Khê mang những đặc điểm chung của khu vực khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa hai miền Nam 

– Bắc. Mặt khác khí hậu Hương Khê mang những được điểm riêng của tiểu vùng 

và được chia thành 02 mùa rõ rệt: 

- Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, đây là mùa nắng gắt. Khí hậu thường 

khô và nóng, nhiệt độ trung bình 33,50C, đặc biệt từ tháng 6-7 nhiệt độ lên đến 39-40 

0C, chịu ảnh hưởng đặc biệt của gió Lào (gió mùa Tây Nam). Cuối mùa nóng vào 

khoảng tháng 9 đến tháng 10, thường có bão và mưa lớn gây nên lũ lụt cục bộ. 

- Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, vào mùa này có gió mùa Đông 

Bắc lạnh và kéo theo mưa phùn, nhiệt độ trung bình xuống thấp dưới 200C, có khi 

thấp nhất là xuống 4 – 60C. Nhiệt độ trung bình của Hương Khê là 25,50C. 

- Là khu vực có lượng mưa rất lớn, mùa mưa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 2 của 

năm sau, tập trung nhiều nhất vào tháng 8,9,10 khoảng 390mm, lượng mưa trung bình 

thấp nhất trong năm vào tháng 1 đến tháng 2 khoảng 40mm. Lượng mưa trong năm 

phân bố không đều, tập trung chủ yếu vào các tháng mùa hè và thường kết thúc muộn. 

- Tổng số giờ nắng trong năm 1700giờ. Một số khu vực triền phía Đông 

cũng chỉ chịu nắng buổi sáng cũng là khu vực thuận lợi nhất để bố trí tập trung dân 



cư. Trong năm, từ tháng 4 đến tháng 10 là thời gian nắng nhiều, trung bình 170 -

190h/tháng; từ tháng 1 đến tháng 3 nắng ít, trung bình 50 - 70h/tháng. 

- Độ ẩm không khí trung bình năm 84,5%, cao nhất khoảng 92% vào 

tháng 12 và tháng 1 năm sau, độ ẩm thấp nhất trong năm khoảng 70% vào tháng 6 và tháng 7. 

Độ ẩm trung bình năm: 84,5%. 

Độ ẩm trung bình tháng cao nhất: 92%. 

Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất: 70%. 

- Gió: Thịnh hành 2 hướng gió chính là gió Đông Bắc và Tây Nam, tốc độ 

gió trung bình khoảng 7,5m/s. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 7 đến tháng 2 năm sau, 

xuất hiện kéo theo mưa dầm và làm nhiệt độ hạ thấp. Gió Tây Nam từ tháng 4 đến 

tháng 7 hàng năm, mạnh nhất là vào tháng 6, tháng 7, đây là thời gian nóng nhất 

trong năm, nhưng có một số khu vực triền phía Đông khu vực đồi núi bị ảnh hưởng 

ít hơn, nên nếu có nhu cầu phát triển thêm các khu dân cư hoặc di chuyển các khu 

dân cư từ vùng bị ngập lụt nên bố trí tại các khu vực này. 

- Sương mù thường xuất hiện ở Hương Khê vào khoảng tháng 2 đến tháng 

3, tập trung nhiều vào tháng 3. Bình quân hàng năm có 15-20 ngày xuất hiện sương 

mù và kéo dài 4-5 giờ/ngày. Sương muối xuất hiện bình quân hàng năm khoảng 5-

7 ngày, có năm 10-12 ngày. 

Do đặc điểm thời tiết và khí hậu nên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản 

xuất của nhân dân trong huyện và chủ yếu là ảnh hưởng tiêu cực. 

II.2.3. Các đặc trưng thủy văn 

Chế độ thủy văn của huyện chịu ảnh hưởng chính của các con sông Ngàn 

Sâu, sông Tiêm và các khe suối nhỏ khác. 

Sông Ngàn Sâu: Bắt nguồn từ phía Nam dãy núi Giăng Màn, chảy theo 

hướng Nam - Bắc, chiều dài 110km, diện tích lưu vực 810km2. Lưu lượng lớn nhất 

3.700 m3/ s, lưu lượng nhỏ nhất 128 m3/s. Số liệu thủy văn của sông Ngàn Sâu tại 

trạm thủy văn Chu Lễ ở Hương Thủy trong mùa lũ như sau: 

Mực nước lũ hàng năm từ 13,1m ÷ 13,9m. 

Năm 2002: Với lượng mưa 600mm, mực nước đỉnh lũ 14,5m. 

Năm 2007: Với lượng mưa 1.190,7mm, mực nước đỉnh lũ lịch sử lúc 6h, 

8/8/2007 là 16,1m, vượt báo động 3 là 3,1m, thị trấn bị ngập gần hết chỉ còn lại 

một số đỉnh đồi là không ngập. 

Mùa lũ trên lưu vực sông Ngàn Sâu ngắn, xuất hiện từ tháng 9 và kết thúc ở 

tháng 11. 

Đặc điểm bước lũ sông Ngàn Sâu lên xuống nhanh và chủ yếu là lũ đơn. Qtb 

= 19,1m3/s; Qmax = 2250m3/s; Qmin = 8,82m3/s. 

Sông Tiêm: Bắt nguồn từ Ngàn Trụ (khe Vũ Mụn xã Phú Gia), chảy theo 

hướng Bắc, nhập vào sông Ngàn Sâu tại xóm 10, xã Gia Phố, chiều dài 25km, lòng 



sông hẹp, độ uốn khúc lớn, thường gây ra sạt lở lũ lụt hai bờ sông. Qtb = 1,43m3/s; 

Qmax = 447m3/s; Qmin = 0,85m3/s. 

II.2.4. Địa chấn 

Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam, huyện Hương Khê có nguy cơ động 

đất. Khi thiết kế xây dựng các công trình trong khu vực này cần tính toán đến yếu 

tố tác động này vào khả năng chịu lực của công trình. 

II.3. Thực trạng kinh tế - xã hội đến cuối năm 2020. 

II.3.1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Cơ cấu kinh tế: 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 34,36%; Công nghiệp – TTCN - 

XD chiếm tỷ trọng 36,3%; Dịch vụ chiếm 19,34%. Thu nhập bình quân đầu người 

ước đạt 44,7 triệu đồng. 

b) Lĩnh vực nông nghiệp: 

 Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn được đặc biệt quan tâm. Trên cơ 

sở các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh, huyện 

đã xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách mới hỗ trợ nông dân, huy động 

các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

 Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 34.250 tấn. Vụ 

xuân diện tích lúa gieo trồng 3.720,5ha, năng suất 57,31tạ/ha ; sản lượng 21.025 

tấn. Ngô tổng diện tích gieo trồng 3.476ha. Vụ hè thu đến ngày 22/6/2021 lúa đã 

gieo cấy 2.100/2.100ha ; đậu xanh đã xuống giống 403/1.000ha ; ngô 434/750ha. 

c) Công tác quy hoạch, xây dựng: 

 Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, công 

tác chỉnh trang đô thị được chú trọng. Hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, 

chiếu sáng, thoát nước, cây xanh được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới. 

d) Thu ngân sách: Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 668 tỷ đồng. 

e) Tình hình phát triển CN-TTCN trên địa bàn: 

 Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – TT công nghiệp 6 tháng đầu năm 

2021đạt trên 201,8 tỷ đồng. Duy trì hoạt động các nhà máy sản xuất vật liệu XD, 

làng nghề TTCN, cơ sở sản xuất mộc dân dụng trên địa bàn. 

II.3.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Giáo dục: 

Giáo dục và đào tạo tiếp tục ổn định, vững chắc, quy mô phù hợp, đáp ứng 

yêu cầu người học. Chất lượng giáo dục được nâng cao, đội ngũ giáo viên được 

chuẩn hóa. Hệ thống cơ sở vật chất , trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư. 

b) Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông: 

 Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông có bước phát triển mới, công 

tác quản lý nhà nước được tăng cường, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh 

thần cho người dân. 



 Hoạt động truyền thanh truyền hình tiếp tục phát triển, chất lượng được 

nâng lên, góp phần tích cực tuyên truyền, vận động người dân định hướng dư luận 

xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị huyện nhà. 

c) Y tế, chăm sóc sức khỏe: 

 Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được quan 

tâm, chỉ đạo. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, phát triển. Bệnh viện đa 

khoa huyện tiếp tục được nâng cấp, đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại. Các 

chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh. 

d) Công tác an sinh xã hội: 

 Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người 

có công, các đối tượng xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, mang lại 

nhiều ý nghĩa thiết thực. 

 Đẩy mạnh hoạt động xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an 

sinh xã hội. Hoạt động từ thiện, nhân đạo tiếp tục được quan tâm. 

II.3.3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

 Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; công tác đảm bảo an ninh quốc gia được giữ 

vững, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội …, kiểm soát tốt tình 

hình, không để xảy ra bất ngờ. Phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của 

cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu của các 

thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm…, giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an 

ninh nhân dân ngày càng được gắn kết chặt chẽ và củng cố. 

II.4. Hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn 

II.4.1. Tình hình đô thị hóa và phân bố đô thị 

a) Tình hình đô thị hóa: 

 Tỷ lệ đô thị hóa 03 năm gần nhất, tính theo dân số: 

Tổng dân số toàn huyện năm 2017 là 99.964 người, trong đó dân số đô thị 

13.267 người, tỷ lệ đô thị hóa 9,94% thấp hơn tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh trong năm 

là 19,03%. 

 Tổng dân số toàn huyện năm 2018 là 99.638 người, trong đó dân số đô thị 

10.010 người, tỷ lệ đô thị hóa 10,05% thấp hơn tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh trong năm 

là 23,31%. 

 Tổng dân số toàn huyện năm 2019 là 98.660 người, trong đó dân số đô thị 

11.432 người, tỷ lệ đô thị hóa 11,59% thấp hơn tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh trong năm 

là 15,76%. 

b) Hiện trạng phân bố đô thị: 

 Hiện nay huyện Hương Khê có 01 đô thị: thị trấn Hương Khê là đô thị loại 

V đang triển khai xây dựng đề án đô thị loại IV. 



TT Tên đô thị 
Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(người) 

Mật độ 

(Ng/km2) 
Tính chất 

Loại 

đô 

thị 

1 
Thị trấn Hương 

Khê 
5,34 11.496 2.152 

Huyện lỵ H. 

Hương Khê 
V 

 Sự phân bố đô thị: đô thị được phân bố khu vực trung tâm của huyện, nằm 

gần các trục Quốc lộ, các nguồn sinh thủy như sông, ao hồ, cụ thể nằm ở khu vực 

có đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15A, nằm giữa sông Ngàn Sâu và Sông Tiêm. Là 

nơi thuận lợi về giao thông, giao thương, là trung tâm hành chính chính trị kinh tế 

toàn huyện nên có tốc độ đô thị hóa cao. 

 Tình hình quy hoạch và quản lý đô thị: Hiện nay thị trấn Hương Khê đã 

được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình 

phát triển đô thị. Ngoài ra các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đang được triển 

khai kèm theo quá trình đầu tư xây dựng, phát triển đô thị. 

II.4.2. Hiện trạng hệ thống điểm dân cư nông thôn 

 Toàn huyện có 20 xã, với tổng số dân cư nông thôn 86.872 người chiếm 

88,3% tổng dân số toàn huyện (tính đến năm 2020). 

 Dân cư nông thôn sống theo mô hình quần cư, làng xóm. Nghề nghiệp chính 

là nông nghiệp, thương mại dịch vụ, và một số nghề truyền thống lâu đời. 

II.5. Thực trạng biến động dân số toàn huyện 

- Dân số toàn huyện Hương Khê: 

TT Đơn vị 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Sơ bộ 

2020 

1 Thị trấn Hương Khê 9.941 10.010 11.432 11.496 

2 Phương Mỹ ( Điền Mỹ) 2.747 2.735 2.469 4.362 

3 Hà Linh 6.170 6.196 6.399 6.431 

4 Hương Thủy 4.097 3.989 3.817 3.866 

5 Hòa Hải 5.542 5.534 5.418 5.430 

6 Phương Điền 2.118 2.033 1.854 - 

7 Phúc Đồng 4.606 4.641 4.420 4.469 

8 Hương Giang 4.766 4.581 4.330 4.259 

9 Lộc Yên 5.164 5.158 5.033 5.039 

10 Hương Bình 3.543 3.439 3.409 3.418 

11 Hương Long 4.632 4.548 4.262 4.216 

12 Phú Gia 4.323 4.407 4.394 4.428 

13 Gia Phố 4.814 4.748 4.602 4.468 

14 Phú Phong 3.312 3.350 3.502 3.539 



TT Đơn vị 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Sơ bộ 

2020 

15 Hương Đô 3.874 3.882 3.533 3.366 

16 Hương Vĩnh 3.684 3.568 4.040 4.099 

17 Hương Xuân 3.838 3.834 3.795 3.668 

18 Phúc Trạch 5.182 5.169 5.289 5.318 

19 Hương Trà 2.261 2.519 2.891 3.086 

20 Hương Trạch 7.142 7.185 6.308 6.096 

21 Hương Lâm 5.984 5.889 5.315 5.128 

22 Hương Liên 2.224 2.223 2.148 2.186 

 Tổng  99.964 99.638 98.660 98.368 

 - Biến động dân số toàn huyện 03 năm gần nhất: 

Nội dung Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Dân số toàn huyện 

(người) 
99.964 99.638 98.660 98.368 

Tỷ lệ gia tăng dân số (%)  -0,33 -0,98 -0,30 

 - Mật độ dân số năm 2020: 

TT Đơn vị 
Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(người) 

Mật độ 

(người/km2) 

1 Thị trấn Hương Khê 5,34 11.496 2.152 

2 Điền Mỹ 63,80 4.362 68 

3 Hà Linh 76,63 6.431 84 

4 Hương Thủy 55,63 3.866 69 

5 Hòa Hải 158,59 5.430 34 

6 Phúc Đồng 21,45 4.469 208 

7 Hương Giang 68,50 4.259 62 

8 Lộc Yên 104,70 5.039 48 

9 Hương Bình 35,53 3.418 96 

10 Hương Long 14,72 4.216 286 

11 Phú Gia 141,14 4.428 31 

12 Gia Phố 11,55 4.468 387 

13 Phú Phong 3,89 3.539 911 

14 Hương Đô 21,10 3.366 160 

15 Hương Vĩnh 64,26 4.099 64 

16 Hương Xuân 28,31 3.668 130 

17 Phúc Trạch 38,12 5.318 139 

18 Hương Trà 15,03 3.086 205 



TT Đơn vị 
Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(người) 

Mật độ 

(người/km2) 

19 Hương Trạch 112,30 6.096 54 

20 Hương Lâm 171,36 5.128 30 

21 Hương Liên 50,99 2.186 43 

 
Tổng 1.262,94 98.368 78 

II.6. Hiện trạng sử dụng đất 

II.6.1. Phân loại theo đối tượng sử dụng, quản lý 

 - Hộ gia đình cá nhân: 26.496,99 ha chiếm 20,98 % tổng diện tích tự nhiên;  

 - Các tổ chức kinh tế: 26.803,80 ha chiếm 21,22% tổng diện tích tự nhiên; 

 - Cơ quan, đơn vị nhà nước: 1.511,53ha chiếm 1,20 % tổng diện tích tự nhiên; 

 - Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo: 74,17 ha chiếm 0,06% tổng diện tích tự nhiên; 

 - Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý: 15.047,83 ha chiếm 11,91 % tổng diện tích tự nhiên;  

 - Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác quản lý: 302,64 ha chiếm 0,24% tổng 

diện tích tự nhiên. 

II.6.2. Phân loại theo nhóm đất 

 Tổng diện tích tự nhiên của huyện Hương Khê trong kỳ thống kê năm 2020 

là 126.293,89 ha, trong đó: 

 - Đất nông nghiệp: 117.369,87 ha chiếm 92,93 % tổng diện tích đất tự nhiên; 

 - Đất phi nông nghiệp: 7.775,81 ha chiếm 6,16 % tổng diện tích đất tự nhiên; 

 - Đất chưa sử dụng: 1.148,22 ha chiếm 0,91% tổng diện tích đất tự nhiên. 

 Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất đến cuối năm 2020: 

Thứ 

tự 
Loại đất Mã 

Diện tích 

(ha) 

I Tổng diện tích đất tự nhiên 
 

126.293,89 

1 Đất nông nghiệp NNP 117.369,87 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 17.878,09 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 8.208,39 

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 4.324,66 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.883,73 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.669,70 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 99.143,76 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 50.861,48 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 30.971,19 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 17.311,09 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 131,45 

1.4 Đất làm muối LMU - 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 216,57 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.775,81 

2.1 Đất ở OTC 1.002,17 



Thứ 

tự 
Loại đất Mã 

Diện tích 

(ha) 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 903,91 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 98,26 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 3.448,19 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,22 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 367,90 

2.2.3 Đất an ninh CAN 0,98 

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 148,33 

2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 142,32 

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 2.768,44 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 40,83 

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 33,33 

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

NHT 
NTD 456,66 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.853,46 

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 902,66 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 38,50 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.148,22 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 1.054,15 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 90,03 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 4,05 

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB - 

1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT - 

2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR - 

3 Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK - 

II.7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

II.7.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng 

 a) Hiện trạng nền xây dựng: 

 - Khu vực đô thị (thị trấn Hương Khê): 

Địa hình khu vực nghiên cứu có dạng đồi núi và đồng bằng ven sông, địa 

hình bị chia cắt nhiều bởi các khe tụ thuỷ. Cao độ nền biến thiên từ (7,36÷87,2)m, 

có 2 hướng dốc chính từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam. 

Khu vực đồi núi có cao độ 25m ÷ 87,2m. 

Khu vực dân cư nằm trên cao độ 13,55m ÷ 36,69m. 

Tuyến đường Hồ Chí Minh có cao độ 17,3m ÷ 38,7m. 

Khu vực ven sông có cao độ 7,36m ÷ 13,01m thường bị ngập trong mùa mưa lũ. 

- Khu vực trung tâm và mạng lưới điểm dân cư các xã: Cao độ từ +12,0m 

đến +45,0m 

- Khu vực đồi núi phía Tây: Cao độ từ +42,0m đến +1.400m 



- Khu vực đồi núi phía Đông: Cao độ từ +15,0m đến +440,0m 

- Các khu vực sản xuất nông nghiệp: Cao độ từ +9,0m đến +28,0m 

 b) Hiện trạng thoát nước mặt: 

- Thị trấn Hương Khê: Hiện nay chưa có hệ thống thoát nước riêng, hiện chỉ 

có một số tuyến đường được đầu tư xây dựng mới kết hợp đầu tư hệ thống thoát 

nước mưa như tuyến thoát nước mưa dọc theo đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị 

trấn, tuyến thoát nước mưa dọc theo đường QL15A, các tuyến này thoát nước 

tương đối hiệu quả, ngoài ra còn một số tuyến thoát nước khác như: tuyến mương 

xung quanh hồ Bình Sơn và một số tuyến mương được đầu tư trong khu trung tâm 

thị trấn. 

- Ở các vùng nông thôn: Nước mặt tại các vùng nông thôn được thoát chủ 

yếu tự chảy hoặc theo các tuyến mương hai bên các trục giao thông đổ về các con 

sông, kênh rạch nơi gần nhất. Chưa có hệ thống thu gom đồng bộ. 

 c) Hiện trạng ngập úng và tình hình thiên tai: 

Khu vực đồi núi: Có địa hình cao nằm bao quanh huyện nên không bị ngập 

úng; Vùng dân cư và đồng bằng, có nhiều sông ngòi nên khả năng tiêu thoát nước 

tương đối thuận lợi nhưng địa hình tương đối thấp nên một số xã vẫn bị ngập úng 

vào mùa mưa lũ. 

Thị trấn Hương Khê: Các công trình đang được xây dựng ở cao độ không bị 

ngập úng. Tuy nhiên do hệ thống tiêu thoát nước của khu vực thị trấn Hương Khê 

đã xuống cấp nên việc tiêu thoát còn nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng ngập úng 

cục bộ khi mùa mưa lũ. 

II.7.2. Hiện trạng giao thông vùng 

a) Đường bộ: 

 * Quốc lộ: Vùng huyện Hương Khê có 02 tuyến Quốc lộ, bao gồm: 

 + Đường Hồ Chí Minh: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 41 

km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, điểm đầu bắt đầu từ địa phận xã Điền 

Mỹ, điểm cuối đến hết địa phận xã Hương Trạch. Tuyến có nền đường rộng 9,0m, 

mặt đường rộng 7,0m (riêng đoạn qua thị trấn Hương Khê nền đường rộng 26m, 

mặt đường rộng 2x7,5m, dải PC rộng 1,0m, vĩa hè rộng 2x5,0m) Kết cấu mặt 

đường bằng BTN, chất lượng khá. 

 + Quốc lộ 15A:  

Đoạn 1: Đoạn Động Bụt – Phúc Đồng, điểm đầu là đỉnh Động Bụt (Giáp 

huyện Can Lộc), điểm giao đường Hồ Chí Minh ở Phúc Đồng, đoạn này có chiều 

dài khoảng 12km đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9,0m, mặt 

đường rộng 8,0m. Kết cấu mặt đường bằng BTN, chất lượng tốt. 

Đoạn 2: Đoạn Hương Long – La Khê, điểm đầu là ngã ba Hương Long, 

điểm cuối ngã ba cầu La Khê, đoạn này có chiều dài khoảng 22,5km đạt tiêu chuẩn 



đường cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m. Kết cấu mặt 

đường bằng BTN, chất lượng tương đối tốt. 

 * Đường tỉnh: Vùng huyện Hương Khê có 01 tuyến đường tỉnh ĐT553: 

Tuyến đi qua địa bàn huyện có tổng chiều dài khoảng 29,68km, điểm đầu bắt đầu 

từ địa phận xã Lộc Yên, điểm cuối tại Bản Giàng, đạt tiêu chuẩn đường cấp VI 

miền núi, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường láng 

nhựa, có 1,5km mặt đường còn còn tốt, còn lại 28,18km mặt đường xấu. 

 * Đường huyện: Toàn huyện có 14 tuyến với tổng chiều dài 145,46km, cụ 

thể như sau: 

 - Đường huyện ĐH.086: tuyến đi qua các xã Hương Long, Hương Bình và 

Hòa Hải, toàn tuyến dài 12km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại ngã ba 

Hương Long, điểm cuối giao với ĐH.95 tại chợ Nổ xã Hòa Hải, có chiều rộng mặt 

cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường láng 

nhựa chất lượng trung bình. 

- Đường huyện ĐH.087: tuyến đi qua các xã Hà Linh, Hương Giang, Gia 

Phố Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, toàn tuyến dài 28,00km, điểm đầu giao với 

QL 15A Động Bụt, Phúc Đồng, điểm cuối giao với đường HCM tại xã Phúc Trạch, 

có 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao nhau với QL15A Động Bụt xã Phúc Đồng, điểm cuối 

giao nhau với ĐT.553 xã Lộc Yên dài 15,63km, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền 

= 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu (Km15+630) xã Lộc Yên, điểm cuối đấu nối với đầu đoạn 2 

tại km 24+850 xã Hương Đô dài 9,22km, dài 6,6km có chiều rộng mặt cắt ngang đường 

Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng tốt. 

+ Đoạn 3: Điểm đầu đấu nới với đầu đoạn 2 tại km 24+850 xã Hương Đô, 

điểm cuối giao nhau với đường HCM xã Phúc Trạch dài 3,18km có chiều rộng mặt 

cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường 

BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường huyện ĐH.088: Tuyến từ đường HCM đi Bến đò cầu chợ Hôm xã 

Điền Mỹ, toàn tuyến dài 10,0km, điểm đầu giao cắt với đường HCM tại Ngã ba 

Phương Điền (củ), điểm cuối Bến đò chợ Hôm xã Điền Mỹ, có chiều rộng mặt cắt 

ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, trong đó có 1,61km 

mặt đường nhựa chất lượng trung bình, 8,39km mặt đường BTXM chất lượng 

trung bình. 

- Đường huyện ĐH.089: Tuyến đi qua các xã Phúc Trạch, Hương Trà, 

Hương Lâm, Hương Liên, toàn tuyến dài 9,3km, điểm đầu giao cắt với đường 

HCM tại xã Phúc Trạch, điểm cuối giao với ĐH.90 tại UBND xã Hương Liên, có 

chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, 

mặt đường BTXM chất lượng tốt. 

- Đường huyện ĐH.090: Tuyến đi qua các xã Hương Lâm, Hương Liên, 

toàn tuyến dài 11,92km, điểm đầu ngã ba lâm trường Chúc A xã Hương Lâm, điểm 



cuối UBND xã Hương Liên, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, 

Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường nhựa chất lượng xấu. 

- Đường huyện ĐH.091: tuyến đi qua các xã Phúc Đồng, Hương Thủy, Gia 

Phố, Hương Long, Phú Gia, toàn tuyến dài 25,0km, điểm đầu giao cắt với đường 

QL 15A tại Ngã ba Địa Lợi xã Phúc Đồng, điểm cuối đồn biên phòng 571 xã 

Hương Vĩnh, có mặt cắt ngang và chất lượng cụ thể như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao nhau với đường ĐH.86 Ngã ba chợ Đón xã Hương Long, 

điểm cuối giao đường ĐLX.05(LX.06 cũ) xã Hương Vĩnh dài 5,6km, có chiều rộng mặt 

cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, mặt đường nhựa, chất lượng xấu. 

+ Từ km7+980 đến km9+700: dài 1,72km, có chiều rộng mặt cắt ngang 

đường Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m, mặt đường BTXM, chất lượng trung bình. 

+ Từ km9+700 đến km25+000: dài 15,3km, có chiều rộng mặt cắt ngang 

đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, mặt đường nhựa, chất lượng xấu. 

- Đường huyện ĐH.092: Tuyến đi qua các xã Hương Thủy, Hương Giang, 

toàn tuyến dài 2,69km, điểm đầu giao nhau với ĐH.91 xã Hương Thủy (ngã ba 

Thủy Lâm), điểm cuối giao nhau với ĐH.87 tại UBND xã Hương Giang, có chiều 

rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt 

đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường huyện ĐH.093: Tuyến đi qua các xã Hương Long, Phú Gia, Hương 

Vĩnh, toàn tuyến dài 25,0km, điểm đầu giao nhau ĐH.86 tại ngã ba chợ Đón xã 

Hương Long, điểm cuối cổng vào Bản Giàng xã Hương Vĩnh, có mặt cắt ngang và 

chất lượng cụ thể như sau: 

+ Từ km0+00 đến km2+500: dài 2,5km, có chiều rộng mặt cắt ngang đường 

Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m, mặt đường nhựa, chất lượng trung bình. 

+ Đoạn còn lại: dài 22,5km, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 

6,5m, Bmặt = 3,5m, mặt đường nhựa, chất lượng xấu. 

- Đường huyện ĐH.094: Tuyến đi qua xã Phú Phong, xã Hương Xuân, toàn 

tuyến dài 4,8km, gồm hai đoạn cụ thể như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao cắt đường HCM tại xóm 3 Phú Phong, điểm cuối 

giao đường LX.01 tại UBND xã Hương Xuân dài 1,9km, có chiều rộng mặt cắt 

ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, mặt đường nhựa, chất lượng trung bình. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu giao đường LX.01 tại UBND xã Hương Xuân, điểm 

cuối giao với ĐT.553 xã Xuân Hương dài 2,9km, có chiều rộng mặt cắt ngang 

đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, mặt đường BTXM, chất lượng trung bình. 

- Đường huyện ĐH.095: Tuyến đi qua xã Hà Linh, Phúc Đồng, Hòa Hải, 

toàn tuyến dài 13,06km, điểm đầu giao với đường QL.15A tại ngã ba Hà Linh, 

điểm cuối bản Cuồi Trả xã Hòa Hải, có mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 

3,5m, mặt đường có đoạn nhựa, đoạn BTXM, đoạn còn là đường đất, chất lượng 

chỉ có khoảng 5,45km đường BTXM còn tốt, còn lại chất lượng xấu. 

- Đường huyện ĐH.096: Tuyến đi qua các xã Hương Đô, Phúc Trạch, toàn 

tuyến dài 3,5km, điểm đầu Giao với QL.15A xã Hương Đô, điểm cuối giao cắt với 



đường vào ga tàu xã Phúc Trạch, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, 

Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường nhựa chất lượng xấu. 

- Đường huyện ĐH.097: Tuyến đường nối xã Gia Phố và thị trấn Hương 

Khê, toàn tuyến dài 4,0km, điểm đầu Hồ Bình Sơn thị trấn Hương Khê, điểm cuối 

giao với ĐH.91 xóm 7 xã Gia Phố, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 

6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường có đoạn dài 0,56km là đường 

nhựa chất lượng trung bình, đoạn còn lại mặt đường là BTXM chất lượng tốt. 

- Đường huyện ĐH.098: tuyến đường nối xã Lộc Yên và thị trấn Hương 

Khê, toàn tuyến dài 2,34km, điểm đầu giao với Quốc lộ 15A Bến xe Hương Khê, 

điểm cuối giao với ĐT.553 UBND xã Lộc Yên, đoạn từ km0+00 đến km0+760 dài 

760m có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 7,5m, Bmặt = 5,5m, mặt đường 

nhựa chất lượng tốt, đoạn còn lại có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, 

Bmặt = 3,5m mặt đường là BTXM chất lượng xấu. 

- Đường huyện ĐH.099: Tuyến đi qua các xã Phúc Đồng, Điền Mỹ, toàn 

tuyến dài 6,08km, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, 

mặt đường là BTXM. Đoạn từ km0+00 đến km1+400 dài 1,4km chất lượng mặt 

đường tốt, đoạn còn lại chất lượng xấu. 

Bảng tổng hợp hiện trạng đường huyện Hương Khê 

TT 
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(km) 
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(m) 

B mặt 

(m) 

Cấp 

đường 

Kết cấu 

áo 

đường 

Chất 

lượng 

1 ĐH.86 

Điểm đầu giao 

với đường Hồ 

Chí Minh tại ngã 

ba Hương Long 

- Điểm cuối giao 

với ĐH.95 tại 

chợ Nổ Hòa Hải 

12,00 6,5 3,5 V Nhựa 
Trung 

bình 

2 

ĐH.87 

Điểm đầu giao 

với QL 15A 

Động Bụt, Phúc 

Đồng - điểm 

cuối giao với 

đường QL.15A 

tại xã Phúc 

Trạch 

28,00 
     

2.1 Đoạn 1 15,63 6,5 3,5 V BTXM 
Trung 

bình 

2.2 Đoạn 2 9,22 6,5 3,5 V BTXM Tốt 

2.3 Đoạn 3 3,15 6,5 3,5 V BTXM 
Trung 

bình 

3 ĐH.88 

Điểm đầu giao 

cắt với đường 

HCM tại Ngã ba 

Phương Điền 

(củ) - Điểm cuối 

10,00 6,5 3,5 V 
  



TT 
Ký 

hiệu 
Tên tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

B 

nền 

(m) 

B mặt 

(m) 

Cấp 

đường 

Kết cấu 

áo 

đường 

Chất 

lượng 

Bến đò cầu chợ 

Hôm xã Điền 

Mỹ 

4 ĐH.89 

Điểm đầu giao 

cắt với đường 

HCM tại xã 

Phúc Trạch - 

điểm cuối giao 

với ĐH.90 tại 

UBND xã 

Hương Liên 

9,30 6,5 3,5 V 
  

5 ĐH.90 

Điểm đầu ngã ba 

lâm trường Chúc 

A xã Hương 

Lâm - Điểm cuối 

UBND xã 

Hương Liên 

11,92 6,5 3,5 V Nhựa Xấu 

6 ĐH.91 

Điểm đầu giao 

cắt với đường 

QL 15A tại Ngã 

ba Địa Lợi xã 

Phúc Đồng - 

Điểm cuối đồn 

biên phòng 571 

xã Hương Vĩnh 

25,00 
     

7 ĐH.92 

Điểm đầu giao 

nhau với ĐH. 91 

xã Hương Thủy 

(ngã ba Thủy 

Lâm), - Điểm 

cuối giao nhau 

với ĐH.87 tại 

UBND xã 

Hương Giang 

2,69 6,5 3,5 V BTXM 
Trung 

bình 

8 

ĐH.93 

Điểm đầu giao 

nhau ĐH.86 tại 

ngã ba chợ Đón 

xã Hương Long 

- Điểm cuối 

cổng vào Bản 

Giàng xã Hương 

Vĩnh 

25,00 
     

8.1 Đoạn 1 5,6 7,5 5,5 IV Nhựa 
Trung 

bình 

8.2 Đoạn 2 19,4 6,5 3,5 V Nhựa Xấu 

9 ĐH.94 Điểm đầu giao 4,8 
     



TT 
Ký 

hiệu 
Tên tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

B 

nền 

(m) 

B mặt 

(m) 

Cấp 

đường 

Kết cấu 

áo 

đường 

Chất 

lượng 

cắt đường HCM 

tại xóm 3 Phú 

Phong - Điểm 

cuối giao với 

ĐT.553 xã Xuân 

Hương 

9.1 Đoạn 1 1,9 6,5 3,5 V Nhựa 
Trung 

bình 

9.2 Đoạn 2 2,9 6,5 3,5 V BTXM 
Trung 

bình 

10 ĐH.95 

Điểm đầu giao 

với đường 

QL15A tại ngã 

ba Hà Linh - 

Điểm cuối bản 

Cuồi Trả xã Hòa 

Hải 

13,06 
     

11 ĐH.96 

Điểm đầu Giao 

với QL.15A xã 

Hương Đô - 

Điểm cuối giao 

cắt với đường 

vào ga tàu xã 

Phúc Trạch 

3,50 6,5 3,5 V Nhựa Xấu 

12 

ĐH.97 

Điểm đầu hồ 

Bình Sơn thị trấn 

Hương Khê - 

Điểm cuối giao 

với ĐH.91 xóm 

7 xã Gia Phố 

4,00 
     

12.1 Đoạn 1 1,0 6,5 3,5 V Nhựa 
Trung 

bình 

12.2 Đoạn 2 3,0 6,5 3,5 V BTXM Tốt 

13 ĐH.98 

Điểm đầu giao 

với Quốc lộ 15A 

Bến xe Hương 

Khê - Điểm cuối 

giao với ĐT.553 

UBND xã Lộc 

Yên 

2,34 
     

14 ĐH.99 

Điểm đầu giao 

với Quốc lộ 15A 

ngã ba xã Phúc 

Đồng - Điểm 

cuối giao với 

ĐH.88 ngã ba 

6,08 6,5 3,5 V BTXM Xấu 



TT 
Ký 

hiệu 
Tên tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

B 

nền 

(m) 

B mặt 

(m) 

Cấp 

đường 

Kết cấu 

áo 

đường 

Chất 

lượng 

Cửa Miếu xã 

Điền Mỹ 

  
Tổng cộng 157,69 

     

 

* Đường liên xã: Toàn huyện có 17 tuyến với tổng chiều dài 105,73km, cụ 

thể như sau: 

- Đường LX.01: Tuyến đi qua các xã Hương Vĩnh, Hương Xuân, toàn tuyến 

dài 11,0km, điểm đầu giao với đường ĐH.93 tại UBND xã Hương Vĩnh, điểm cuối 

giao với đường tỉnh lộ ĐT.553 xã Hương Xuân, có chiều rộng mặt cắt ngang 

đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất 

lượng xấu. 

- Đường LX.02: Tuyến từ Xóm 5 xã Phúc Đồng -  Nhà thờ Ninh Cường 

(Gia Phố), toàn tuyến dài 11,0km, điểm đầu giao với đường QL.15A xã Phúc 

Đồng, điểm cuối giao với đường ĐH.91 xã Gia Phố, có chiều rộng mặt cắt ngang 

đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất 

lượng trung bình. 

- Đường LX.03: Tuyến từ Xóm 12- xã Hương Giang - UBND xã Lộc Yên, 

toàn tuyến dài 9,0km, điểm đầu giao với đường ĐH.92 xã Hương Giang, điểm cuối 

giao với đường tỉnh lộ ĐT.553 xã Lộc Yên, có chiều rộng mặt cắt ngang đường 

Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng 

trung bình. 

- Đường LX.04: Tuyến từ UBND xã  Phúc Đồng - Trường TH Đại Đồng, xã 

Hoà Hải, toàn tuyến dài 7,0km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh xã Phúc 

Đồng, điểm cuối giao với ĐLX.05 (LX.06 cũ) Khe Nậy xã Hòa Hải, có chiều rộng 

mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường 

BTXM chất lượng tốt. 

- Đường LX.05: tuyến Phú Hương II (xã Hương Xuân) - Xóm II (xã Hương Trà), 

toàn tuyến dài 1,1km, điểm đầu giao với đường LX.01 xã Hương Xuân, điểm cuối giao 

đường ĐT.553 xã Hương Trà, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 

3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.06: tuyến Xã Hoà Hải - Xã Hương Xuân, toàn tuyến dài 19,78km, 

điểm đầu xã Hòa Hải, điểm cuối giao đường ĐH.93 xã Hương Xuân. Chiều dài đường đất 

nền 5m là 18,28km, chiều dài BTXM là 1,5km có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 

6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.07: tuyến Điền Mỹ (Chợ Hôm) - Đường 70 của huyện Can 

Lộc, toàn tuyến dài 7,0km, điểm đầu chợ Hôm xã Điền Mỹ, điểm cuối ranh giới 

huyện Can Lộc, Chiều dài đường đất nền 5m là 5,5km, chiều dài BTXM là 1,5km 

có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền 

núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 



- Đường LX.08: tuyến Ngã ba giao Quốc lộ 15A (đoạn Động Bụt-Phúc 

Đồng) - Bến dò Rộc Lội (xã Điền Mỹ), toàn tuyến dài 7,0km, điểm đầu giao với 

đường LX.07 xã Điền Mỹ, điểm cuối giao đường QL15A xã Phúc Đồng, có chiều 

rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt 

đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.09: tuyến Đồng Đượng Làng - Đường LX,08, toàn tuyến dài 

1,8km, điểm đầu đồng Đượng Làng xã Hà Linh, điểm cuối giao đường LX.08, có 

chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, 

mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.10: tuyến Ngã ba Thuỷ Lâm - Cầu tràn Lộc Yên, toàn tuyến dài 

6,0km, điểm đầu giao nhau với đường ĐH.91 xã Gia Phố, điểm cuối giao đường 

ĐH.98 xã Lộc Yên, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 

3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.11: tuyến Chợ Hôm Điền Mỹ - Đức Liên, huyện Đức Thọ, toàn 

tuyến dài 10,0km, điểm đầu đường LX.07 xã Điền Mỹ, điểm cuối ranh giới huyện 

Đức Thọ, Chiều dài đường đất nền 5m là 8,3km, chiều dài BTXM là 1,7km có 

chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, 

mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.12: tuyến Xóm 12 xã Phúc Đồng - Xóm 8, 9 xã Hoà Hải, toàn 

tuyến dài 4,5km, điểm đầu đường ĐH.86 xã Hòa Hải, điểm cuối giao nhau với 

đường Hồ Chí Minh xã Phúc Đồng, Chiều dài đường đất nền 4m là 2,15km, chiều 

dài BTXM là 2,35km có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 

3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.13: tuyến Xóm 2 xã Hà Linh -  Xóm 3, 4 xã Phúc Đồng, toàn 

tuyến dài 3,0km, điểm đầu giao nhau với đường ĐH.95 xã Hà Linh, điểm cuối giao 

đường ĐH.99 xã Phúc Đồng, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, 

Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.14: tuyến Ngã năm đường Hồ Chí Minh - Ga Hương Phố, toàn 

tuyến dài 1,0km, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Chí Minh thị trấn Hương Khê, 

điểm cuối ga Hương Phố, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 11,0m, Bmặt 

= 9,0m, đạt cấp III miền núi, mặt đường láng nhựa chất lượng tốt. 

- Đường LX.15: tuyến Thôn 7 xã Phú Phong - Xóm Trường Sơn (xã HX), 

toàn tuyến dài 4,0km, điểm đầu đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao nhau với 

đường LX.01, Chiều dài đường nhựa là 0,48km, chiều dài BTXM là 3,52km có 

chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, 

mặt đường BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.16: tuyến Miếu Trầm Lâm - Xóm 1 xã Phú Phong, toàn tuyến 

dài 1,55km, điểm đầu đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao nhau với đường ĐH.91, 

Chiều dài đường nhựa là 1,07km, chiều dài BTXM là 0,48km có chiều rộng mặt 

cắt ngang đường Bnền = 6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường 

BTXM chất lượng trung bình. 

- Đường LX.17: tuyến Đồi Phúc Sy - Miếu Trầm Lâm- xã Phú Gia, toàn 

tuyến dài 1,0km, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Chí Minh thị trấn Hương Khê, 



điểm cuối giao với đường ĐH.91, có chiều rộng mặt cắt ngang đường Bnền = 

6,5m, Bmặt = 3,5m, đạt cấp V miền núi, mặt đường BTXM chất lượng xấu. 

Bảng tổng hợp hiện trạng đường liên xã huyện Hương Khê 

TT 
Ký 

hiệu 
Tên tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

B nền 

(m) 

B mặt 

(m) 

Cấp 

đường 

Kết 

cấu áo 

đường 

Chất 

lượng 

1 LX.01 

UBND xã Hương 

Vĩnh - Ngã ba xóm 

Phú Hương, xã 

Hương Xuân 

11,00 6,50 3,50 V BTXM Xấu 

2 LX.02 

Xóm 5 xã Phúc 

Đồng -  Nhà thờ 

Ninh Cường (Gia 

Phố) 

11,00 6,50 3,50 V BTXM TB 

3 LX.03 

Xóm 12- xã Hương 

Giang - UBND xã 

Lộc Yên. 

9,00 6,50 3,50 V BTXM 
Trung 

bình 

4 LX.04 

UBND xã  Phúc 

Đồng - Trường TH 

Đại Đồng, xã Hoà 

Hải 

7,00 6,50 3,50 V BTXM Tốt 

5 LX.05 

Phú Hương II (xã 

Hương Xuân) - 

Xóm II (xã Hương 

Trà) 

1,10 6,50 3,50 V BTXM TB 

6 

LX.06 

Xã Hoà Hải - Xã 

Hương Xuân 
19,78 

     

6.1 Đoạn 1 5,42 5,00 
  

Đất Xấu 

6.2 Đoạn 2 2,66 5,00 
  

Đất Xấu 

6.3 Đoạn 3 10,20 5,00 
  

Đất Xấu 

6.4 Đoạn 4 1,50 6,50 3,50 V BTXM TB 

7 

LX.07 

Điền Mỹ (Chợ 

Hôm) - Đường 70 

của huyện Can Lộc 

7,00 
     

7.1 Đoạn 1 1,50 6,50 3,50 V BTXM TB 

7.2 Đoạn 2 5,50 5,00 
  

Đất Xấu 

8 LX.08 

Ngã ba giao Quốc lộ 

15A (đoạn Động 

Bụt-Phúc Đồng) - 

Bến dò Rộc Lội (xã 

Điền Mỹ) 

7,00 6,50 3,50 V BTXM TB 

9 LX.09 
Đồng Đượng Làng - 

Đường LX,08 
1,80 6,50 3,50 V BTXM TB 

10 LX.10 
Ngã ba Thuỷ Lâm - 

Cầu tràn Lộc Yên 
6,00 6,50 3,50 V BTXM TB 

11 LX.11 
Chợ Hôm Điền Mỹ 

- Đức Liên, huyện 
10,00 

     



TT 
Ký 

hiệu 
Tên tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

B nền 

(m) 

B mặt 

(m) 

Cấp 

đường 

Kết 

cấu áo 

đường 

Chất 

lượng 

Đức Thọ 

11.1 Đoạn 1 1,70 6,50 3,50 V BTXM TB 

11.2 Đoạn 2 8,30 5,00 
  

Đất Xấu 

12 

LX.12 

Xóm 12 xã Phúc 

Đồng - Xóm 8, 9 xã 

Hoà Hải 

4,50 
     

12.1 Đoạn 1 1,70 6,50 3,50 V BTXM TB 

12.2 Đoạn 2 2,15 4,00 
  

Đất Xấu 

12.3 Đoạn 3 0,65 6,50 3,50 V BTXM TB 

13 LX.13 

Xóm 2 xã Hà Linh -  

Xóm 3, 4 xã Phúc 

Đồng 

3,00 6,50 3,50 V BTXM TB 

14 LX.14 

Ngã năm đường Hồ 

Chí Minh - Ga 

Hương Phố 

1,00 11,00 9,00 III Nhựa Tốt 

15 

LX.15 

Thôn 7 xã Phú 

Phong - Xóm 

Trường Sơn (xã 

HX) 

4,00 
     

15.1 Đoạn 1 0,48 6,50 3,50 V Nhựa TB 

15.2 Đoạn 2 3,52 6,50 3,50 V BTXM TB 

16 

LX.16 

Miếu Trầm Lâm - 

Xóm 1 xã Phú 

Phong 

1,55 
     

16.1 Đoạn 1 0,48 6,50 3,50 V BTXM TB 

16.2 Đoạn 2 1,07 6,50 3,50 V Nhựa TB 

17 LX.17 

Đồi Phúc Sy - Miếu 

Trầm Lâm- xã Phú 

Gia 

1,00 6,50 3,50 V Nhựa Xấu 

  
Tổng cộng 105,73 

     
 - Đường đô thị thị trấn Hương Khê: Các tuyến đường đô thị có bề rộng mặt 

đường lớn hơn 8m dài 7,1km, gồm các tuyến đường chính như: Đường Phan Đình 

Phùng (dài 2,0km), đường Hàm Nghi (dài1,2km), đường Trần Phúc Hoàn (dài 

1,7km), đường Lê Hữu Trác (dài 0,8km), đường Đặng Tất (dài  1,4km), Ngoài ra 

có các tuyến đường bê tông trong khu dân cư. 

 - Đường giao thông nông thôn: Toàn huyện có khoảng 1.488,3km đường 

giao thông các loại, bao gồm đường trục xã (238,1km), đường trục thôn (343,0 

km), đường ngõ xóm (480,5km), đường trục chính nội đồng (426,7km) 

 - Công trình phục vụ giao thông: Hiện nay trong huyện đã được đầu tư xây 

dựng 1 bến xe theo quy hoạch đã được phê duyệt ở thị trấn Hương Khê với diện 

tích hơn 1.000m2. 



b) Đường thủy: 

* Các tuyến đường sông: 

Hệ thống đường thủy nội địa trên địa bàn huyện hiện nay gồm có 02 tuyến:  

- Tuyến Sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn huyện Hương Khê có chiều dài 

45km, chiều rộng luồng mùa cạn khoảng 40m; chiều sâu luồng 3-4m. 

- Tuyến Sông Tiêm có chiều dài khoảng 25km, chiều rộng luồng mùa cạn 

khoảng 25m; chiều sâu luồng 2-3m. 

- Các tuyến nhánh và kênh khác nhỏ không đảm bảo nhu cầu khai thác và 

kinh doanh dịch vụ vận tải trên tuyến, chức năng chủ yếu là cung cấp nước cho sản 

xuất nông nghiệp, tiêu úng, thoát lũ. 

- Sông Ngàn Sâu và Sông Tiêm có điều kiện về luồng, lạch thuận lợi cho 

hoạt động vận tải, song chưa khai thác hữu hiệu do trên tuyến có nhiều chướng 

ngại vật, chủ yếu là cầu tạm các loại gây cản trở cho việc đi lại. 

* Vận tải đường sông: 

Mặt hàng chính được vận tải bằng đường thủy của huyện Hương Khê chủ 

yếu là vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi..) được khai thác ngay trên sông, phục vụ nhu 

cầu xây dựng của nhân dân địa phương. Các phương tiện hoạt động đường thủy 

chủ yếu là thuyền nhỏ của nhân dân và các xuồng máy của chính quyền phục vụ 

công tác cứu hộ khi có bão lũ. 

* Các bến đò: 

Chỉ có các bến đò ngang phục vụ sự đi lại của người dân, không có đò dọc. 

Các bến đò trên địa bàn huyện gồm có: 

- Xã Điền Mỹ: Bến đò Rộc Lộ, bến đò Chợ Hôm phục vụ đi lại nội bộ trong 

xã, bến đò Đằm đi Hà Linh. 

- Xã Hương Thủy có 3 bến đò. 

- Xã Hương Giang: Có 1 bến đò phục vụ đi sang ga Chu Lễ, xã Hương Thủy. 

- Xã Hà Linh: Bến đò Chợ Trúc đi sang xã Điền Mỹ. 

* Các bến cảng: 

- Hiện có 3 bến bãi chứa vật liệu bên sông Ngàn Sâu: bãi tại Dốc Địa Lợi 

(xã Hà Linh), bãi tại ngã ba Phúc Đồng (xã Phúc Đồng) và bãi tại xã Gia Phố, diện 

tích mỗi bãi khoảng 2.000m2. 

- Các bến cảng sông mới ở quy mô đơn giản chưa vào cấp, chưa có trang 

thiết bị xếp dỡ hàng hóa, chủ yếu là các bến tạm tự phát cuẩ người dân địa phương 

dọc sông Ngàn Sâu và Sông Tiêm. 

c) Đường sắt: 

- Tuyến đường sắt: Đường sắt Bắc Nam chạy qua huyện Hương Khê có 

chiều dài 40 km khổ 1,0m. Chất lượng chạy tàu tương đối tốt. Tuy nhiên hiện nay 

nhiều đoạn nền đường còn nhỏ (dưới 4,4m), thiếu khoảng lề đường đi lại phục vụ 

công tác duy tu, bảo dưỡng. 



- Ga đường sắt: Trên địa bàn huyện Hương Khê có 6 ga đường sắt, trong đó 

có 1 ga chính là ga Hương Phố (ga tàu Bắc Nam). Các ga còn lại là: ga Phúc Trạch 

(xã Phúc Trạch), ga La Khê (xã Hương Trạch), ga Chu Lễ (xã Hương Thủy), ga 

Thanh Luyện, ga Phương Mỗ (xã Điền Mỹ). Nhìn chung các ga có quy mô nhỏ, 

mức độ tiện nghi còn kém. 

d) Hệ thống cầu. 

Nhìn chung hệ thống cầu trên toàn huyện Hương Khê còn thiếu về số lượng, 

chất lượng phục vụ kém. Các cầu hiện tại, ngoại trừ các cầu trên đường Hồ Chí 

Minh, QL 15A được đầu tư xây dựng vĩnh cữu còn tốt, đa số các cầu yếu, đã 

xuống cấp. Trên hệ thống 2 con sông lớn của huyện là sông Ngàn Sâu vầ Sông 

Tiêm có 9 cầu (các cầu treo Hà Linh, Hương Giang, Gia Phố qua sông Ngần Sâu), 

6 cầu tràn bê tông (trên các xã Phú Gia, Hương Trạch, Hương Xuân, Phú Phong, 

Lộc Yên). Ngoài ra còn có khoảng 5 cầu gỗ tạm do dân tự làm. Nhu cầu làm cầu 

giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hương Khê hiện nay là rất lớn. 

e) Vận tải hành khách: 

Hiện nay có 2 tuyến xe Bus của Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh phục vụ đi lại 

của nhân dân từ TP. Hà Tĩnh lên địa bàn huyện Hương Khê (Tuyến TP. Hà Tĩnh – 

TT Hương Khê và tuyến TP. Hà Tĩnh – La Khê) gồm có 13 xe, vận chuyển khoảng 

gần 8.000 lượt khách/ tháng. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp phục vụ vận tải 

hành khách khác như: Doanh nghiệp Quyết Thắng (Vận chuyển hành khách tuyến 

Hương Khê – Hà Nội), doanh nghiệp Hiền Hồng, Sơn Bình (Vận chuyển hành 

khách tuyến Hương Khê – TP. Vinh). Về phương diện vận tải hành khách cơ bản 

đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. 

f) Đánh giá chung hiện trạng giao thông toàn huyện Hương Khê: 

* Mạng lưới giao thông đường bộ. 

Mật độ Quốc lộ và Tỉnh lộ so với diện tích và dân số là 0,1km/km2 thấp hơn 

mật độ bình quân của tỉnh là 0,126 km/km2 và 1,22km/1000 dân cao hơn so với 

mật độ bình quân của tỉnh là 0,432km/1000 dân. Mật độ đường giao thông nông 

thôn (đường huyện, đường xã - không tính đường thôn, xóm và đường ra đồng) là 

0,48km/km2 và 5,90km/1000 dân, cao hơn mật độ trung bình của cả tỉnh là 

0,35km/km2 và 1,5km/1000 dân (trong khi đó mật độ đường GTNT bình quân của 

cả nước là 0,5km/km2 và 2,32km/1000 dân). 

Hệ thống các quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường xã phân bố khá hợp lý. Sự 

lưu thông từ trung tâm huyện và các đầu mối giao thông quan trọng đến các các 

trung tâm, thị trấn, thị tứ, xã khá thuận lợi và đều đặn. Tính đến nay đã có 100% xã 

đều có đường cho xe cơ giới (ôtô) đến trung tâm xã. Tình trạng kỹ thuật và chất 

lượng đường, cầu, cống, hệ thống an toàn giao thông chưa được đầu tư đồng bộ. 

Tỷ lệ đường đất và cấp phối chiếm phần lớn và chưa được đầu tư nên tình trạng kỹ 

thuật chưa đáp ứng yêu cầu giao thông và an toàn trong lưu thông.  



Về cơ bản đường giao thông nông thôn đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của 

nhân dân ngoại trừ một số vùng sâu, vùng xa, núi cao như  Hương Lâm, Hương 

Liên, Hương Vĩnh… hệ thống giao thông còn thiếu, chất lượng kém.  

* Mạng lưới giao thông đường sắt. 

 Đường sắt Bắc Nam chạy dọc theo trung tâm huyện Hương Khê. Đây là một 

trong những điều kiện thuận lợi lớn của huyện trong việc trao đổi vận chuyển hàng 

hoá bởi vì ưu điểm của đường sắt là vận chuyển những mặt hàng có khối lượng 

lớn, cự ly vận chuyển lớn và giá thành vận chuyển nhỏ. 

 Chất lượng đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Hương Khê tương đối tốt, 

tuy nhiên cùng với qui hoạch giao thông quốc gia về giao thông đường sắt, trong 

tương lai cần hiện đại hoá tín hiệu giao thông đường sắt. Quy hoạch hệ thống 

đường ngang, hệ thống tín hiệu cảnh báo đường ngang để đảm bảo an toàn giao 

thông, nâng cấp, hiện đại hoá thiết bị phục vụ, bốc dỡ trong các nhà ga. 

 * Mạng lưới giao thông đường thuỷ. 

 Mạng lưới sông phân bố tương đối đồng đều trong địa bàn huyện Hương Khê. 

Chỉ có sông Ngàn Sâu và sông Tiêm là thuận lợi cho hoạt động vận tải song còn 

nhiều hạn chế do nhiều đoạn luồng lạch bị thu hẹp và bồi lắng và do các cầu tạm 

bắc qua sông gây cản trở giao thông đường thuỷ. Cần phải khai thông luồng lạch 

và kè bờ sông chống xói lở nhiều đoạn (trên sông Ngàn Sâu). Đồng thời phải tiến 

hành xây dựng các cảng sông và cải tạo quy hoạch các bến sông hiện có, trang bị 

hiện đại hoá thiết bị bốc dỡ tại các cảng để phát huy hết những khả năng của 

GTVT đường sông. 

II.7.3. Hiện trạng cấp nước vùng 

a) Hiện trạng nguồn nước: 

 - Nguồn nước mặt: 

Huyện Hương Khê có 78 hồ chứa quy mô lớn nhỏ với tổng dung tích 

khoảng 58,8 triệu m3 và hệ thống các sông suối trong địa bàn huyện. Đây là nguồn 

nước mặt chính cung cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trong huyện. 

 - Nguồn nước ngầm: 

Theo bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Hà Tĩnh thì ở vùng Hà Tĩnh nói chung và 

huyện Hương Khê nói riêng tồn tại tầng chứa nước phân bố dọc theo phía Đông và dọc 

theo các sông suối trong tỉnh như sông Ngàn Sâu, Sông Ngàn Phố và các nhánh sông của 

chúng. Độ cao tuyệt đối của bề mặt tầng chứa nước dao động từ 1- 2m đến >10 m. 

b) Cấp nước sinh hoạt: 

 - Thị trấn Hương Khê: Nhà máy nước Thị trấn đầu tư xây dựng năm 1998 

có công suất thiết kế 3.000 m3/ngđ giai đoạn I đã dầu tư công suất 1.500 m3/ngđ, 

cung cấp nước sạch cho khu vực Thị trấn, cung cấp nước cho 18 TDP và các vùng 

lân cận, nguồn nước lấy từ sông Tiêm. Mạng lưới đường ống có tổng chiều dài gần 

50.000m với chủng loại ống từ D32 - D250. Tổng số hộ dân sử dụng nước máy 



khoảng 3.424 hộ, tập trung ở Thị trấn Hương Khê và các vùng lân cận nhỏ lẻ. Phần 

còn lại vẫn đang sử dụng giếng đào, giếng khoan. 

 - Các xã nông thôn: Trên địa bàn huyện chỉ có 1 nhà máy nước Gia Phố do 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. Nhà máy nước này 

có công suất thiết kế là 1.500m3/ng.đ, công suất thực tế 300m3/ng.đ phục vụ cấp 

nước cho gần 500 hộ dân của 7 thôn xã Gia Phố. 

- Hiện nay nhà máy nước đầu nguồn sông Tiêm công suất 9.000m3/ngđ 

được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí 229 tỷ đồng và 

hòa mạng với các nhà máy nước hiện tại, cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Hương Khê và 8 xã phụ cận (Phú Gia, 

Hương Long, Hương Bình, Hương Trà, Gia Phố, Phú Phong, Lộc Yên, Hương 

Xuân) hiện tại đang thi công; các xã còn lại người dân chủ yếu sử dụng nguồn 

nước giếng khơi, giếng khoan, nước mưa. 

b) Hệ thống thủy lợi: 

- Hệ thống ao hồ: Hiện nay trong huyện có nhiều hồ chứa nước lớn nhỏ. Có 

77 hồ chứa (loại vừa và nhỏ) do huyện quản lý và 1 hồ chứa (loại lớn) do công ty 

TNHH MTV Nam Hà Tĩnh quản lý. Trong số đó hồ Đá Hàn có dung tích tương 

đối lớn phục vụ tưới cho hơn 40% diện tích nông nghiệp huyện nhà. 

Bảng thống kê hồ chứa nước huyện Hương Khê 

TT Tên hồ Địa điểm 
Lưu vực 

(Km2) 

Dung tích 

(triệu m3) 

Phân 

loại 

A Hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý 

1 Hồ Đá Hàn Hòa Hải 112,00 19,75 Lớn 

2 Hồ Đập Làng Hương Thuỷ 2,00 2,80 Vừa 

3 Hồ Họ Võ Hương Giang 9,20 1,58 Vừa 

4 Hồ Khe con Hương Giang 10,14 1,50 Vừa 

5 Hồ Cơn Trồi Phúc Trạch 2,25 2,17 Vừa 

6 Hồ Cơn Sông Phúc Trạch 1,80 0,55 Vừa 

7 Hồ Mục Bài Hương Xuân 9,30 2,60 Vừa 

8 Hồ Đá Bạc Hương Bình 17,80 2,00 Vừa 

9 Hồ Đập Họ Hương Long 3,00 1,60 Vừa 

10 Hồ Đập Mưng Điền Mỹ 5,30 1,30 Vừa 

11 Hồ Đập Trạng Hương Thủy 4,30 1,20 Vừa 

12 Hồ Nhà Lào Phú Phong 2,20 1,20 Vừa 

13 Hồ Khe Nậy Hoà Hải 4,85 1,10 Vừa 

14 Nước vàng Hương Liên 2,30 1,10 Vừa 

15 Hồ Đập Nước Đỏ Lộc Yên 2,72 0,80 Vừa 



TT Tên hồ Địa điểm 
Lưu vực 

(Km2) 

Dung tích 

(triệu m3) 

Phân 

loại 

16 Hồ Ma Leng Phúc Trạch 5,60 0,76 Vừa 

17 Hồ Đập Cha Chạm Gia Phố 1,40 0,66 Vừa 

18 Hồ Đập Dài Gia Phố 1,20 1,10 Vừa 

19 Hồ Đập Hội Hương Trạch 2,00 0,55 Vừa 

B Hồ do huyện Hương Khê quản lý 

20 Hồ Khe Tráng Điền Mỹ 1,50 0,35 Vừa 

21 Hồ Khe Sông Điền Mỹ 1,30 0,13 Vừa 

22 Hồ Cây Sắn Gia Phố 0,80 0,20 Nhỏ 

23 Hồ Khe Cọi Hà Linh 3,10 0,32 Nhỏ 

24 Hồ Đập Hóp Hà Linh 24,80 0,48 Nhỏ 

25 Hồ Khe Trai Hà Linh 1,80 0,45 Nhỏ 

26 Hồ Cây Hương Hà Linh 2,40 0,35 Nhỏ 

27 Hồ Đập Già Hà Linh 1,30 0,25 Nhỏ 

28 Hồ Ông Rang Hà Linh 0,70 0,20 Nhỏ 

29 Hồ Khe Phường Hà Linh 0,04 0,12 Nhỏ 

30 Hồ Đập Sây Hòa Hải 0,80 0,45 Nhỏ 

31 Hồ Đập Tắt Hòa Hải 1,10 0,40 Nhỏ 

32 Hồ Khe Đập Hòa Hải 0,80 0,25 Nhỏ 

33 Hồ Khe Nước Hòa Hải 0,60 0,24 Nhỏ 

34 Hồ Đập Trâm Hòa Hải 0,50 0,12 Nhỏ 

35 Hồ Khe Ruộng Hương Đô 1,30 0,46 Nhỏ 

36 Hồ Đá Bàn Hương Đô 1,30 0,20 Nhỏ 

37 Hồ Đập Bệ Hương Đô 4,60 0,15 Nhỏ 

38 Hồ Ma Ka Hương Giang 2,50 0,42 Nhỏ 

39 Hồ Khe Mui Hương Lâm 2,20 0,12 Nhỏ 

40 Hồ Cây Da Hương Lâm 
 

0,03 Nhỏ 

41 Hồ Khe Vạng Hương Liên 1,50 0,16 Nhỏ 

42 Hồ Cây Kè Hương Liên 1,50 0,05 Nhỏ 

43 Hồ Bình Định Hương Long 0,10 0,18 Nhỏ 

44 Hồ Khe Du Hương Thủy 2,40 0,38 Nhỏ 

45 Hồ Khe Dam Hương Thủy 2,00 0,40 Nhỏ 

46 Khe Vôi Hương Thủy 1,10 0,18 Nhỏ 

47 Hồ Tiền Phong Hương Trà 0,01 0,15 Nhỏ 

48 Hồ Khe Bắc Hương Trà 0,04 0,06 Nhỏ 



TT Tên hồ Địa điểm 
Lưu vực 

(Km2) 

Dung tích 

(triệu m3) 

Phân 

loại 

49 Hồ Thùng Trứa Hương Trạch 0,80 0,40 Nhỏ 

50 Hồ Đập Lù Hương Trạch 1,02 0,37 Nhỏ 

51 Hồ Đập Tàu Hương Trạch 1,40 0,14 Nhỏ 

52 Hồ ZEC 20 Hương Trạch 0,67 0,14 Nhỏ 

53 Hồ Cây Chanh Hương Trạch 0,32 0,06 Nhỏ 

54 Hồ Nhà Quan Hương Vĩnh 2,30 0,36 Nhỏ 

55 Hồ Nhà Vân Hương Vĩnh 1,00 0,30 Nhỏ 

56 Hồ Hà Thông Hương Xuân 3,10 0,35 Nhỏ 

57 Hồ Đập Nậy Hương Xuân 1,10 0,25 Nhỏ 

58 Hồ Cu Vức Hương Xuân 1,10 0,25 Nhỏ 

59 Hồ ZEC Tường Hương Xuân 1,20 0,25 Nhỏ 

60 Hồ Đập Phụ Hương Xuân 0,80 0,20 Nhỏ 

61 Hồ Khe Sắn Lộc Yên 
 

0,37 Nhỏ 

62 Hồ Ông Vởm Lộc Yên 
 

0,12 Nhỏ 

63 Hồ Đập Làng Phú Gia 1,80 0,45 Nhỏ 

64 Hồ Khe Trẹ Phú Gia 0,80 0,20 Nhỏ 

65 Hồ Đập Bắc Phú Gia 0,90 0,14 Nhỏ 

66 Hồ Làng Vàng Phúc Đồng 1,00 0,40 Nhỏ 

67 Hồ Động Nhón Phúc Đồng 1,20 0,30 Nhỏ 

68 Hồ Rú Mạo Phúc Đồng 
 

0,30 Nhỏ 

69 Hồ Khe Cáo Phúc Đồng 2,00 0,23 Nhỏ 

70 Hồ Ông Đọn Phúc Đồng 1,50 0,22 Nhỏ 

71 Hồ Cánh Hạc Phúc Đồng 0,60 0,15 Nhỏ 

72 Hồ Đập Đá Phúc Trạch 1,30 0,37 Nhỏ 

73 Hồ Động Dài Phúc Trạch 0,65 0,32 Nhỏ 

74 Hồ Khe Dỗi Phúc Trạch 
 

0,15 Nhỏ 

75 Hồ Đập Ròng Điền Mỹ 0,40 0,09 Nhỏ 

76 Hồ Thia Thia Điền Mỹ 1,10 0,03 Nhỏ 

77 Hồ Đập Bến Điền Mỹ 1,00 0,20 Nhỏ 

78 Hồ Bắt Điền Mỹ 1,10 0,15 Nhỏ 

- Kênh mương: Hệ thống kênh mương chính do công ty TNHH MTV thủy 

lợi Nam Hà Tĩnh quản lý có tổng chiều dài 56,89km; và khoảng 25,5km kênh 

mương nội đồng do các xã quản lý.  

Bảng thống kê kênh mương do công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh 

quản lý 



  Hạng mục 

Lý trình 

Công ty 

quản lý 

Phân loại kênh (km) 

Tổng 

chiều 

dài 

Bê 

tông 

lát 

mái 

(km) 

Bê 

tông 

cốt 

thép 

Đất 

Xây 

gạch, 

đá 

I Trạm KTTL Đá Hàn   53,896         

1 Đập Làng K0 - K4+200 4,200   0,850 3,350 0,000 

2 Kênh Đá Hàn K0 - K5+200 5,200   5,200 0,000 0,000 

3 Kênh N14 st K0 - K2+500 2,500   0,600 1,900 0,000 

4 Kênh N7 st K0 - K1+500 1,500   0,700 0,800 0,000 

5 N1 Sông Tiêm K0 - K1+500 1,500   1,500 0,000 0,000 

6 N3 Sông Tiêm K0 - K2+500 2,500   1,700 0,800 0,000 

7 Đập Khe Nậy K0 - K2+200 2,200   0,500 1,700 0,000 

8 Đập Trạng K0 - K3+800 3,800   1,800 2,000 0,000 

9 Đập Họ Võ K0 - K3+050 3,050   0,500 2,550 0,000 

10 

Kênh chính Bắc đập 

dâng Sông Tiêm 

K2+ 300- 

K10 7,700 6,700 0,700 0,000 0,300 

11 Đập Hói Bãi K0 - K1+096 1,096   1,096 0,000 0,000 

12  N2 Đá Hàn 

K0 - K1+ 

200 1,200   0,000 1,200 0,000 

13 Kênh A Đập Mưng K0 - K2 2,000   1,000 1,000 0,000 

14 Kênh B Đập Mưng K0 - K2+900 2,900   0,900 2,000 0,000 

15 Kênh Bắc Sông Tiêm 

K2 + 850- 

K12 9,150 7,850 1,000 0,000 0,300 

16 Đập Khe Con K0 - K3+400 3,400   1,400 2,000 0,000 

II 

Trạm KTTL Sông 

Tiêm   66,737         

1 

Kênh Chính kênh 

chính  

đập Hội K0 - K1+390  

1,390 

  1,390 0,000 0,000 

2 

Kênh chính hồ Khe 

Soong K0 - K1+100 
1,100 

  0,500 0,600 0,000 

3 

Kênh Chính bắc Khe 

Trồi K0 - K2+150 
2,150 

  0,400 1,750 0,000 

4 

Kênh Chính nam Khe 

Trồi K0 - K1+100 
1,100 

  0,800 0,300 0,000 

5 Kênh chính hồ Ma K0 - K2+700 2,700   2,200 0,500 0,000 



  Hạng mục 

Lý trình 

Công ty 

quản lý 

Phân loại kênh (km) 

Tổng 

chiều 

dài 

Bê 

tông 

lát 

mái 

(km) 

Bê 

tông 

cốt 

thép 

Đất 

Xây 

gạch, 

đá 

Leng 

6 

Kênh chính hồ Nhà 

Lào K0 - K2+700 
2,700 

  2,700 0,000 0,000 

7 Kênh đập Mục Bài K0 - K1+330 1,330   1,330 0,000 0,000 

8 
Kênh chính Khe Dài 

trong đường sắt 
K0 - K2+200 2,200   2,000 0,200 

0,000 

9 

Kênh chính Khe Dài 

ngoài đường sắt K0 - K2+200 
2,200 

  2,000 0,200 0,000 

10 Kênh đập Họ K0 - K0+280 0,280   0,000 0,280 0,000 

11 
kênh chính đập Nước 

đỏ 
K0 - K2+500 2,500   2,500 0,000 

0,000 

12 
kênh chính hồ Cha 

Chạm 
K0 - K1+100 1,100   1,100 0,000 

0,000 

13 Kênh nam Sông Tiêm K0 - K9+500 9,500   9,500 0,000 0,000 

14 
Kênh N3 thuộc kênh 

nam Sông Tiêm 
K0 - K1+965 1,965   1,965 0,000 

0,000 

15 
Kênh N4 thuộc kênh 

bắc Sông Tiêm 
K0 - K2 2,000   2,000 0,000 

0,000 

16 Kênh Giữa Sông Tiêm 
K0 - K10-

+900 
10,900   10,600 0,300 

0,000 

17 
Kênh N1 thuộc kênh 

giữa Sông Tiêm 
K0 - K1+530 1,530   1,530 0,000 

0,000 

18 Kênh bắc Sông Tiêm K0 - K2+850 2,850 2,550 0,000 0,300 0,000 

19 
Kênh N3 thuộc kênh 

giữa Sông Tiêm 
K0 - K1 1,000   1,000 0,000 

0,000 

20 
Kênh chiính Nước 

Vàng K0 - K3+100 
3,100 

  2,900 0,200 0,000 

21 
Kênh chính đập dâng 

Khe Táy 

K0 - 

K10+842 
10,842   10,842 0,000 

0,000 

22 
Kênh chính Bắc đập 

dâng Sông Tiêm 
K0 - K2+300 2,300 2,300     

  

Về hiện trạng nguồn nước hiện nay:  



+ Sông Tiêm:  Hệ thống đầu mối, kênh tưới đập dâng Sông Tiêm đã xuống 

cấp nghiêm trọng, cần được kiên cố để đảm bảo dẫn tưới như thiết kế ban đầu; việc 

xây dựng nhà máy nước sạch công suất 9.000m3/ngày.đêm lấy nước thượng lưu 

đập dâng Sông Tiêm khi chưa có phương án chuyển đổi nguồn nước hoặc chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng sẽ dẫn đến thiếu nguồn nước tưới nông nghiệp. Theo định 

hướng ở Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

sẽ đầu tư xây dựng hồ chứa nước Vũ Môn ở thượng nguồn đập dâng Sông Tiêm để 

phòng lũ cho hạ du khi mùa mưa lũ, cấp nước tưới và sinh hoạt khi mùa kiệt sẽ giải 

quyết bài toán thiếu nước hiện nay của đập dâng Sông Tiêm. 

+ Sông Ngàn Sâu: Sông Ngàn Sâu được hợp thành bởi nhiều nhánh suối 

nhỏ, nhánh chính bắt nguồn từ dãy Trường Sơn xã Hương Liên, chảy qua địa phận 

tỉnh Quảng Bình rồi chảy ngược về Hà Tĩnh, trên nhánh sông chính được xây dựng 

nhà máy thủy điện Hố Hô ở địa phận tỉnh Quảng Bình; việc xây dựng nhà máy 

thủy điện Hố Hô để phát triển kinh tế là hợp lý nhưng phải quản lý chặt chẽ quy 

trình vận hành để giảm thiếu ngập lụt hạ lưu trong mùa lũ, đảm bảo môi trường 

trong mùa kiệt. 

+ Đập Khe Táy: Khe Táy là một nhánh của sông Ngàn Sâu, hợp với sông 

Ngàn Sâu tại xã Lộc Yên, thượng lưu Khe Táy đã được xây dựng đập dâng để dâng 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, hiện nay hệ thống đập 

dâng Khe Táy hàng năm thiếu nước về mùa kiệt. Với lưu vực lớn cần xây dựng hồ 

chứa để tích nước phục vụ tưới và phòng lũ cho hạ lưu là phù hợp với định hướng ở 

Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đập Đá Hàn: Nhánh sông Đá Hàn là nhánh sông nhỏ của sông Ngàn Sâu, 

hợp với sông Ngàn Sâu tại xã Điền Mỹ. Hệ thống đầu mối đập Đá Hàn đã được 

đầu tư xây dựng kiên cố đáp ứng với nhu cầu dùng nước của hạ lưu, tuy nhiên hệ 

thống kênh tưới chưa đồng bộ nên còn khó khăn về mùa tưới. 

 - Hệ thống tiêu thoát: 

Hiện trạng trên toàn huyện công tác tiêu thoát chưa được đầu tư kiên cố; 

dòng chảy hiện nay theo địa hình tự nhiên; về mùa lũ thường ngập úng các xã vùng 

hạ huyện. Trên sông Ngàn Sâu nhiều vị trí gấp khúc, co hẹp cục bộ gây khó khăn 

về khả năng tiêu thoát về mùa lũ (Chín khúc Hội Nai). Các hệ thống đường giao 

thông xây dựng nhưng các công trình tiêu qua đường nhỏ hẹp, không đủ tiêu thoát, 

nhiều vị trí chênh lệch mực nước trên và dưới đường hơn 1,0m. Hiện nay khi hồ 

chứa Ngàn Trươi Cẩm Trang đi vào tích nước sẽ giảm một phần ngập lũ vùng hạ 

huyện, nhưng các công tác quy hoạch, xây dựng nhằm hạn chế về lũ lụt cần phải 

được khẩn trương thực hiện để tránh thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng các vùng 

gần sông, suối: Xây dựng hồ chứa nước Vũ Môn, hồ chứa nước Khe Táy, hồ chứa 

nước Lâm Liên, nạo vét, chỉnh trị các đoạn sông công để tăng khả năng tiêu thoát... 



- Đê sông, kè sông: Hiện nay có các tuyến kè sông với tổng chiều dài 11,64 

km bao gồm: Kè tả, hữu sông Ngàn Sâu đoạn đi qua các xã Hương Trạch, Phúc 

Trạch, Điền Mỹ, Gia Phố, Lộc Yên dài 10,18km; kè hữu Rào Nổ xã Hòa Hải dài 

0,3mm; kè hữu sông Tiêm xã Hương Vĩnh dài 1,15km.  

Thực trạng hiện nay về mùa mưa lũ hiện tượng ngập úng gây thiệt hại rất 

lớn cho các xã thấp trũng của huyện, để tránh thiệt hai do mưa lũ gây ra cần có các 

quy hoạch khu dân cư lên các vùng có địa hình cao. 

Khu vực thị trấn Hương Khê cần có nghiên cứu cụ thể để tránh ngập úng 

như các mùa mưa lũ đã qua, Thị trấn là trung tâm hành chính của huyện Hương 

Khê, nơi tập trung các cơ quan quan trọng của huyện: UBND huyện, trường học, 

khu dân cư đông đúc, đường sắt Bắc – Nam, Quốc lộ 15, chợ huyện cũ (nay là 

công viên) ... nhưng về mùa mưa lũ bị ngập sâu trong nước lũ, làm cho công tác 

chỉ đạo, ứng cứu thiên tai gặp khó khăn, nhân dân bị thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng 

môi trường sống....; từ thực trạng đó đơn vị tư vấn kiến nghị xây dựng hệ thống 

cống thoát lũ có cửa van điều tiết (thay cầu Ông Táo), và hệ thống trạm bơm động 

lực để giảm khả năng ngập úng cho thị trấn Hương Khê. 

II.7.4. Hiện trạng nguồn và lưới điện 

a) Nguồn điện: 

- Nguồn từ đường dây 500kv từ trạm Bù xã Nam Điền đến trạm 110kv tại xã 

Gia Phố (E18.8). 

- Nguồn từ đường dây 35kv (E18.1) Thạch Linh đi Hương Khê. 

- Nguồn từ đường dây 35kv (E18.2) huyện Đức Thọ đi Hương Khê. 

- Nguồn từ đường dây 35kv (E18.8) huyện Hương Sơn đi Hương Khê 

- Nguồn từ nhà máy thủy điện đập Hố Hô 

b) Lưới cao áp: 

Trên địa bàn huyện có có 22 km đường điện 110KV. 

c) Lưới trung áp: 

Lưới trung áp vùng quy hoạch còn tồn tại nhiều cấp điện áp khác nhau là 

35kV, 10kV do quá trình phát triển trong nhiều năm của khu vực, tổng chiều dài 

mạng trung áp khoảng 369,2 km. 

d) Lưới hạ thế và chiếu sáng: 

- Khu vực thiết kế hiện sử dụng các trạm hạ thế 35,10 /0,4kV, hầu hết đều là 

trạm biến áp kiểu treo. 

- Lưới điện 0,4 kV trong vùng được xây dựng phủ kín tất cả các điểm dân 

cư với tổng chiều dài khoảng 743km. 

- Khu vực nội thị kết cấu dây dẫn chủ yếu là cáp vặn xoắn ABC. Tuy nhiên 

một số tuyến ngoại thị vẫn sử dụng dây nhôm nổi. 

- Lưới chiếu sáng đường chủ yếu được đầu tư xây dựng khu vực thị trấn 

Hương Khê như đường Hồ Chí Minh và một số trục đường chính của thị trấn với 



chiều dài đường dây khoảng 1,5km, sử dụng cột đèn độc lập, bóng cao áp với công 

suất từ 220V-150W đến 220V-400W. Lưới điện chiếu sáng cho các khu dân cư 

nông thôn, các khu vực vườn hoa cây xanh chưa đồng bộ. 

e) Trạm biến áp: 

Toàn huyện có khoảng 269 trạm biến áp, tổng công suất trạm 58.135kVA, 

phục vụ cho các phụ tải sinh hoạt, dịch vụ thương mại, công nghiệp. 

f) Đánh giá chung: 

- Nguồn điện cấp điện trực tiếp cho huyện bảo đảm cấp điện cho huyện. 

- Lưới trung áp: vẫn còn tồn tại nhiều cấp điện áp (10 kV, 35 kV), cần từng 

bước cải tạo lưới 10kV lên lưới 22kV và ngầm hóa trong khu vực đô thị để phù 

hợp theo quy chuẩn và đảm bảo mỹ quan.  

- Trạm biến áp: thiết bị đóng cắt, bảo vệ của các trạm biến áp kiểu treo trong 

khu vực đô thị gây ảnh hưởng đến mỹ quan. Cần xem xét chuyển đổi dần thành 

trạm kín kiểu xây hoặc Kios.  

- Lưới chiếu sáng trên những tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí 

Minh đoạn đi qua các đô thị đó được xây dựng chất lượng tốt. Tuy nhiên các tuyến 

đường liên huyện, xã vẫn còn thiếu, cần sớm xây dựng bổ sung thêm. 

II.7.5. Hiện trạng thông tin liên lạc 

a) Viễn thông: 

Những năm gần đây, hệ thống thông tin liên lạc tỉnh Hà Tĩnh nói chung, khu 

vực huyện Hương Khê nói riêng phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành phần kinh tế 

khai thác và kinh doanh, trong đó  hạ tầng do VNPT, Vinaphone, Viettel, 

Mobiphone, Vietnamobile và Gtel xây dựng và quản lý trong đó 4 nhà mạng 

VNPT, Vinaphone, Viettel, chiếm thị phần lớn. 

- Chuyển mạch: Hệ thống chuyển mạch khu vực Hương Khê được xử lý tín 

hiệu  theo cấp tổng đài: Tổng đài điều khiển(Host) - Tổng đài vệ tinh - Điểm truy 

nhập thuê bao.  

- Hiện trạng hệ thống truyền dẫn: Mạng truyền dẫn tới các điểm chuyển 

mạch đã được số hoá, truyền dẫn sử dụng công nghệ ADSL. Mạng truyền dẫn chủ 

yếu bằng cáp quang, truyền dẫn tới điểm tập trung dân cư. Trong đó các tuyến cáp 

quang liên đài đã được ngầm hóa. Về cơ bản các mạch vòng (Ring) đã được khép 

kín.Truyền dẫn cho các tổng đài hiện tại đang sử dụng công nghệ cáp sợi quang, 

dung lượng từ 4-16 F0(PDH 34Mb/s và 140Mb/s). 

- Hiện trạng hệ thống mạng ngoại vi: Mạng ngoại vi trên địa bàn huyện chủ 

yếu là cáp đồng đường kính 0,4mm trở lên và sử dụng dây đôi, được cung cấp bởi 

3 nhà mạng VNPT, Viettel, Vinaphone. Tổng chiều dài cáp chính khoảng 50km. 

Mạng ngoại vi được các doanh nghiệp viễn thông đặc biệt quan tâm và đầu tư, 

đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại của các tổ chức và người dân.  



Để nâng cao chất lượng, rút ngắn cự ly phục vụ các doanh nghiệp đã mở 

rộng các trạm chuyển mạch, các điểm tập trung thuê bao, bán kính phục vụ bình 

quân của các trạm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên do nhu cầu lắp đặt nhanh phục vụ 

công tác kinh doanh, nên mạng chưa được đầu tư một cách đồng bộ và chất lượng 

mạng chưa cao. 

Mạng ngoại vi khu vực nghiên cứu đang được xây dựng và phát triển nên 

còn thiếu đồng bộ và phức tạp. Việc xây dựng hạ tầng cũng như các công trình 

khai thác thông tin chưa được phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khai thác và cung 

cấp. Bên cạnh đó, chưa kết hợp được với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác gây ảnh 

hưởng đến chất lượng của các công trình và mỹ quan đô thị. 

- Hiện trạng hệ thống thông tin di động: Hiện nay mạng thông tin di động 

huyện Hương Khê đang sử dụng công nghệ 3G, 4G, với 3 nhà cung cấp dịch vụ 

chính: Vinaphone, Mobiphone và Viettel. Có 97 trạm BTS trạm phát sóng 2G, 3G, 

4G đã được xây dựng đáp ứng phủ sóng toàn bộ phạm vi nghiên cứu. Tuy nhiên, 

chất lượng các dịch vụ thông tin di động 4G còn chưa được đảm bảo do việc đầu tư 

cơ sở hạ tầng còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển dịch vụ, tình trạng nghẽn 

mạng và tín hiệu yếu vẫn xảy ra. 

b) Bưu chính: 

- Mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ bưu chính: Hiện có bưu cục đặt tại trung tâm 

huyện Hương Khê (thị trấn Hương Khê), ngoài ra có điểm bưu cục trung tâm cụm xã 

nhằm hỗ trợ cho các điểm bưu cục này là các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính tại trung 

tâm xã. Hiện có 2 đơn vị khai thác dịch vụ Bưu chính là VN Post và Viettel Post. 

- Dịch vụ:  

+ Về Bưu chính: Bưu phẩm hoả tốc, tuyệt mật, tối mật và mật (phục vụ cho 

khối các cơ quan Đảng, chính quyền); Dịch vụ Bưu chính uỷ thác; Bưu phẩm 

thường trong nước và quốc tế; Bưu kiện trong nước và quốc tế; Bưu phẩm không 

địa chỉ; Bưu gửi chuyển phát nhanh; Bưu gửi phát trong ngày; Bưu phẩm thu cước 

ở người nhận. 

+ Các dịch vụ cộng thêm: ghi số, máy bay, phát tận tay, phát tại nhà, phát 

hàng thu tiền (COD), khai giá, phát nhanh (Express), nhận gửi tại nhà, báo phát 

(AR)… 

+ Về Tài chính: Dịch vụ chuyển tiền: Thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, 

chuyển tiền nhanh; tiết kiệm bưu điện; dịch vụ điện hoa, chuyển quà tặng; Bảo 

hiểm nhân thọ. Các dịch vụ cộng thêm: thư báo trả, điện báo trả, phát tận tay, phát 

tại nhà. 

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

c) Đánh giá chung: 

Huyện Hương Khê có mạng Bưu chính tương đối tốt, đã có 100% số xã có 

điểm phục vụ, các chỉ tiêu về bán kính phục vụ bình quân và số dân bình quân 



phục vụ bởi một điểm phục vụ đã rút ngắn đạt mức trung bình của cả nước. Dịch 

vụ cơ bản; Chuyển phát nhanh; Bưu chính Uỷ thác; Chuyển tiền nhanh; Tiết kiệm 

Bưu điện,… đã được cung cấp và đáp ứng tốt nhu cầu. Tuy nhiên dịch vụ Internet 

băng rộng chưa được phổ cập, chủ yếu dùng cho giải trí (lướt web, nghe nhạc, đọc 

tin…) các dịch vụ liên quan đến ứng dụng Chính phủ điện tử, thương mại điện tử 

hầu như người dân chưa tiếp cận. 

Đánh giá theo tiêu chí nông thôn mới: 100% các thôn cơ bản đã có hạ tầng 

đáp ứng nhu cầu truy cập Internet cho cá nhân tổ chức (đạt tiêu chí có Internet đến 

thôn); đặc biệt Hương Khê đã trang bị hầu hết các thôn có máy tính nối mạng 

Intenet để Ban phát triển thôn, người dân tra cứu văn bản, thực hiện các giao dịch 

điện tử. Đến nay hầu hết các xã đã đạt tiêu chí Bưu điện. 

II.7.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

a) Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải: 

Hiện nay trên địa bàn huyện chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Tại khu 

vực trung tâm thị trấn Hương Khê mới chỉ có một số tuyến mương xây nắp đan, 

thoát nước chung cho cả nước mưa và nước thải sinh hoạt. 

Đối với khu dân cư làng xóm tại các xã trong huyện, nước thải chủ yếu thoát 

vào vườn ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước. Nước thải được xử lý trong 

từng công trình (bể phốt 2-3 ngăn) sau đó được thoát ra tự nhiên hoặc hố xí hai 

ngăn ủ phân. Một số xã trên địa bàn huyện đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

chung dẫn nước thải, nước mưa ra hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu rồi xả trực tiếp ra 

sông hồ. 

Nước thải y tế của bệnh viện đa khoa huyện. Đã có hệ thống xử lý nước thải cục 

bộ, tuy nhiên các cơ sở y tế tư nhân, các trạm y tế chưa có hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải công nghiệp: Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa 

chú trọng vào thu gom và xử lý nước thải, vì vậy hầu hết chưa đầu tư xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải để xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thoát ra môi 

trường tiếp nhận. Bên cạnh đó, có những cơ sở sản xuất mặc dù có đầu tư hệ thống 

xử lý nước thải nhưng lại không vận hành hoặc vận hành không đúng quy trình, 

không liên tục. Thực tế, ý thức của các doanh nghiệp trên địa bàn đang còn mang 

tính chất đối phó với các cơ quan quản lý môi trường vì vậy hiệu quả xử lý nước 

thải chưa cao. 

b) Hiện trạng thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn: 

Hiện nay huyện Hương Khê đang triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất 

thải rắn tại xã Hương Thủy phục vụ xử lý rác cho thị trấn huyện Hương Khê và các 

xã Phú Phong, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, 

Gia Phố, Hương Thủy. 

Hệ thống thu gom: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 hợp tác xã môi trường 

và 01 tổ vệ sinh môi trường với số lượng 60 lao động hoạt động thường xuyên đã 



giải quyết việc thu gom, xử lý chất thải rắn hàng ngày nhằm hạn chế rác thải gây ô 

nhiễm môi trường. Cụ thể: Các Hợp tác xã môi trường: Thị trấn Hương Khê, 

Hương Trà, Phúc Trạch, Phú Phong, Gia Phố, Hương Vĩnh, Phú Gia và Tổ hợp tác 

xã Hương Long. Hầu hết các HTX dịch vụ môi trường đi vào hoạt động nhưng mới 

mua sắm được xe kéo, xe đẩy tay thủ công. Riêng HTX môi trường Thị trấn được 

trang bị 01 xe ép rác ≤ 5 tấn và HTX môi trường xã Gia Phố được trang bị xe tải 

ben loại 1,5 tấn để vận chuyển rác thải trên địa bàn quản lý. Khối lượng rác thải 

sinh hoạt được thu gom,vận chuyển, xử lý hàng ngày đạt khoảng hơn 60%, lượng 

rác thải sinh hoạt còn lại chủ yếu là rác thải hữu cơ như: thức ăn dư thừa, vỏ rau, 

củ, quả…  được người dân phân loại, tái sử dụng, xử lý tại vườn hộ gia đình. Việc 

xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã được HTX môi trường tổ chức thu gom, vận 

chuyển đến bãi trung chuyển của xã và xử lý bằng hình thức đốt thủ công (không 

qua lò đốt chuyên dụng). 

Hầu hết rác thải sinh hoạt trên địa bàn chưa được thu gom, vận chuyển, xử 

lý đúng quy định, tại một số điểm trên địa bàn các xã vẫn còn hiện tượng vứt rác 

thải bừa bãi gây mất mỹ quan và môi trường khu vực. Một số nơi rác thải đang tự 

xử lý tại vườn hộ, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

CTR y tế nguy hại được thu gom và xử lý tại lò đốt CTR y tế được xây dựng 

tại bệnh viện đa khoa của huyện. 

CTR công nghiệp chưa được thu gom, xử lý riêng theo quy định. 

Bảng tổng hợp hiện trạng điểm thu gom CTR 

TT Đơn vị Hiện trạng thu gom CTR 

1 Thị trấn Hương Khê Chưa có 

2 Điền Mỹ Chưa có 

3 Hà Linh Chưa có 

4 Hương Thủy Chưa có 

5 Hòa Hải Chưa có 

6 Phúc Đồng Chưa có 

7 Hương Giang Chưa có 

8 Lộc Yên Chưa có 

9 Hương Bình Chưa có 

10 Hương Long Chưa có 

11 Phú Gia Có 1 vị trí ở thôn Phú Bình diện tích 1000m2 

12 Gia Phố Chưa có 

13 Phú Phong Có 1 vị trí ở thôn 4 diện tích 500m2 

14 Hương Đô Có 1 vị trí ở thôn 9 diện tích 150m2 

15 Hương Vĩnh Chưa có 

16 Hương Xuân Chưa có 

17 Phúc Trạch Có 1 vị trí ở đồng Trạng Nẹo diện tích 500m2 

18 Hương Trà Có 1 vị trí ở thôn Nam Trà diện tích 5000m2 

19 Hương Trạch Có 1 vị trí ở thôn La Khê diện tích 5000m2 



TT Đơn vị Hiện trạng thu gom CTR 

20 Hương Lâm Chưa có 

21 Hương Liên Có 1 vị trí ở thôn 3 diện tích 500m2 

c) Hiện trạng nghĩa trang: 

Nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Hương Khê được phân bố rải rác 

theo các thôn, cụm dân cư tập trung, hình thức chôn cất chủ yếu là hung táng, sau 

đó cải táng. Cụ thể theo bảng tổng hợp dưới đây: 

TT Đơn vị 

Số 

nghĩa 

trang 

Diện 

tích 

(ha) 

Tên nghĩa trang 

1 TT Hương Khê 4 9,13  

2 Điền Mỹ 

8 31,14 Miếu Mỏ, Chà Lẹp, Đồng Đập, 

Làng Trạng, Mụ Đàn, Lầy Nốc, 

Con Rồng, Cây Rạ. 

3 Hà Linh 

11 24,93 Đồng Ve, Cồn Ác, Nhà Mới, Đá 

Nậy, Cây Ươi, Đồi Khe Phượng, 

Cơn Hèo, Cơn Bàng, Nhà Êm, Khe 

Thờ, Truông Bụt, khu đường 70 

4 Hương Thủy 
11 27,96 Cồn Tráng, Tam Triều, thôn 1, 

Đồng Quánh, Cồn Nây 

5 Hòa Hải 
7 20,53 Thôn 3, Hà Om, thôn 9, thôn 10, 

thôn 11, thôn 12, thôn 13. 

6 Phúc Đồng 
11 37,42 Đồng Làng, Đồng Cao, Đồng Mận, 

Đồng Mụ Nệp 

7 Hương Giang 4 24,98 Động Miều 

8 Lộc Yên 3 21,34 Đá Lậu, Thù Lịp, Rú Thờ 

9 Hương Bình 

6 31,33 Động Cố Nu, Nhà Vãi, Động Cấm, 

Vũng Thùng, Động Nhà Loát, Hốc 

Cây Vãi 

10 Hương Long 

7 22,8 Đồi Đá Đứng, Đồi Khe Cấy, Đồi 

Khe Nác, sau công ty cao su 

Hương Khê, Đập Họ, Bình Định, 

Nghĩa địa cũ. 

11 Phú Gia 
7 9,00 Cồn Bàu, Cồn Mụ Hoạt, Khe Ke, 

Cồn Thằn 

12 Gia Phố 

5 20,43 Lăng họ Lê Đình, nghĩa trang họ 

Nguyễn thôn Phố hương, nghĩa 

trang họ Dương thôn Phố Hương, 

nghĩa trang Đồng Mội, nghĩa trang 

Đập Chà Chàm. 

13 Phú Phong 2 2,88 Nghĩa trang liệt sỹ huyện 

14 Hương Đô 

4 11,44 Nghĩa trang đồng Cây Mục, nghĩa 

trang thôn 1,3,4, nghĩa trang thôn 

6. 

15 Hương Vĩnh 3 23,86 Động Tuần, Trại Chè, Động Cây 



TT Đơn vị 

Số 

nghĩa 

trang 

Diện 

tích 

(ha) 

Tên nghĩa trang 

Bưởi. 

16 Hương Xuân 
3 18,56 Nghĩa trang Thờ, Cồn Mòi, Cây 

Đung 

17 Phúc Trạch 
6 16,29 Nghĩa trang Trạng Nẹo, nghĩa trang 

thôn 6, thôn 7, thôn 9, thôn 11. 

18 Hương Trà 
3 3,24 Nghĩa trang Nam Trà, Bắc Trà, Tây 

Trà 

19 Hương Trạch 
7 14,41 La Khê, Phú Lập, Tân Thành, Tân 

Dừa, Tân Hội 

20 Hương Lâm 7 6,16  

21 Hương Liên 
7 7,78 Nghĩa trang Lối Mồ, Cồn Trện, Hồi 

Ông Vệ 

II.8. Hiện trạng hạ tầng xã hội 

II.8.1. Hệ thống công trình hành chính – chính trị 

a) Công trình cấp huyện: 

- Trụ sở làm việc Huyện ủy Hương Khê. 

- Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ 

quốc và các hội đoàn thể. 

- Trụ sở làm việc các ngành, các đơn vị sự nghiệp. 

- Trụ sở làm việc các lực lượng an ninh, quốc phòng … 

b)Công trình cấp xã – thị trấn: 

- Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn 

Hệ thống công trình cơ quan hành chính các cấp toàn huyện đã được xây dựng 

đầy đủ từ cấp huyện tới cấp thị trấn, xã với quy mô từ cấp IV đến cấp III kiên cố, hiện đại. 

II.8.2. Hệ thống giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

a) Công trình giáo dục chuyên nghiệp: 

Trong khu vực nghiên cứu không có hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung cấp. 

b) Công trình giáo dục phổ thông, dạy nghề: 

- Trường trung học phổ thông, dạy nghề:  

Hệ thống trường trung học phổ thông gồm 3 trường: THPT Hương Khê, 

THPT Phúc Trạch, THPT Hàm Nghi. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có trường 

PT dân tộc nội trú Hương Khê bao gồm cả THPT và THCS. 

- Trung tâm GDTX gồm 2 cơ sở. Cơ sở 1 ở xã Hương Bình và cơ sở 2 ở xã Gia Phố. 

- Các trường đều đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ học sinh đến trường đạt cao so 

với các khu vực khác trong cả nước. 

- Trường trung học cơ sở: 

Hệ thống giáo dục THCS toàn huyện có 12 trường, tổng số lớp học là 185, 

số học sinh là 6.133, số giáo viên là 377. Số trường đạt chuẩn là 8 trường. 



Hệ thống trường THCS trên địa bàn huyện 

TT Tên trường 
Diện tích 

(m2) 
Địa điểm 

1 Trường THCS Phúc Trạch 13,144.30 Xóm 8, xã Phúc Trạch 

2 Trường THCS Hà Linh 843.20 Xóm 8, xã Hà Linh 

 Điểm lẻ 6,769.50 Xóm 8, xã Hà Linh 

3 Trường THCS Hương Giang 8,258.40 Xóm 5, xã Hương Giang 

4 Trường THCS Phúc Đồng 13,166.50 Xóm 6, xã Phúc Đồng 

5 Trường THCS Phú Gia 1,119.60 Thôn Phú Yên, xã Phú Gia 

 Điểm lẻ 5,794.10 Thôn Phú Yên, xã Phú Gia 

6 Trường THCS Gia Phố 10,821.20 Thôn 3, xã Gia Phố 

7 Trường THCS Hương Trạch 17,072.90 Thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch 

8 Trường THCS Hương Trà 11,922.10 Thôn Tân Hương, xã Hương Trà 

9 Trường THCS Hòa Hải 19,182.60 Thôn 9, xã Hòa Hải 

10 Trường THCS Chu Văn An 3,536.00 Tổ dân phố 8, Thị trấn 

 Điểm lẻ 16,061.00 Tổ dân phố 3, Thị trấn 

11 Trường THCS xã Phương Điền 12,865.40 Xóm 3, xã Phương Điền 

12 Trường THCS Hương Lâm 8,896.80 Thôn 7, xã Hương Lâm 

 - Trường tiểu học: 

Hệ thống giáo dục tiểu học toàn huyện có 21 trường, hầu như tất cả các xã 

thị trấn đều có 1 trường, tổng số lớp học là 338, số học sinh là 10.045, số giáo viên 

là 483. Số trường đạt chuẩn là 11 trường. 

Hệ thống trường tiểu học trên địa bàn huyện 

TT Tên trường 
Diện tích 

(m2) 
Địa điểm 

1 Trường Tiểu học Thị Trấn 9,760.00 Tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê 

2 Trường Tiểu học Hương Bình 11,837.30 Xóm Bình Thái, xã Hương Bình 

3 Trường Tiểu học Phú Gia 8,170.60 Xóm Phú Yên, xã Phú Gia 

 Điểm lẻ 1,064.50 Xóm Phú Lâm, xã Phú Gia 

4 Trường Tiểu học Hương Xuân 7,882.30 Xóm Vĩnh Trường, xã Hương Xuân 

5 Trường Tiểu học Hương Trạch 4,703.60 Xóm Trung Lĩnh, xã Hương Trạch 

 Điểm lẻ 7,380.90 Xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch 

6 Trường Tiểu học Phúc Đồng 7,238.50 Xóm 6, xã Phúc Đồng 

7 Trường Tiểu học Phú Phong 7,410.00 Xóm 3, xã Phú Phong 

8 Trường Tiểu học Hòa Hải 7,552.20 Thôn 10, xã Hòa Hải 

 Điểm lẻ 6,241.30 Thôn 5, xã Hòa Hải 

9 Trường Tiểu học Hương Lâm 5,316.00 Xóm 7, xã Hương Lâm 

 Điểm lẻ 4,753.80 Xóm 10, xã Hương Lâm 

10 Trường Tiểu học Hương Long 7,483.40 Xóm 7, xã Hương Long 

11 Trường Tiểu học Hương Giang 8,567.90 Xóm 5, xã Hương giang 

12 Trường tiểu học Hương Thủy 8,651.60 Xóm 9, xã Hương Thủy 

13 Trường Tiểu học Hương Trà 8,893.40 Thôn Đông Trà, xã Hương Trà 

14 Trường Tiểu học xã Phúc Trạch 8,558.50 Xã Phúc Trạch 

15 Trường Tiểu học Hương Đô 7,715.70 Xóm 3, xã Hương Đô 



TT Tên trường 
Diện tích 

(m2) 
Địa điểm 

16 Trường Tiểu học Gia Phố 6,905.20 Xóm 3, xã Gia Phố 

 Điểm lẻ 4,000.00 Xóm 12, xã Gia Phố 

17 Trường Tiểu học Hương Vĩnh 5,149.10 Xóm Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh 

18 Trường Tiểu học Điền Mỹ 4,762.10 Thôn 3, xã Phương Điền 

 Điểm lẻ 5,835.20 Xóm Tân Trung, xã Phương Mỹ 

19 Trường Tiểu học Hương Liên 6,601.50 Xã Hương Liên 

20 Trường Tiểu học Lộc Yên 7,094.80 Xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên 

21 Trường Tiểu học Hà Linh 11,933.20 Xóm 8, xã Hà Linh 

 Điểm lẻ 6,999.10 Xóm 11, xã Hà Linh 

 Điểm lẻ 3,978.40 Xóm 15, xã Hà Linh 

 - Trường mầm non: 

Hệ thống giáo dục mầm non toàn huyện có 29 trường, tất cả các xã thị trấn 

đều có 1 trường, tổng số lớp học là 211, số học sinh là 6.001, số giáo viên là 424. 

Số trường đạt chuẩn là 13 trường. 

Hệ thống trường mầm non trên địa bàn huyện 

TT Tên trường 
Diện tích 

(m2) 
Địa điểm 

1 Trường Mầm non Bông Sen 12,692.40 Tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê 

 Điểm lẻ 1,587.40 Tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê 

2 Trường Mầm non Hương Liên 2,780.20 xóm 3, xã Hương Liên 

 Điểm lẻ 1,271.50 Xóm dân tộc, xã Hương Liên 

3 Trường Mầm non Hương Trạch 6,904.50 Xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch 

 Điểm lẻ 1,911.10 Xóm Trung Lĩnh, xã Hương Trạch 

 Điểm lẻ 1,853.40 Xóm Tân Thành, xã Hương Trạch 

4 Trường Mầm Non Hương Đô 3,122.10 Xóm 4, xã Hương Đô 

 Điểm lẻ 2,913.20 Xóm 7, xã Hương Đô 

5 Trường Mầm non Hương Bình 13,746.30 Xóm Bình Thái, xã Hương Bình 

6 Trường Mầm non Hòa Hải 1,802.90 Xóm 10, xã Hòa Hải 

 Điểm lẻ 1,493.90 Xóm 5, xã Hòa Hải 

7 Trường Mầm non Hương Giang 2,082.30 Xóm 10, xã Hương Giang 

8 Trường Mầm non Hương Vĩnh 7,720.70 Xóm Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh 

9 Trường Mầm non Phú Phong 3,429.60 Xóm 3, xã Phú Phong 

10 Trường Mầm non Điền Mỹ 3,238.60 Xóm Ấp Tiến, xã Phương Mỹ 

 Điểm lẻ 2,824.70 Xóm Tân Trung, xã Phương Mỹ 

11 Trường Mầm non Hương Xuân 4,876.70 Xóm Vĩnh Trường, xã Hương Xuân 

12 Trường Mầm non Gia Phố 4,105.80 Xóm 3, xã Gia Phố 

 Điểm lẻ 1,292.90 Xóm 12, xã Gia Phố 

13 Trường Mầm non Lộc Yên 8,627.00 xóm Tân  Đình, xã Lộc yên 

14 Trường Mầm non Phú Gia 3,792.30 Xóm Phú Vinh, xã Phú Gia 

15 Trường Mầm non Hà Linh 5,345.80 Thôn 8, xã Hà Linh 

 Điểm lẻ 885.20 Thôn 13, xã Hà Linh 

16 Trường Mầm non Hương Lâm 713.80 Xóm 9, xã Hương Lâm 



TT Tên trường 
Diện tích 

(m2) 
Địa điểm 

 Điểm lẻ 1,214.00 Xóm 10, xã Hương Lâm 

 Điểm lẻ 6,815.60 Xóm 7, xã Hương Lâm 

 Điểm lẻ 1,188.20 Xóm 5, xã Hương Lâm 

17 Trường Mầm non Hương Long 5,999.70 Xóm 7, xã Hương Long 

18 Trường Mầm non Phúc Trạch 7,402.10 Thôn 3, xã Phúc Trạch 

 Điểm lẻ 2,785.00 Xóm 4, xã Phúc Trạch 

 Điểm lẻ 574.40 Xóm 8, xã Phúc Trạch 

19 Trường Mầm non Hương Trà 2,974.90 Thôn Tân Hương, xã Hương Trà 

20 Trường Mầm non Phúc Đồng 4,299.40 Xóm 6, xã Phúc Đồng 

 Điểm lẻ 1,037.00 Xóm 9, xã Phúc Đồng 

21 Trường Mầm non Hương Thủy 3,024.70 Xóm 9, xã Hương Thủy 

Nhìn chung hệ thống công trình giáo dục của huyện Hương Khê tương đối 

tốt đảm bảo yêu cầu về phát triển giáo dục và đào tạo. 

II.8.3. Hệ thống y tế 

Hiện nay, toàn huyện có hệ thống y tế tương đối hoàn chỉnh, gồm 1 bệnh 

viện đa khoa huyện quy mô 150 giường bệnh, 1 trung tâm Y tế và 21 trạm y tế cấp 

xã đã phát huy được hiệu quả chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tuyến cơ sở. Ngoài ra 

còn có 2 phòng khám tư nhân và một số cơ sở khám chữa bệnh nhỏ lẻ. 

Đến nay, đã hoàn thành sáp nhập các trạm y tế trên địa bàn 02 xã Phương 

Điền và Phương Mỹ; thành 1 trạm đó là Điền Mỹ.  

II.8.4. Hệ thống công trình văn hóa - thể dục thể thao 

 Nhà văn hóa huyện Hương Khê có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, 

thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức và cung ứng các dịch vụ, đáp 

ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp 

nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân 

dân trên địa bàn. 

Hiện nay thị trấn Hương Khê  chưa có Sân vận động trung tâm huyện. 

Thiết chế văn hoá: Trong huyện chưa có trung tâm văn hoá cấp vùng. Trung 

tâm văn hoá huyện đặt tại thị trấn Hương Khê quy mô 250 chỗ. Các xã đều có nhà 

văn hoá cấp xã, thị trấn. 

II.8.5. Hệ thống công trình tôn giáo – tín ngưỡng, di tích 

Hương Khê là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời, là vùng đất có nhiều 

di tích lịch sử văn hóa, danh thắng như Thác Vũ Môn, quần thể di tích lịch sử 

Thành Sơn Phòng - Đền Công Đồng - Đền Trầm Lâm, Thác Vũ Môn… 



- Hệ thống di tích lịch sử, văn hoá trong huyện Hương Khê với 22 di tích 

văn hoá, cách mạng, tôn giáo đã được xếp hạng; trong đó 05 di tích cấp quốc gia, 

17 di tích cấp tỉnh. 

- Phật giáo và công giáo là hai tôn giáo chính tại Hương Khê. Riêng Công 

giáo, Hương Khê là một huyện có đông đồng bào Công giáo sinh sống với 28.750 

giáo dân, chiếm hơn 29% dân số toàn huyện, sinh hoạt tại 14 giáo xứ, 63 giáo họ. 

II.8.6. Các công trình thương mại, dịch vụ 

a) Hệ thống chợ 

 Hiện nay, huyện Hương Khê có 15 chợ, bao gồm 01 chợ hạng II, 08 chợ 

hạng III và 06 chợ tạm cụ thể như sau: 

Bảng tổng hợp chợ trên địa bàn Hương Khê 

TT Tên chợ Địa điểm Hạng 

1 Chợ thị trấn (Chợ Đức Tài) Thị trấn HK II 

2 Chợ Gia Xã Phú Gia III 

3 Chợ Đón Xã Hương Long III 

4 Chợ Hào Xã Hương Bình III 

5 Chợ La Khê Xã Hương Trạch III 

6 Chợ Hương Lâm Xã Hương Lâm III 

7 Chợ Sòng Xã Hương Thủy III 

8 Chợ Ga Xã Phúc Trạch III 

9 Chợ Nổ Xã Hòa Hải III 

10 Chợ Hôm Xã Điền Mỹ III 

11 Chợ Trạm Xã Hà Linh Tạm 

12 Chợ Chúc A Xã Hương Lâm Tạm 

13 Chợ Vang Xã Điền Mỹ Tạm 

14 Chợ Hương Trà Xã Hương Trà III 

15 Chợ Trúc  Xã Hà Linh Tạm 

b) Các công trình thương mại dịch vụ khác 

 Ngoài hệ thống chợ, trên địa bàn Hương Khê còn rất nhiều các công trình 

thương mại, dịch vụ như: Siêu thị mini, khách sạn, nhà hàng, các công trình phục 

vụ du lịch, giải trí, khu vui chơi, ... 



II.8.7. Các công trình nhà ở 

 - Nhà ở đô thị: Hiện nay, tại thị trấn Hương Khê hệ thống nhà ở đô thị được 

chia làm 03 loại chính: Nhà ở trong các khu quy hoạch mới; nhà ở trên các trục 

đường chính; và nhà ở theo dạng nông thôn trong đô thị ở các khu dân cư cũ xa các 

trục đường chính. Ở các khu quy hoạch mới kiến trúc nhà ở được quản lý tốt hơn 

nên được xây dựng đúng quy hoạch góp phần tạo thẩm mỹ đô thị cho thị trấn.  

 - Nhà ở nông thôn: được xây dựng theo hướng tự phát, kinh nghiệm và hình 

thành theo dạng quần cư, làng xóm. Nhà ở thường gắn với sản xuất nông nghiệp. 

Thời gian gần đây đã có sự thâm nhập của kiến trúc hiện đại, kiến trúc đô thị vào 

nhà nông thôn mới được xây dựng hoặc cải tạo nên diện mạo nhà ở nông thôn đã 

có nhiều thay đổi. 

II.9. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên 

II.9.1. Tài nguyên đất 

- Khu vực địa hình bằng phẳng và bãi bồi hai bên sông Ngàn Sâu: + Lớp đất 

màu: Dày 0,52,0 m. Cát pha, sét pha có độ chịu tải khoảng < 1,0 kg/cm2. 

+ Lớp cát pha sét, cát pha sạn sỏi lẫn xác động thực vật. Độ chịu tải 11,5 kg/cm2. 

+ Lớp sét, sét pha sỏi sạn: Độ chịu tải > 1,5 kg/cm2.  

- Khu vực ao, hồ: Có lớp bùn dày 0,5  1,0 m, có nơi > 1,5 m. Độ chịu tải 

kém, khi xây dựng công trình phải nạo vét hết lớp bùn mới san lấp để đảm bảo an 

toàn cho nền móng công trình. 

- Khu vực các đồi bát úp: 

+ Lớp màu dày 0,81,0 m, hoặc sét pha cát có lẫn sỏi sạn, độ chịu tải 11,5 kg/cm2.  

+ Lớp đá phong hoá mạnh lẫn đá dăm, đất sét pha cát, độ chịu tải > 2 kg/cm2. 

+ Lớp đá tảng bị phong hoá. 

II.9.2. Tài nguyên rừng 

Hương Khê là huyện có diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, đây là 

nguồn tài nguyên phong phú và là thế mạnh trong quá trình phát triển kinh tế của 

huyện Hương Khê. Tổng diện tích đất rừng của huyện là 99.143,76ha, trong đó 

rừng sản xuất có 50.861,47 ha, rừng phòng hộ có 30.971,19ha, rừng đặc dụng có 

17.311,09ha. 

Rừng Hương Khê chủ yếu là rừng tự nhiên chiếm 72,2% tổng diện tích 

rừng, các loại gỗ quý như Pơmu, lim, gụ, dổi, táu, vàng tâm.., rừng sản xuất với 

các loài cây chủ yếu như thông, cao su, keo, bạch đàn và một số loại cây đặc sản 

gió trầm, quế,... 

Hệ thực vật có 760 loài của 349 chi, 126 họ thuộc 8 ngành thực vật bậc cao 

có mạch, như; thông, tuế, thông đất, khuyết lá thông, cỏ tháp bát, dương xỉ, dây 

gắm, trong đó có 207 loài cây gỗ thuộc 60 họ (trong đó có 117 loài chiếm ưu thế 

trong các loại cây rừng), các loài dây leo thuộc 17 họ, trên 20 loài thực vật bậc cao 



thuỷ sinh thuộc các họ hoà thảo, cói, rong tóc tiên, rong mái chèo,... Theo danh 

mục trong sách đỏ Việt Nam, huyện Hương Khê có 18 loài thực vật quý hiếm như: 

Trầm hương, tuế đá vôi, hoàng đàn, mun, pơmu,... Tuy nhiên, nhiều loài trong số 

này đang có nguy cơ bị hủy diệt. Vốn rừng và quỹ đất rừng của Hương Khê rất lớn, 

vừa có giá trị về kinh tế, vừa có ý nghĩa phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Hệ động vật có 293 loài trong đó lớp thú có 51 loài thuộc 19 họ; lớp chim có 175 

loài thuộc 45 họ; lớp bò sát có 5 loài thuộc 15 họ; lớp ếch nhái có 17 loài thuộc 5 họ,... 

ngoài động vật thông thường còn có nhiều động vật quý hiếm như: Sao la, hổ, báo, 

công, vượn, khỉ, hươu,... cần được bảo vệ, cho nên phải ngăn cấm việc săn bắn các 

loài động vật hoang dã nhằm phục hồi được hệ sinh thái tự nhiên. So với toàn quốc 

thì số loài động vật ở Hương Khê thuộc loại trung bình (chiếm 20,63%). Các loài 

động vật ở đây đều là những loài phân bố rộng, có mặt ở nhiều khu vực, lãnh thổ 

trong nước. Trong 293 loài động vật thì có nhiều loại đã bị diệt chủng và có 39 loài 

quý hiếm có nguy cơ bị diệt chủng, trong đó, lớp thú có 18 loài, lớp chim có 8 loài, 

lớp bò sát có 12 loài, lớp ếch nhái có 01 loài. 

II.9.3. Tài nguyên nước 

Nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt ở Hương Khê chủ yếu được 

lấy từ hai nguồn chính là từ nước mặt và nước ngầm: 

a) Nguồn nước mặt: 

Nguồn nước mặt của huyện được cung cấp chủ yếu bởi hệ thống sông ngòi 

và những hồ, đập lớn như:  

- Sông Ngàn Sâu, là một phụ lưu chính của sông La. Sông này dài khoảng 

131 km, bắt nguồn từ vùng núi Ông Giao Thừa (cao 1.100m) và núi Cũ Lân (cao 

1.014m) thuộc dãy núi Trường Sơn nằm trên địa bàn giáp ranh của hai tỉnh Hà 

Tĩnh và Quảng Bình. Sông chảy về hướng Bắc qua huyện Hương Khê với tổng 

chiều dài hơn 60km. 

- Sông Tiêm, là một phụ lưu của sông Ngàn Sâu, bắt nguồn từ dãy núi Giăng 

Màn, chảy theo hướng Tây - Đông, nhập vào bờ trái sông Ngàn Sâu ở xã Gia Phố 

với chiều dài khoảng 29km.  

- Trên địa bàn huyện có nhiều hồ, đập thủy lợi lớn, nhỏ như Đá Hàn, Đập 

Làng, Họ Võ, Chà Chạm, Đá Bạc… với tổng dung tích 32 triệu m3 đảm bảo nước 

phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân, đồng thời tạo cảnh quan môi trường, góp 

phần phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn. 

b) Nguồn nước ngầm: 

Theo số liệu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh thì nguồn nước 

ngầm của huyện khá phong phú (14 tầng chứa nước với tổng trữ lượng động tự 

nhiên khoảng 1.709.118m3/ngày đêm), các loại nước ngầm đều có chất lượng đủ tiêu 

chuẩn dùng cho sinh hoạt. Điều kiện khai thác dễ dàng đáp ứng yêu cầu cả khai thác 

đơn giản trong sinh hoạt của nhân dân và khai thác quy mô công nghiệp. Nhưng 
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nhược điểm là khai thác sâu và có hiện tượng cạn kiệt vào mùa khô. Do là huyện 

miền núi nên quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp - lâm nghiệp là chính, đồng 

thời có diện tích rừng lớn nên nguồn nước ngầm không bị ô nhiễm. 

Nhìn chung, hệ thống sông, suối, hồ, đập của huyện Hương Khê do chảy 

trên địa hình dốc, phân bố phức tạp, ở các vùng thượng nguồn có độ che phủ thấp, 

khả năng giữ nước kém nên về mùa mưa nước trút xuống gây lũ lụt còn về mùa 

khô lại cạn nhanh và gây hạn hán. 

II.9.4. Tài nguyên du lịch và nhân văn 

Hương Khê là địa bàn sở hữu nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa được 

xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Thác Vũ Môn nằm trên dãy núi Giăng Màn, về 

phía Tây Nam huyện Hương khê ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. Là địa 

điểm duy nhất trong cả nước gắn với truyền thuyết cá Chép hóa Rồng của Việt 

Nam. Thác Vũ Môn có 3 cấp nước, mỗi cấp nước có hình chài, dài khoảng 40m, 

rộng khoảng 20m. Ở đây không khí ẩm ướt, quanh năm như chìm trong sương mù, 

nhiệt độ về mùa hè rất mát mẻ chỉ vào khoảng 20 – 25oC, rất phù hợp để phát triển 

du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm. Ngoài ra Hương Khê có thác Rào Rồng, đập 

Họ Võ, đập Đá Hàn.. có thể phát triển du lịch sinh thái.  

Cụm di tích lịch sử “Thành Sơn Phòng, đền Công Đồng, đền Trầm Lâm” 

thuộc xã Phú Gia, huyện Hương Khê được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di 

tích cấp quốc gia vào năm 2001. Cụm di tích này gắn liền với cuộc chiến đấu 

chống giặc ngoại xâm của vua Hàm Nghi,  chứa đựng nhiều giá trị quý báu về lịch 

sử, văn hóa, tâm linh. 

Chính vì vậy, Hương Khê đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thu hút các dự án phát triển hạ tầng du 

lịch. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hương Khê biến tiềm năng, 

lợi thế thành sản phẩm du lịch. 

Trên địa bàn huyện Hương Khê hiện có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm 

Kinh, Lào, Chứt. Trong đó người Kinh chiếm đa số, dân tộc thiểu số ở huyện chiếm tỷ 

lệ ít ỏi, không đáng kể. Tuy nhiên mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng, hình thành 

nên nền văn hoá đa dạng, nhiều nét độc đáo. Sự đa dạng của kho tàng văn hoá nghệ 

thuật dân gian về cơ bản vẫn được bảo tồn và lưu truyền cho đến ngày nay, được thể 

hiện qua các tác phẩm văn thơ, câu đối, các làn điệu dân ca, lễ hội,...  

Trên địa bàn huyện có 5 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng di tích 

Quốc gia và 17 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng của tỉnh như Địa điểm 

chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp 2 Hương Phúc (xã Hương Trạch), cụm di 

tích lịch sử Thành Sơn Phòng, đền Công Đồng, đền Trầm Lâm (xã Phú Gia)… 

cùng với những làng nghề truyền thống như thêu ren, làm bún, bánh ở Hương 

Long, Gia Phố và các lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hoá dân tộc. 



Người dân Hương Khê hiếu học, cầu thị… có ý thức tìm tòi, đổi mới và 

sáng tạo. Truyền thống đó, trong nhiều năm qua đã là động lực cơ bản cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, trong công cuộc xây dựng công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá việc khơi dậy ý thức tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống hào 

hùng của Đảng bộ và nhân dân huyện cho lực lượng thanh niên, cho thế hệ trẻ còn 

hạn chế. 

II.9.5. Tài nguyên khoáng sản 

Trữ lượng khoáng sản của huyện Hương Khê về chủng loại và trữ lượng 

không nhiều: 

- Nhóm nhiên liệu than đá, than nâu trữ lượng gần 8 triệu tấn ở địa bàn các xã 

Hà Linh, Phúc Đồng, Hương Thuỷ và Hương Giang đã được Công ty khai thác 

khoáng sản Hà Tĩnh khai thác. 

- Nhiên liệu chịu lửa có Dolomit trữ lượng 0,83 triệu tấn. 

- Nhóm phi kim có gốm, sứ, thủy tinh. 

- Nguyên liệu làm phân bón có than bùn, Photphorit. 

- Vật liệu xây dựng có các loại cát, sỏi, đá: 

+ Đá vôi xanh có ở các xã Hương Trạch và Phúc Trạch, có trữ lượng lớn và có 

thể đưa vào để sản xuất xi măng. Trong những năm tới cần được đầu tư để khai thác. 

+ Sét để sản xuất gạch tuynel, hiện nay đã xây dựng nhà máy ở xã Phúc 

Trạch; nhưng trong những năm tới cần mở rộng khai thác đất sét để đưa vào sản 

xuất gạch ở các xã khác như Phúc Đồng, Phú Gia, Hương Đô. 

+ Hệ thống sông suối của Hương Khê khá dốc nên việc hình thành cát sỏi 

tương đối tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho ngành xây dựng như ở xã Hương 

Trạch, Hương Thuỷ, Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Mỹ, Phúc Trạch, Phú Gia, 

Phương Điền. 

II.10. Hiện trạng các chương trình, quy hoạch, dự án đầu tư phát triển 

II.10.1. Các chương trình đã và đang thực hiện 

 - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

II.10.2. Các quy hoạch đã và đang thực hiện 

 - Quy hoạch Giao thông huyện Hương Khê. 

 - Quy hoạch chung thị trấn Hương Khê. 

 - Quy hoạch phân khu thị trấn Hương Khê. 

 - Quy hoạch nông thôn mới các xã. 

 - Các quy hoạch chi tiết xây dựng khác. 

II.10.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2020 

TT Danh mục công trình Chủ đầu tư 

Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 



TT Danh mục công trình Chủ đầu tư 

Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

 
Các CT do UBND huyện, xã, thị trấn quản lý 

 
3.599.067 

A Trả nợ công trình hoàn thành 
 

1.000.181 

I Chương trình hỗ trợ có mục tiêu 
 

974.858 

1 Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã 
 

974.858 

1.1 Trung tâm dạy nghề huyện Hương Khê UBND huyện 39.200 

1.2 
Đường GT các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương 

Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch 
UBND huyện 134.043 

1.3 Đường tránh lũ Hà linh - Phương mỹ (GĐ1) UBND huyện 71.947 

1.4 Đường GTNT xã Phương Mỹ (PM05) UBND huyện 14.500 

1.5 
Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Con -Họ Võ xã 

Hương Giang 
UBND huyện 45.472 

1.6 
Đường vào trung tâm xã Hòa Hải, Hương Bình 

huyện Hương Khê 
UBND huyện 75.137 

1.7 
Đường giao thông trục chính xã Phú Phong (từ 

cửa nhà ông Dũng xóm 2 đến cổng chào xóm 6) 
UBND huyện 4.775 

1.8 
Đường vào Khu trang trại Trạng Nẹo, Động Rú 

xã Phúc Trạch 
UBND huyện 9.286 

1.9 Đường giao thông Phúc Trạch-Hương Liên UBND huyện 79.691 

1.10 
Nâng cấp, mở rộng đường Lý Tự Trọng, Nguyễn 

Huệ thị trấn Hương Khê 

UBND  

huyện 
10.953 

1.11 
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cây Chanh, xã 

Hương Trạch, huyện Hương Khê 
UBND huyện 6.099 

1.12 
Nhà học bộ môn trường Trung học cơ sở Phúc 

Đồng, huỵên Hương Khê 
UBND huyện 4.949 

1.13 
Đường giao thông xóm 6, xóm 8 xã Hương Lâm, 

huyện Hương Khê 
UBND huyện 14.500 

1.14 
Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã 

Lộc Yên, huyện Hương Khê 
UBND huyện 44.736 

1.15 

Đường giao thông biên giới các xã Hòa Hải, Phú 

Gia, Hương Vĩnh và Hương Lâm, huyện Hương 

Khê 

UBND huyện 130.000 

1.16 
Cải tạo, nâng cấp Hội trường lớn và Trụ sở làm 

việc UBND huyện Hương Khê 
UBND huyện 14.500 

1.17 

Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi 

tập trung xã Gia Phố, xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê 

UBND huyện 8.500 

1.18 
Nhà học 3 tầng trường Tiểu học xã Phúc Trạch, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
UBND huyện 5.820 

1.19 
Kiên cố hoá phòng học các trường Mầm non, 

Tiểu học xã đặc biệt khó khăn 
UBND huyện 32.500 

1.20 Cầu chợ Hôm, xã Phương Mỹ, huyện Hương UBND huyện 47.000 



TT Danh mục công trình Chủ đầu tư 

Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

Khê 

1.21 
Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc khối dân huyện 

Hương Khê 
UBND huyện 2.199 

1.22 Cầu Hương Thuỷ, huyện Hương Khê UBND huyện 48.478 

1.23 
Nâng cấp, cải tạo Trung tâm hành chính công 

huyện Hương Khê 
UBND huyện 934 

1.24 

Nâng cấp, sửa chữa dãy nhà tiếp công dân, dãy 

nhà Thanh tra-Thống kê, dãy nhà lãnh đạo thuộc 

trụ sơ Cơ quan UBND huyện 

UBND huyện 1.500 

1.25 Đường GTNT xã Hương Đô UBND xã 14.999 

1.26 
Đài tưởng niệm, nhà bia tưởng niệm xã Hương 

Đô 
UBND xã 1.119 

1.27 

Nhà tưởng niệm liệt sỹ xã Hương Đô, Hạng 

mục: San nền khuôn viên, xây dựng cổng, hàng 

rào khu đài tưởng niệm liệt sỹ 

UBND xã 743 

1.28 Nhà hội quán thôn 1 xã Hương Đô UBND xã 789 

1.29 Nhà văn hoá thôn 4 xã Hương Đô 
UBND  

xã 
831 

1.30 
Kên cố hóa các trường Mầm non, tiểu học xã 

Hương Long 
UBND xã 6.720 

1.31 
Trụ sở làm việc UBND xã Hương Long, huyện 

Hương Khê 
UBND xã 5.925 

1.32 Đường GTNT xóm 8 xã Hương Thủy UBND xã 211 

1.33 Đường Giao thông nội đồng xã Hương Thủy UBND xã 587 

1.34 
Đường Giao thông nội đồng xã Hương Thủy 

năm 2017 
UBND xã 651 

1.35 
Nhà đa chức năng Sữa 2 phòng học Trường tiều 

học xã Hương Trà 
UBND xã 2.348 

1.36 Nhà ăn bán trú Trưởng Tiều học xã Hương Trà UBND xã 1.624 

1.37 Cải tạo nhà văn hóa Tân Hương xã Hương Trà UBND xã 919 

1.38 
Cải tạo nhà văn hóa thôn Bắc Trà, Tân Trà, Tiền 

Phong, Tây Trà xã Hương Trà 
UBND xã 1.157 

1.39 
Cải tạo trường Mầm Non ( Cải tạo tường rào, lát 

sân) xã Hương Trà 
UBND xã 578 

1.40 
Trường THCS -Hạng mục cải tạo Nhà bộ môn -

Hàng rào, xã Hương Trà 
UBND xã 628 

1.41 
Nâng cấp Sân vận động xã Hương Trà, xã 

Hương Trà 
UBND xã 395 

1.42 
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa cộng đồng xã 

Hương Trà 
UBND xã 947 

1.43 Nhà văn hoá thôn Đông Trà, xã Hương Trà UBND xã 992 



TT Danh mục công trình Chủ đầu tư 

Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

1.44 
Nhà hiệu bộ 2 tầng 8 Phòng Trường Tiểu học 

Hương Trà 
UBND xã 3.614 

1.45 Thư viện xanh trường Tiểu học Hương Trà UBND xã 513 

1.46 
Đường GTNT- Rảnh thoát nước 2018, xã Hương 

Trà 
UBND xã 5.196 

1.47 
San nền khu quy hoạch xen dắm dân cư thôn 

Tân Hương,xã Hương Trà 
UBND xã 816 

1.48 
Nhà đa chức năng  trường Tiểu học xã Hương 

Vĩnh 
UBND xã 2.267 

1.49 Nhà giao dịch một cửa UBND xã Hương Vĩnh UBND xã 660 

1.50 Nhà vệ sinh Trạm y tế xã Hương Vĩnh UBND xã 214 

1.51 
Cải tạo, nâng cấp khu trung tâm văn hóa thể thao 

xã Hương Xuân 
UBND xã 977 

1.52 Nhà làm việc 1 tầng UBND xã Hương Xuân UBND xã 1.472 

1.53 Nâng cấp cải tạo trường tiểu học Lộc Yên UBND xã 820 

1.54 Nhà văn hóa cộng đồng xã Phú Phong UBND xã 4.120 

1.55 Nhà làm việc 2 tầng - Trạm y tế UBND xã 3.213 

1.56 
Nhà học bộ môn 2 tầng trường THCS Phúc 

Trạch 
UBND xã 2.999 

1.57 Nâng cấp khuôn viên sân nhà văn hóa xã UBND xã 203 

1.58 Nhà trực, cổng trường tiểu học UBND xã 236 

1.59 Nâng cấp, cải tạo chợ Hôm - xã Phương Mỹ UBND xã 1.122 

1.60 
Nhà phục vụ học tập I trường THCS Hương 

Trạch 
UBND xã 1.781 

1.61 
Nhà phục vụ học tập II trường THCS Hương 

Trạch 
UBND xã 1.144 

1.62 
Sân lát gạch TERAZO trường THCS Hương 

Trạch 
UBND xã 966 

1.63 Sửa chữa nâng cấp chợ Hào, xã Hương Bình UBND xã 1.183 

1.64 
Sửa chữa nâng cấp chợ Hào giai đoạn 2, xã 

Hương Bình 
UBND xã 979 

1.65 
Sửa chữa nâng cấp chợ Hào giai đoạn 3, xã 

Hương Bình 
UBND xã 872 

1.66 Kênh mương xã Hương Bình  UBND xã 1.115 

1.67 Nhà bảo vệ trườngTiểu học Hương Bình UBND xã 96 

1.68 Đường GTNT năm 2017 xã hương Bình UBND xã 3.391 

1.70 
Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt và 

sản xuất Bản Giàng xã Hương Vĩnh 
UBND xã 5.000 

1.71 

Đường GT từ trung tâm xã Hương Vĩnh đến Bản 

Giàng, huyện Hương Khê (đoạn Km0+0.00-

Km7+358,81) 

UBND huyện 22.611 



TT Danh mục công trình Chủ đầu tư 

Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

1.72 

Kiên cố hóa các tuyến kênh Khe Vạng, Cây Kè, 

Nước Vàng và Leo Veo, xã Hương Liên, huyện 

Hương Khê 

UBND xã 3.896 

1.73 
Đường giao thông tránh lũ vùng Hương Yên xã 

Lộc Yên, huyện Hương Khê 
UBND xã 14.500 

II Chương trình mục tiêu quốc gia 
 

25.323 

1 Chương trình NTM UBND xã 20.323 

2 Chương trình 135 UBND xã 5.000 

B Các công trình chuyển tiếp 
 

579.179 

1 Ngân sách Trung ương 
 

145.000 

1.1 
Đường GT từ đường HCM vào trung tâm các xã 

Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ 
UBND huyện 145.000 

2 Ngân sách tỉnh 
 

386.563 

2.1 

Đường cứu hộ, cứu nạn Phúc Đồng-Trúc-Hương 

Đô-Khe Mây, huyện Hương Khê (giai đoạn 1: 

Hương Đô-Khe Mây) 

UBND huyện 90.748 

2.2 Đường GTNT xã Hương Thủy UBND xã 14.500 

2.3 Đường từ xóm 5 đi tỉnh lộ 16 xã Hương Long UBND xã 3.500 

2.4 
Đường GT từ đường HCM vào Trung tâm xã 

Hương Thủy 
UBND huyện 44.298 

2.5 Cầu tràn Cây Trồ xã Phú Gia UBND huyện 14.200 

2.6 Đường vượt lũ (HL03) xã Phương Điền UBND huyện 14.500 

2.7 Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê UBND huyện 23.317 

2.8 
Kè chống sạt lỡ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã 

Gia Phố 
UBND huyện 48.700 

2.9 Cầu Hương Giang UBND huyện 52.000 

2.10 
HTKT phục vụ di dân các hộ dân tránh lũ xã 

Phương Mỹ 
UBND huyện 42.300 

2.11 Trụ sở làm việc UBND xã Hương Long UBND xã 5.000 

2.12 Trụ sở làm việc UBND xã Hương Đô UBND xã 5.000 

2.13 
Đường từ đường HCM đi Huyện lộ 1, đoạn qua 

xã Hương Long, huyện Hương Khê 
UBND huyện 14.000 

2.14 Cầu Bãi Hát và đường hai đầu cầu, xã Hòa Hải UBND huyện 14.500 

3 Ngân sách huyện, xã 
 

47.616 

3.1 Đường GTNT xóm 1, 2, 3, 4, 5 xã Hương Đô UBND xã 11.500 

3.2 Đường GTNT xóm 7, 8, 9 xã Hương Đô UBND xã 7.000 

3.3 Nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Hương Đô UBND xã 3.638 

3.4 
Nhà học kiêm phòng chức năng 2 tầng và các 

hạng mục phụ trợ Trường MN xã Hương Đô 
UBND xã 6.216 

3.5 Nhà Văn hóa xã Hương Đô UBND xã 4.462 

3.6 Nhà văn hóa thôn 9 xã Hương Đô UBND xã 900 
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Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

3.7 
Xây dựng trường Tiểu học, trường THCS các xã: 

Hương Giang, Hương Xuân, huyện Hương Khê 
UBND huyện 13.900 

C CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI 
 

1.118.795 

I CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 
 

1.070.795 

1 Ngân sách Trung ương 
 

691.585 

1.1 

Nhà máy nước và Hệ thống cấp nước sạch cho 

Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ 

cận thuộc huyện Hương Khê 

UBND huyện 229.485 

1.2 
Dự án bảo tồn, nhân giống, khôi phục và phát 

triển cây bưởi Phúc Trạch giai đoạn 2016-2020 
UBND huyện 75.000 

1.3 

Đường vào các xã Hà Linh, Hương Thủy, 

Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô và Phúc 

Trạch (đoạn từ Km15+642,72 đến 

Km25+252,86) 

UBND huyện 120.000 

1.4 
Kè chống sạt lỡ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã 

Lộc Yên 
UBND huyện 170.000 

1.5 
Kè chống sạt lỡ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã 

Hương Đô, Hương Trạch 
UBND huyện 83.500 

1.6 Nâng cấp, sửa chữa cầu Tràn xã Hương Vĩnh UBND huyện 1.600 

1.7 Sửa chữa nâng cấp đập Cơn hương UBND huyện 1.000 

1.8 Sửa chữa nâng cấp đập Làng UBND huyện 1.000 

1.9 

Đường giao thông nội vùng và hệ thống cấp 

nước sinh hoạt tại khu TĐC vùng thiên tai tại xã 

Hà Linh, huyện Hương Khê 

UBND xã 10.000 

2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 
 

346.700 

2.1 
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã 17, 

huyện Hương Khê 
UBND huyện 6.800 

2.2 
Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường ngoài hàng 

rào chợ Huyện 
UBND huyện 7.000 

2.3 
Đường giao thông từ cầu Chợ Hôm đi Khu tránh 

lũ xã Phương Mỹ 
UBND huyện 14.500 

2.4 Cầu Tân Trung, xã Hương Trạch UBND huyện 65.000 

2.5 Cầu Cây Trôi, xã Phú Gia UBND huyện 36.000 

2.6 
Cầu Hà Rong và đường hai đầu cầu (huyện lộ 

HL9), xã Hương Xuân 
UBND huyện 50.000 

2.7 
Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông 

trên tuyến đường Phan Đình Phùng 
UBND huyện 7.000 

2.8 Đường GTNT xã Hương Xuân UBND xã 12.000 

2.9 Đường giao thông nông thôn xã Hương Thủy UBND xã 5.000 

2.10 
Đường giao thông nông thôn và mương tiêu 

thoát nước xã Phú Phong 
UBND xã 8.000 



TT Danh mục công trình Chủ đầu tư 

Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

2.11 Nhà văn hóa xã Phú Gia UBND xã 4.000 

2.12 Nhà văn hóa xã Hương Giang UBND xã 4.000 

2.13 Nhà văn hóa xã Hà Linh UBND huyện 4.000 

2.14 Đường giao thông xã Hương Giang UBND xã 15.000 

2.15 Đường giao thông xã Hương Lâm UBND xã 15.000 

2.16 Cầu tràn Đập Làng xã Hương Bình UBND huyện 15.000 

2.17 Trường Tiểu học Hương Long UBND xã 3.000 

2.18 Trường Mầm non Hà Linh UBND xã 6.000 

2.19 Trường Tiểu học Phương Mỹ UBND xã 3.000 

2.20 Trạm y tế xã Hương Trạch UBND huyện 5.000 

2.21 Cầu tràn xã Lộc Yên UBND huyện 40.000 

2.22 Đường GT xóm 2, 3 xã Hương Giang. UBND xã  13.900 

2.23 Đường giao thông TDP 19 thị trấn Hương Khê UBND TT 7.500 

3 Ngân sách huyện 
 

32.510 

3.1 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường Tiểu 

học Hương Giang 
UBND huyện 4.010 

3.2 
Nhà học 2 tầng Trường Mầm non xã Hương 

Thủy 
UBND huyện 6.400 

3.3 
Nhà học 6 lớp 2 tầng Trường tiểu học Hương 

Lâm 
UBND huyện 3.300 

3.4 
Nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương 

Lâm 
UBND huyện 5.800 

3.5 
Nhà học bộ môn 02 tầng Trường THCS Hương 

Trà 
UBND huyện 5.000 

3.6 Nhà ở chiến sỹ công an huyện 
Công an 

huyện 
6.000 

3.7 Nâng cấp cải tạo Trung tâm văn hóa huyện UBND huyện 2.000 

III Chương trình mục tiêu quốc gia 
 

25.000 

1 
Dự án đầu tư XDCSHT từ Chương trình 

Nông thôn mới 

UBND  

Các xã 
20.000 

2 Dự án đầu tư XDCSHT từ Chương trình 135 
UBND  

Các xã 
5.000 

IV 
Đề án GTNT và kênh mương thủy lợi nội 

đồng năm 2017  
23.000 

4.1 Đường GTNT UBND xã 20.000 

4.2 Kênh mương thủy lợi nội đồng UBND xã 3.000 

D Các DA đang hoàn thiện thủ tục đầu tư 
 

900.912 

I Ngân sách Trung ương 
 

709.000 

1 
Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, 

huyện Hương Khê (AFD)  
709.000 

II Ngân sách tỉnh 
 

98.512 
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Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

1 
Đường giao thông từ đường HL1 đến đường 

BH05 đoạn qua xã Hương Bình 
UBND huyện 15.000 

2 Cầu Khe con xã Hương Giang UBND huyện 20.000 

3 

Cầu Hỏi Địa, cầu Chăm Trèng và khắc phục các 

vị trí hư hỏng cục bộ tuyến đường liên xã (Hà 

Linh – Phương Mỹ), huyện Hương Khê 

UBND huyện 25.000 

4 Đường liên thôn Phú Hương 2, xã Hương Xuân UBND xã 15.000 

5 Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Hà Linh UBND xã 4.822 

6 Trụ sở làm việc UBND xã Phúc Đồng UBND xã 3.690 

7 Đường liên xã Hương Xuân -Hương Trà UBND huyện 15.000 

III Ngân sách huyện 
 

93.400 

2 

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng 

phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách 

hành chính từ huyện đến xã, thị trấn 

UBND huyện 13.900 

3 
Nâng cấp khuôn viên Trung tâm Hành chính 

công huyện 
UBND huyện 1.200 

4 
Cải tạo nhà ăn, nhà bếp, nhà thể thao, phòng làm 

việc thuộc Trụ sở UBND huyện. 
UBND huyện 1.500 

5 Đường GTNT xóm Bình Giang xã Hương Bình UBND huyện 3.000 

6 
Đường giao thông nông thôn xóm 12, 13 xã Hòa 

Hải 
UBND huyện 6.000 

7 
Đường giao thông nông thôn xóm  5 xã Phúc 

Đồng 
UBND huyện 3.500 

8 
Đường giao thông nông thôn xóm 4, 5 xã Hương 

Thủy 
UBND huyện 3.000 

9 Đường GTNT xóm 6 xã Hà Linh UBND huyện 4.000 

10 
Nhà học 01 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ 

trợ Trường Mầm non xã Hương Giang 
UBND huyện 8.000 

11 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng trường Tiểu học 

xã Hương Xuân 
UBND huyện 3.700 

12 
Nhà hành chính quản trị  02 tầng Trường THCS 

Phú Gia 
UBND huyện 4.200 

13 
Nhà hành chính quản trị kết hợp phòng phục vụ 

học tập trường Mầm non Phúc Đồng 
UBND huyện 4.200 

14 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS 

Phúc Đồng 
UBND huyện 4.200 

15 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng trường Tiểu học 

xã Hòa Hải 
UBND huyện 3.700 

16 
Nhà học 02 tầng 8 phòng Trường Tiểu học 

Hương Thủy 
UBND huyện 4.200 

17 Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS UBND huyện 4.200 
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Tổng 

mức 

(triệu 

đồng) 

Hương Trạch 

18 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS 

Phúc Trạch 
UBND huyện 4.200 

19 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường Tiêu 

học Hà Linh 
UBND huyện 3.700 

20 
Nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường THCS 

Hương Lâm 
UBND huyện 4.200 

21 

Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa xã Phúc Đồng và 

xây mới phòng chức năng văn hóa xã Phúc Đồng 

và Lộc Yên 

UBND huyện 3.500 

22 
Nhà làm việc 02 tầng Trụ sở UBND xã Hương 

Bình 
UBND huyện 5.300 

 
Các công trình do ngành quản lý 

 
715.900 

1 
Đường quốc phòng xã Hòa Hải, tuyến biên giới 

phía tây huyện Hương Khê 

Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh 
120.000 

2 
Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển trồng cây ăn 

quả xã Lộc Yên 

BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
56.000 

3 Cầu Lộc Yên, xã Lộc Yên Bộ GTVT 20.000 

4 Cầu tràn Tân Dừa, xã Hương Trạch UBND huyện 25.000 

5 

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ 

Km49+900-Km74+680 (đường Hồ Chí Minh 

vào Đồn 575, Bản Giàng) 

Sở Giao 

thông vận tải 
143.400 

6 
Khu nhà Khoa sản, Khoa ngoại, Khoa phẫu thuật 

- bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 

BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
34.000 

7 Đường Huyện lộ 6 
BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
50.000 

8 Đường giao thông Hương Khê-Can Lộc 
BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
200.000 

9 Cầu dân sinh xã Hương Giang 
BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
5.000 

10 Đập Khe Trường xã Hương Thủy 
BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
7.000 

11 Đường GTNT xã Phương Mỹ 
BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
4.500 

12 
Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia xã Hương 

Trạch, xã Hòa Hải (nguồn vốn EU) 

BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
10.000 

13 
Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia xã Hương 

Lâm, xã Lộc Yên, Hà Linh (nguồn vốn EU) 

BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
6.000 

14 Nhà văn hóa xã Hương Long 
BQL các DA 

dân dụng tỉnh 
5.000 

15 Đài phát thanh - truyền hình huyện BQL các DA 20.000 
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dân dụng tỉnh 

16 Trụ sở làm việc bảo hiểm huyện Hương Khê 
Bảo hiểm Hà 

Tĩnh 
10.000 

II.11. Đánh giá công tác quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường 

II.11.1. Công tác quản lý thực hiện quy hoạch 

Hương Khê có khá nhiều quy hoạch được triển khai, từ quy hoạch chung, 

quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch nông thôn mới và 

các quy hoạch ngành khác. Do vậy việc quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch 

là vấn đề hết sức quan trọng để tránh chồng chéo mâu thuẫn, tạo sự liên kết khớp 

nối. Nhận biết vấn đề này, trong những năm qua Hương Khê đã và đang thực hiện 

tốt công tác quản lý quy hoạch đúng quy trình, quy định của pháp luật, chất lượng 

cũng như số lượng các đồ án cơ bản đáp ứng nhu cầu cũng như phù hợp với tình 

hình phát triển KTXH của huyện. Hương Khê luôn coi quy hoạch là bước đi đầu 

tiên, quan trọng nhất trong phát triển và kêu gọi đầu tư và kéo các dự án chính sách 

về với huyện. 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Hiểu biết về hệ thống pháp 

luật quy hoạch của người dân chưa đồng đều nên trong quá trình thực hiện lập và 

triển khai các quy hoạch gặp khó khăn; Kinh phí cho việc bồi thường GPMB còn 

hạn hẹp dẫn đến việc thực hiện mặt bằng sau quy hoạch còn chậm; Quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới được thực hiện bởi nhiều chủ đầu tư (các xã) và nhiều đơn vị 

tư vấn nhưng chưa có quy hoạch tổng thể toàn huyện dẫn đến chưa khớp nối các vị 

trí đấu nối, các vùng phát triển chưa phù hợp. 

II.11.2. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Tập trung chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, hoàn 

thành điều chỉnh QHSD đất. Công nhận QSD đất ở trước; tiến hành giao đất ở, tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã.Cấp đổi GCN QSD đất và giải quyết tồn đọng. 

Tổ chức kiểm tra, tập huấn cho các xã về đích NTM về công tác thu gom, 

phân loại, xử lý rác thải và công tác xây dựng tiêu chí môi trường trong xây 

dựng NTM; tiến hành kiểm tra, đôn đốc các xã và HTX vệ sinh môi trường 

hoàn thiện thủ tục để được hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bảo vệ môi trường 

theo Nghị quyết 123 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường tại các lò giết mổ, trang trại chăn nuôi. Thực hiện công tác quản lý tài 

nguyên khoáng sản; kiểm tra, rà soát đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ 

sung quy hoạch mỏ đất, cát để phục vụ công tác xây dựng NTM và các công 

trình trọng điểm trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 



II.11. Đánh giá tổng hợp thực trạng vùng huyện Hương Khê theo mô 

hình phân tích SWOT 

II.11.1. Điểm mạnh 

- Mạng lưới giao thông: Hương Khê là huyện có đường Hồ Chí Minh quốc 

lộ 15A và tuyến đường sắt Bắc- Nam đi qua; có 1 tuyến đường tỉnh đi qua ĐT 553 

tạo ra mạng lưới giao thông đối ngoại cấp vùng, cấp Quốc gia góp phần lưu thông 

hàng hóa, đón tiếp du khách, phát triển kinh tế xã hội cho huyện. 

- Tài nguyên rừng: Hương Khê là huyện có diện tích rừng lớn, đa dạng về hệ 

sinh thái rừng. Hiện nay diện tích rừng của toàn huyện là 99.143,76ha, trong đó 

rừng đặc dụng có diện tích 17.311,09 ha, chiếm gần 18% diện tích đất rừng; đây là 

một lợi thế cho huyện phát triển kinh tế rừng. Tăng cường quản lý sử dụng, bảo vệ 

rừng tự nhiên; đẩy mạnh trồng rừng sản xuất và phát triển lâm nghiệp đa chức 

năng; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sử dụng các giống cây lâm 

nghiệp mới năng suất, chất lượng cao… để từng bước đưa kinh tế rừng phát triển 

theo hướng bền vững, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng. 

- Quỹ đất: Với tỷ lệ đất rừng lớn, rõ ràng là lợi thế của huyện trong việc phát 

triển kinh tế rừng. Mặt khác huyện Hương Khê diện tích đồng bằng tập trung thuận 

lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp sản lượng cao. 

- Cảnh quan thiên nhiên, hồ đập: Với nhiều hồ đập lớn ở phía trung du và 

miền núi (Hồ Đá Hàn, Hồ Đập Làng, Hồ Khe con, Hồ Đá Bạc, Hồ Mục Bài…, ) 

ngoài các hồ đập ra còn có thác Vũ Môn nổi tiếng trong truyền thuyết cá chép hóa 

rồng là cơ sở hình thành khu du lịch sinh thái trải nghiệm, mở ra cơ hội phát triển 

du lịch kết hợp với thương mại dịch vụ.  

- Tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản. Đẩy mạnh cơ 

cấu lại lâm nghiệp, nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với 

chế biến và thị trường tiêu thụ. 

II.11.2. Điểm yếu 

- Tỷ lệ đất bằng hạn chế so với tổng diện tích toàn huyện gây khó khăn 

trong công việc sản xuất nông nghiệp. 

- Địa hình dốc bởi có nhiều đồi núi và bị chia cắt bởi các sông suối là điểm 

yếu của huyện, gây khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng như giao thông, 

điện, thông tin liên lạc… 

- Khí hậu khắc nghiệt nắng nóng, khô hạn vào mùa hè nhưng lại mưa lớn, lũ 

quét vào mùa mưa gây nên sạt lở 

- Công nghiệp hạn chế phát triển và chiếm tỷ lệ thấp trong các ngành kinh tế. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: cơ bản các tuyến giao thông đã được đấu nối giữa 

các vùng trong huyện tuy nhiên mặt cắt bề rộng còn hạn chế do địa hình miền núi 

phức tạp gây nhiều khó khăn, tính đồng bộ chưa cao, ảnh hưởng đến quá trình phát 

triển kinh tế xã hội. Mặt khác với diện tích đồi núi lớn, việc đầu tư đồng bộ hóa hạ 

tầng cho vùng này khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. 

- Tỷ lệ dân doanh, doanh nghiệp thấp: Với tập quán sản xuất kinh doanh 

hiện nay chủ yếu là tự phát, do vậy tỷ lệ người dân tham gia vào quá trình thương 



mại hóa sản phẩm chưa cao nên chưa nâng cao được giá trị sản phẩm,  đóng góp 

vào nâng cao GRDP toàn huyện. 

- Dân số huyện Hương Khê ít, mật độ thấp, trình độ dân trí chưa cao nên 

khó khăn về lực lượng lao động. 

- Thiếu vốn đầu tư phát triển. 

- Các tuyến giao thông trục ngang chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nhằm kết 

nối các vùng với nhau. 

- Chưa có điểm nhấn để thu hút nhà đầu tư, người dân,… 

II.11.3. Cơ hội 

- Hợp tác kinh tế Đông – Tây (Việt Nam - Lào) thông qua cửa khẩu Cầu 

Treo, qua Cửa Khẩu Cha Lo, đường sắt Bắc Nam sẽ mở ra cơ hội mới cho việc 

tăng tốc phát triển của vùng; tạo ra sự liên kết kinh tế giữa các địa phương… thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. 

- Hạ tầng khung Quốc gia (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng 

không) đang được Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng, cùng với các cơ chế, 

chính sách thông thoáng thu hút đầu tư, nguồn vốn vay ưu đãi từ các định chế tài 

chính lớn (WB, ADB, IMF) đang tạo cho huyện những thời cơ phát triển mới. Nền 

kinh tế phát triển hiệu quả là cơ sở quan trọng phát triển dân cư và đô thị trên địa 

bàn huyện. 

- Với tiềm năng lớn là các hồ đập, thác là cơ sở hình thành các điểm du lịch 

sinh thái trải nghiệm. Trong đó có Thác Vũ Môn gắn với truyền thuyết cá chép hoá 

rồng, về phía Tây Nam huyện Hương khê ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. 

Gắn với truyền thuyết cá Chép hóa Rồng của Việt Nam: "Mồng bảy cá đi ăn thề. 

Mồng tám cá về vượt Thác Vũ Môn".  

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả 

cao. Xây dựng nông thôn mới đang được Trung ương và tỉnh nhà quan tâm tạo 

điều kiện phát huy tiềm lực hiện có nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho 

người dân nông thôn. 

- Giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp của huyện đang dần được khẳng định trên 

địa bàn toàn tỉnh, cũng như trên toàn quốc. Đặc biệt, huyện đã xây dựng và phát triển 

thương hiệu những sản phẩm có lợi thế của địa phương nhằm tăng giá trị và sức cạnh 

tranh trên thị trường như: mật Ong, Bưởi Phúc Trạch, Cam Hương Khê... 

- Sự quan tâm của các cấp, các ngành về phát triển kinh tế, hạ tầng nhằm tạo 

điều kiên nâng cao môi trường đầu tư: có các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

trong đó dành nhiều hỗ trợ và ưu đãi cho nhà đầu tư so với ưu đãi chung của Chính 

phủ như: ưu đãi về tiền thuê đất, đào tạo lao động, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

ngoài hàng rào các dự án…. 

II.11.4. Thách thức 

- Tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp, đòi hỏi các ngành 

nghề phải biến đổi thích ứng cao mới mang lại hiệu quả kinh tế, đặc biệt huyện 

miền núi như Hương Khê chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu là rất 

lơn, như nắng nóng, khô hạn, mưa lũ, lũ quét sạt lở… 



 - Cạnh tranh vùng cao: Sự cạnh tranh phát triển giữa các vùng ngày càng 

tăng. Muốn phát triển nhanh đòi hỏi cần có những cơ chế ưu đãi, thu hút nhà đầu 

tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng cần đầu tư xây dựng, các công trình thoát nước thải, 

thu gom xử lý rác, nghĩa trang... cần nguồn vốn lớn. 

- Dân trí, tỷ lệ lao động: Với đa số người dân xuất tự phát nông thôn làm 

nông lâm nghiệp truyền thống, rõ ràng việc nâng cao dân trí, tăng tỷ lệ phi nông 

nghiệp là thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển của huyện. 

 - Đa dạng về địa hình, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng cũng là một thách thức, 

không chỉ tập trung chủ yếu vào một lĩnh vực, một vùng, một loại cây, một loại sản 

phẩm… mà phải đa dạng trong phát triển cho từng vùng, từng ngành.  

- Huyện Hương Khê có đường biên giới dài trên 50km với nước bạn Lào nên 

việc xây dựng, phát triển thương mại dịch vụ du lịch găn liền với yêu cầu đảm bảo 

Quốc phòng – An ninh và vấn đề môi trường (bảo vệ rừng, nguồn nước đầu nguồn). 

- Huyện đã xây dựng được các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, đặc 

trưng riêng. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu và giữ vững, nâng cao thương hiệu 

sản phẩm nông lâm nghiệp cần được chú trong phát triển hơn trong tình hình cạnh 

tranh ngày càng mạnh giữa các vùng, các địa phương. 

- Do là huyện miền núi, địa hình bị chia cắt nên việc phát triển đồng đều 

giữa các vùng trong huyện là việc hết sức cần thiết. 

 - Trong xu thế biến đổi 

khí hậu toàn cầu  như hiện 

nay, thiên tai đối với cả nước 

nói chung và Hà Tĩnh nói 

riêng trở nên ngày càng khó 

lường, khó dự đoán và dự báo 

chính xác về thời gian và 

cường độ cũng như thiệt hại 

do thiên tai gây ra. Việc xây 

dựng các đô thị, khu công 

nghiệp, du lịch qui mô lớn 

cũng như việc khai thác và 

bảo vệ nguồn nước, năng 

lượng… cần phải được cân 

nhắc, nếu thiếu lựa chọn cho 

sự bền vững trong tương lai sẽ 

làm suy giảm chất lượng môi 

trường sống và mất cân bằng 

sinh thái. 

II.11.5. Đánh giá chung về hiện trạng huyện Hương Khê 

- Với vị trí địa lý nằm về phía Tây Nam của tỉnh Hà Tĩnh; địa hình đồi núi 

và sông hồ; tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng, có lịch sử văn hóa và truyền 

thống yêu nước lâu đời. Bên cạnh đó cũng có những thách thức lớn cần được quan 

tâm để có định hướng ổn định lâu dài.   



- Nhìn chung, so với nhiều địa phương khác trong tỉnh, Hương Khê là một 

huyện khó khăn, thiếu thốn. Nhưng toàn huyện đang từng bước khơi dậy tiềm 

năng, phát huy lợi thế, để có định hướng phát triển trở thành địa phương ổn định, 

thịnh vượng và bền vững lâu dài. 

II.12.2. Những chiến lược phát triển: 

 Sau khi phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với sự 

phát triển vùng của Hương Khê, dựa trên phương pháp Ma trận SWOT, sẽ đưa ra 

những chiến lược phát triển vùng cho huyện Hương Khê như sau: 

a. Chiến lược 1: Phát triển vùng trên cơ sở phát huy bản sắc địa phương 

trong xu thế phát triển chung xã hội. 

 Chiến lược này xây dựng trên cơ sở sử dụng điểm mạnh và tận dụng cơ hội 

trong sơ đồ phân tích ma trận SWOT (chiến lược SO). 

 Bản chất của chiến lược này: Khai thác tiềm năng du lịch, tận dụng tối đa 

nguồn tài nguyên, tiềm năng kinh tế địa phương, tạo cơ chế thuận lợi thu hút đầu 

tư, đón đầu các xu thế phát triển chung của tỉnh, quốc gia và quốc tế để làm cơ sở 

và động lực phát triển vùng. Đây là chiến lược tối ưu, phù hợp với địa phương và 

không tách rời trong sự phát triển chung của xã hội. 

b. Chiến lược 2: Phát triển vùng trên cơ sở bản sắc địa phương, bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Chiến lược này xây dựng trên cơ sở vượt qua thách thức bằng tận dụng các 

điểm mạnh trong sơ đồ phân tích ma trận SWOT (chiến lược ST). 

 Bản chất của chiến lược này: Xây dựng chiến lược trên cơ sở hiện có về văn 

hóa, thiên nhiên, tiềm năng kinh tế địa phương để phát triển trong sự cạnh tranh chung 

của các địa phương khác, thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu, đảm bảo môi trường 

sống tốt cho người dân. Chiến lược này ưu tiên sự phát triển bền vững, lâu dài. 

c. Chiến lược 3: Thu hút đầu tư để phát triển vùng trong xu thế phát triển 

chung xã hội. 

Chiến lược này xây dựng trên cơ sở hạn chế các điểm yếu để lợi dụng các cơ 

hội trong sơ đồ phân tích ma trận SWOT (chiến lược WO). 

 Bản chất của chiến lược này:  Tận dụng các yếu tố phát triển vùng như hợp tác 

kinh tế Đông - Tây, chủ trương xây dựng hạ tầng khung quốc gia (đường bộ, đường 

sắt), chiến dịch du lịch "con đường di sản" hay các định hướng xây dựng đô thị, nông 

thôn để khắc phục các yếu tố bất lợi về vốn đầu tư, các đầu mối giao thông tiến tới phát 

triển lâu dài, phù hợp với định hướng chung toàn xã hội. Chiến lược này bị động và 

trông chờ vào các yếu tố bên ngoài, nguồn lực bên ngoài, tuy nhiên lại chắc chắn và 

không "chệch hướng" so với yêu cầu phát triển chung toàn vùng, toàn tỉnh và quốc gia. 

d. Chiến lược 4: Thu hút đầu tư để phát triển vùng và ứng phó biến đổi 

khí hậu toàn cầu. 

Chiến lược này xây dựng trên cơ sở tối thiểu hóa những điểm yếu và tránh 

khỏi các mối đe dọa trong sơ đồ phân tích ma trận SWOT (chiến lược WT). 

 Bản chất của chiến lược này:  Kêu gọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển 

vùng với hệ thống khung hạ tầng cơ bản, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi 



khí hậu toàn cầu. Chiến lược này sẽ tạo sự phát triển đồng bộ, tạo sự cạnh tranh với 

các vùng lân cận. 

  



CHƯƠNG III: ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG 

III.1. Động lực phát triển 

III.1.1. Tác động của bối cảnh Quốc tế và trong nước đối với phát triển 

kinh tế toàn tỉnh Hà Tĩnh 

a) Các yếu tố điều kiện quốc gia 

- Triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam: 

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức tương đối 

cao và được đánh giá là một trong những thị trường châu Á năng động, với mức 

tăng trưởng bình quân 6-7%/năm. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, GDP bình quân đầu người trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng 

trong hai thập kỷ tới (ước đạt 7.500 USD/người vào năm 2035 với mức tăng 

trưởng bình quân đầu người là 6%), vượt ngưỡng GDP bình quân đầu người của 

Thái Lan năm 2010 và GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm 2014, và 

ngang bằng với GDP bình quân đầu người của Malaysia năm 2006. Dự báo tăng 

trưởng này sẽ đưa Việt Nam từ quốc gia có thu nhập trung bình thấp trở thành quốc 

gia có thu nhập trung bình cao. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng cũng đã dần 

được cải thiện. Cán cân thương mại đạt thặng dư và bội chi ngân sách diễn biến 

theo chiều hướng tích cực, tạo cơ sở để giảm nợ công.  

Thêm vào đó, doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam tăng nhanh về số lượng, 

đóng vai trò quan trọng tạo việc làm và làm tăng tỷ trọng việc làm trong các ngành 

dịch vụ có hàm lượng tri thức cao. Môi trường kinh doanh đang được cải thiện 

đáng kể, nhất là trong lĩnh vực khỏi sự kinh doanh và tiếp cận điện năng. Trong 10 

chỉ số cơ bản cấu thành thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 

2018 thì có tới 6 chỉ số được ghi nhận tăng điểm xếp hạng. 

Tuy nhiên, để đạt được mức tăng trưởng này, năng suất lao động là một 

trong những yếu tố then chốt. Hơn 40% dân số Việt Nam đang hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp, với tỷ trọng đóng góp vào tổng GDP quốc gia chỉ ở mức 

16%. Năng suất lao động của Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so với các quốc gia 

trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan…  

Năm 2016, GDP tính theo phương pháp sức mua tương đương (PPP) của 

Việt Nam là 595 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 32 trên thế giới. Theo dự báo của 

PricewaterhouseCoopers, với tốc độ tăng bình quân 5,0% mỗi năm trong suốt thời 

kỳ từ nay đến 2050 thì Việt Nam sẽ là nước có tốc độ tăng thuộc loại cao nhất thế 

giới. GDP năm 2030 đạt 1303 tỷ USD, xếp thứ 29 trên thế giới và năm 2050 sẽ đạt 

3176 tỷ USD, xếp thứ 20 trên thế giới. Với dân số tăng 0,5%/năm thì GDP thực tế 

trên đầu người sẽ tăng 4,5%/năm.  

Trong thời gian tới, một số ngành nghề, lĩnh vực được dự đoán sẽ trở thành 

“miền đất hứa” thu hút đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam là: bất động sản, vật liệu 

và dịch vụ xây dựng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng, ngành nông nghiệp, viễn 

thông, tin học, công nghệ thông tin và cơ khí. Đây vẫn là những ngành giữ vị thế 

tăng trưởng bình quân ở mức cao. Công nghiệp phụ trợ cũng sẽ từng bước được 

định hình và phát triển theo hướng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với các 

thành viên đã tham gia ký FTA với Việt Nam. Tuy nhiên, đã và sẽ có một số 



ngành, lĩnh vực phải đối mặt với khó khăn như: cơ khí chế tạo, các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ có cơ cấu sản phẩm và trình độ công nghệ lạc hậu, các doanh nghiệp 

nhà nước hoạt động trì trệ, chậm đổi mới mô hình tổ chức… Vì vậy, trong định 

hướng phát triển những năm tới, Hà Tĩnh sẽ chú trọng thực hiện có hiệu quả các 

đột phá chiến lược, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm 

và doanh nghiệp. 

- Triển vọng về đổi mới mô hình tăng trưởng: 

Sau hơn 30 năm Đổi mới (1986 - 2017), Việt Nam thoát ra khỏi nhóm các 

nước nghèo và gia nhập nhóm các nước có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, 

mô hình tăng trưởng trong 30 năm qua - chủ yếu dựa vào thúc đẩy đầu tư mở rộng 

và thu hút đầu tư nước ngoài dựa trên lợi thế lao động rẻ. Điều này sẽ không đủ 

giúp nền kinh tế Việt Nam cất cách để bắt kịp các nước tiên tiến trong chặng 

đường phát triển phía trước. Hiện nay Chính phủ thực hiện thắt chặt đầu tư công, 

nếu Hà Tĩnh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thông qua công cụ chính sách tài khóa, 

đặc biệt là tăng đầu tư công thì sẽ rất bất lợi. Mặt khác lượng lao động trẻ và rẻ 

đang cạn dần, trong khi chi phí lao động mỗi ngày một tăng cao đang làm giảm 

dần tính hấp dẫn của Việt Nam và Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư nước ngoài theo 

mô hình cũ. 

Theo mô hình mới, thúc đẩy tăng trưởng thông qua tạo điều kiện thuận lợi, 

khích lệ và thôi thúc nguồn lực (vốn, đất đai, lao động, kỹ năng, và tài năng) không 

ngừng dịch chuyển từ khu vực có giá trị và năng suất thấp lên khu vực có giá trị và 

năng suất cao hơn. Các công cụ chính sách thuộc phương thức này liên quan đến 

khuyến khích doanh nghiệp và chính quyền địa phương đổi mới sáng tạo, ứng 

dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị chiến lược, và kiến tạo sức mạnh 

cộng hưởng cho tăng trưởng thông qua liên kết vùng. 

Để kiến tạo phương thức tăng trưởng dựa trên yếu tố năng suất lao động, đổi 

mới sáng tạo, và khoa học công nghệ, mô hình tăng trưởng của Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2030 cần được thiết kế theo chủ trương phát triển kinh tế tư nhân thông qua 

việc đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân. 

- Chủ trương, chính sách và cơ chế quản lý, điều hành của Chính phủ: 

Những năm gần đây, cơ chế quản lý và điều hành của Chính phủ đang dần 

chuyển dịch theo hướng “Chính phủ kiến tạo” xoay quanh năm thay đổi chính, đó là:  

(I) Chính phủ chủ động thiết kế một hệ thống pháp luật tốt, những chính 

sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển, chứ không phải bị động 

đối phó với những diễn biến trên thực tế; 

(II) Nhà nước không làm thay thị trường, những khu vực nào thị trường có 

thể làm được, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có thể làm được thì Nhà nước 

không can thiệp, mà thay vào đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm; 

(III) Nhà nước sẽ chỉ đầu tư vào những khu vực các doanh nghiệp tư nhân 

không thể đầu tư. 

(IV) Chính phủ tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng 

không chỉ nằm ở nhóm Top 4 nước ASEAN, mà còn phấn đấu vươn lên tiêu chí 

của các nước nhóm OECD.  



(V) Chính phủ cũng phải nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc biệt 

phải thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng chính quyền 

điện tử, thương mại điện tử đến tòa án điện tử. 

Việc thay đổi tư duy quản lý của Chính phủ sẽ giúp tạo ra môi trường chính 

sách thuận lợi và cơ hội phát triển kinh tế hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp trong 

nước và các nhà đầu tư nước ngoài. 

Nằm trong địa bàn thuận lợi đối với sự phát triển đi lên của cả nước, sự phát 

triển của Hà Tĩnh sẽ được hưởng lợi nhiều từ các xu hướng thuận lợi trong kinh tế. 

Hà Tĩnh sẽ có nhiều cơ hội để đi tắt, vượt trước, tạo những bước đột phá trong phát 

triển kinh tế - xã hội những năm 2021-2030, du nhập và áp dụng công nghệ cao, 

các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất công nghiệp xây dựng, nông lâm 

ngư nghiệp và dịch vụ. 

Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách và thực thi các chủ trương, nhiệm vụ tái 

cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất lao động, đổi mới 

sáng tạo dựa trên khoa học - công nghệ đóng vai trò rất quan trọng vào tăng trưởng 

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Tĩnh theo hướng tích cực. 

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã được thể chế hóa trong Nghị 

quyết số 09-NQ/TW với trọng tâm là “xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia 

mạnh về kinh tế biển, có cơ cấu kinh tế hiện đại, có khả năng tạo ra tốc độ phát 

triển nhanh và đạt được hiệu quả cao. Tạo ra một sự kết hợp kinh tế ven biển, kinh 

tế trên biển với các khu vực nội địa để phát triển nhanh, ổn định, hài hòa và bền 

vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Coi phát 

triển kinh tế biển và vùng ven biển là nhiệm vụ phát triển kinh tế cơ bản; coi vùng 

duyên hải là động lực quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Kết hợp 

chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ biển và nhiệm vụ an ninh quốc 

phòng”. Như vậy, là địa phương có sở hữu bờ biển dài 137 km, Hà Tĩnh có thể tận 

dụng những chính sách ưu đãi về phát triển kinh tế biển và vùng ven biển của Việt 

Nam để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và góp 

phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm sắp tới. 

b) Các yếu tố, điều kiện của vùng địa phương 

Hà Tĩnh nằm giữa khu vực Bắc Trung Bộ (BTB), kết nối với Hà Nội qua 

đường quốc lộ và sắp tới sẽ là đường cao tốc. Nhờ hệ thống giao thông kết nối, tỉnh 

có thể phát huy lợi thế là khoảng cách đến Hà Nội và vị trí ở khu vực BTB để xác 

định các cơ hội tăng trưởng cho địa phương và trở thành động lực tăng trưởng của 

khu vực BTB.  

- Kết nối đường bộ và đường hàng không với Hà Nội, một trong những 

trung tâm kinh tế của cả nước với thị trường người tiêu dùng có thu nhập cao, để 

phát triển nông nghiệp và thương mại, tiêu thụ các sản phẩm địa phương chủ lực 

của Hà Tĩnh cũng như thu hút khách du lịch để phát triển du lịch và dịch vụ. 

- Kết nối với cảng hàng không Vinh ở Nghệ An và Đồng Hới ở Quảng Bình 

giúp thuận tiện cho việc lưu chuyển đến các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm 

công nghiệp, cũng như các đô thị và điểm đến du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, để đạt 

được mục tiêu này, Hà Tĩnh phải thiết lập được nền tảng các lợi thế so sánh mạnh, 



có khả năng hỗ trợ sự chuyển dịch sang hoạt động sản xuất tạo ra giá trị cao hơn 

trong một nền kinh tế đa dạng hơn để tạo nên sự khác biệt so với hai tỉnh liền kề: 

+ Tỉnh Nghệ An với cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng hơn, các di sản du lịch 

phong phú tương tự như Hà Tĩnh và thế mạnh kết nối với cảng hàng không Vinh. 

+ Tỉnh Quảng Bình với tài nguyên du lịch độc đáo là các điểm tham quan 

hang động nổi tiếng thế giới; có cảng nước sâu tựa như Hà Tĩnh và ngoài ra có sân 

bay Đồng Hới tăng tính kết nối. 

- Trong vòng 7 năm qua, vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh dọc hành lang kinh 

tế Bắc - Nam cũng đã thu hút được nhiều dự án lớn, có tác động đáng kể đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội và môi trường không chỉ đối với địa phương thu hút 

được dự án lớn đó, mà nó còn tác động đến cả các địa phương lân cận, trong vùng 

và cả nước. Vì vậy, Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu kỹ về khả năng thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho các dự án lớn đặt ở 

vùng và dọc hành lang kinh tế. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng đã thành công trong 

việc thu hút khối lượng lớn FDI, đặc biệt là Dự án Nhà máy thép Formosa. Tuy 

vậy, ngành công nghiệp thép hiện nay ở Hà Tĩnh vẫn chưa thực sự phát triển sâu và 

trở thành cụm công nghiệp có tiếng trong cả nước.  

- Sau sự cố môi trường biển xảy ra do Nhà máy thép Formosa gây ra cùng 

với tính khả thi của Dự án mỏ sắt Thạch Khê khiến dự án này đang phải tạm dừng 

để xem xét, Hà Tĩnh phải cân nhắc điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng và các định 

hướng phát triển để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với các mục 

tiêu xã hội và bảo vệ môi trường nhằm hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. 

- Năm 2017, Ngân hàng Thế giới đã thông qua Khung đối tác quốc gia mới 

với Việt Nam, trong đó đề ra những định hướng hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam trong 

quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng bao trùm. Khung đối tác quốc gia này 

cũng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

năm 2016 - 2021 của Việt Nam và mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế và bền 

vững môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cấp nước và xử lý 

nước thải. Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt cho Việt Nam vay 358 triệu USD để 

thực hiện hai dự án mới, trong đó Hà Tĩnh là một trong 5 địa phương được hưởng 

lợi từ Dự án Tái thiết khẩn cấp sau thảm hoạ. Dự án này sẽ giúp khôi phục và cải 

tạo cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và Hà 

Tĩnh. Dự án sẽ giúp khôi phục và cải tạo đường giao thông, cầu, hệ thống tưới tiêu, 

hệ thống cấp nước và các công trình phòng chống thiên tai. Dự án sẽ mang lại lợi 

ích trực tiếp cho 1,2 triệu người và gián tiếp cho 5,1 triệu người khác tại 05 tỉnh. 

Như vậy, dự án này sẽ góp phần không chỉ mang lại lợi ích cho người dân ở những 

vùng đang bị ảnh hưởng của thảm họa mà còn giúp nâng cao năng lực cán bộ quản 

lý rủi ro thảm hoạ ở Hà Tĩnh. 

- Hà Tĩnh trong giai đoạn sắp tới (2021-2025) vẫn có thể tiếp tục theo mô 

hình tăng trưởng theo chiều rộng, phụ thuộc vào thu hút vốn đầu tư và lực lượng 

lao động. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng và năng lực 

cạnh tranh của Hà Tĩnh trong thời kỳ quy hoạch mới. Việc thiếu nguồn nhân lực 



chất lượng cao, cùng với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa theo kịp yêu cầu 

phát triển kinh tế vẫn khó có thể được giải quyết trong thời gian ngắn hạn. 

III.1.2. Tác động của Quy hoạch phát triển kinh tế Hà Tĩnh đến định 

hướng phát triển của huyện Hương Khê 

Theo báo cáo mới nhất của BCG, mục tiêu phát triển của tỉnh bao gồm: 04 

lĩnh vực kinh tế trọng điểm, 03 trung tâm đô thị, 03 hành lang kinh tế, 01 trung tâm 

động lực tăng trưởng. Trong đó huyện Hương Khê nằm trong Hành lang kinh tế 

miền núi phía Tây cùng với tuyến đường Hồ Chí Minh Quốc lộ 15A, đường sắt 

Bắc – Nam là những tuyến giao thông huyết mạch, là trục trung tâm liên kết chặt 

chẽ với hệ thống đô thị tại khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng trưởng lĩnh vực 

nông lâm nghiệp và dịch vụ dọc khu vực này. 

III.1.3. Vai trò, vị trí của 

huyện Hương Khê trong quy 

hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh 

Theo quy hoạch vùng tỉnh, 

huyện Hương Khê vùng 3 – 

Chuỗi đô thị dọc theo đường Hồ 

Chí Minh trục 3 

Đây là không gian đô thị 

lớn của tỉnh Hà Tĩnh, các đô thị 

sẽ phát triển dọc theo trục 3. 

 Tận dụng lợi thế về vị trí 

địa lý và giao thông đường Hồ Chí Minh, đường quốc lộ 15A. Phát triển các đô thị 

hỗ trợ phát triển kinh tế tổng hợp với, dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo, gắn 

kết với hệ thống giao thông đường sắt Bắc-Nam.  

III.1.4. Huyện Hương Khê trong Quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Hà Tĩnh 

Quan điểm phát triển du lịch Hà Tĩnh trong CBG là phát triển du lịch dựa 

trên sức cuốn hút: (I) Du lịch biển; (II) Du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; (III) Du 

lịch sinh thái rừng núi; (IV) Du lịch trên các hồ, đập thủy lợi; (V) Du lịch nghỉ 

dưỡng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe; và (VI) Sự kết nối thuận tiện với các 

điểm du lịch nổi tiếng trong vùng BTB và Lào (như: cánh đồng Chum và Cố đô 

Luông Pha Băng).  

Xây dựng sản phẩm du lịch có thương hiệu, có chất lượng cao, đa dạng, thân 

thiện với môi trường. Đẩy mạnh việc quảng bá trên các phương tiện truyền thông, 

đưa du lịch Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Bắc Trung Bộ.  

Phát triển du lịch có gắn kết chặt chẽ với cộng đồng địa phương trên toàn bộ 

chuỗi giá trị. 



 Phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng xanh, bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu giải trí ngày càng cao của người dân địa phương, gắn với bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hóa Hà Tĩnh 

Huyện Hương Khê nằm trong chuỗi phát triển tổng thể du lịch Hà Tĩnh với 

các mạng lưới du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch cảnh quan thiên nhiên, du 

lịch sinh thái rừng, du lịch trải nghiệm mảo hiểm. trong các yếu tố phát triển du 

lịch chung của Hà Tĩnh thì huyện Hương Khê có nhiều yếu tố chung nhất, đây là 

một lợi thế rất lớn của huyện. 

 Để phát triển du lịch Hương Khê nói riêng và toàn tỉnh nói chung, việc kết 

nối và gắn liền thành các mạng lưới, các chuỗi sẽ là động lực lớn không chỉ riêng 

ngành du lịch mà còn cả nền KTXH chung. 

III.1.5. Xây dựng nông thôn mới huyện Hương Khê giai đoạn 2016-2020 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Hương Khê đã có 13/20 xã đạt chuẩn, 

chiếm tỷ lệ 65%, tăng 09 xã so với năm 2015, trong đó 01 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu; có 13 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Giai 

đoạn 2016 - 2020 tổng nguồn lực huy động được trên 5.514 tỷ đồng (tăng 

3.465 tỷ đồng so với giai đoạn 2011 - 2015). 



III.1.6. Động lực từ nghị quyết Đại hội ĐBĐB huyện Hương Khê lần thứ 

XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng 

lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất. Tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu nông 

nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; phát triển 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội. Tăng cường, củng cố công tác quân sự địa phương, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thi đua - khen 

thưởng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2025: 

* Về kinh tế: 

        - Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân trên 11%/năm;  

        - Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản: 25,6%; CN-TTCN-XD: 43,3%; 

thương mại - dịch vụ: 31,1%; giá trị sản phẩm thu hoạch142 triệu/ha đất trồng trọt.  

 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 là 170 tỷ đồng, trong đó, cục 

thuế thu  40 tỷ đồng, chi cục thuế thu 130 tỷ đồng. 

 - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm trên 11.000 tỷ đồng 

(trong đó từ nguồn ngân sách trên 3.000 tỷ đồng). 

 - Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 67 triệu 

đồng/người/năm; 

 - Mỗi năm thành lập mới 15 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã. 

* Về văn hóa – xã hội: 

- Cơ cấu lao động đến năm 2025 (nông nghiệp 49,3%; công nghiệp 22,09%; 

Dịch vụ 28,61%); 

 - Đến năm 2025: Tỷ lệ gia đình văn hóa 95%, gia đình thể thao 40%; tỷ lệ 

người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên 40%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố 

văn hóa 97%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 80%; 

 - Bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%; 

 - Đến năm 2025: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội 36% (mỗi năm tăng 3%); 



 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt trên 76%; 

 - Đến năm 2025: 100% xã, thị trấn giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế; 

giảm tỷ lệ trẻ dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 13,5%; tỷ lệ Trạm y tế 

có bác sỹ đạt 95%; 

 - Đến năm 2025: Có 43 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 06 trường đạt 

mức độ 2; toàn huyện có 54 trường học và 01 Trung tâm GDNN – GDTX. 

 - Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024; Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 

        - Đến năm 2025: Có 5-6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt nông thôn mới 

kiểu mẫu; 160 khu dân cư mẫu đạt chuẩn; 1.665 vườn mẫu; có ít nhất 20 sản phẩm đạt 

chuẩn OCOP từ 3 sao cấp tỉnh trở lên, trong đó có 20% sản phẩm đạt chuẩn 4 sao; 5% 

sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. 

* Về môi trường: 

Đến năm 2025: 

 - Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia trên 65%. 

 - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định tại Thị trấn 

100% và khu vực nông thôn 90%; 

 - Tỷ lệ che phủ rừng trên 72%. 

III.2. Tiềm năng phát triển 

III.2.1. Tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ gắn liền với phát triển 

đô thị, du lịch 

 a) Phát triển thương mại dịch vụ gắn liền phát triển đô thị: 

 Hiện nay (2021), huyện Hương Khê có một đô thị duy nhất là thị trấn 

Hương Khê, tuy nhiên chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050 

(QĐ 528/QĐ-UBND ngày 23/02/2017) đã định hướng đến năm 2050, toàn huyện 

Hương Khê có 1 đô thị loại IV (thị trấn Hương khê) và 3 đô thị loại V gồm (Phúc  

Đồng, Hương Trà, La Khê ( Hương Trạch). Điều này khẳng định tiềm năng phát 

triển đô thị, thương mại dịch vụ đô thị của huyện. Các đô thị của huyện phát triển 

đều ở các vùng phía Bắc có đô thị Phúc Đồng, trung tâm có đô thị Hương Khê, 

phía Nam có đô thị Hương Trà, La khê, tạo ra cơ hội phát triển đồng đều trên cả 

huyện với các đô thị là trung tâm động lực. 

 b) Phát triển thương mại dịch vụ gắn liền phát triển du lịch: 

 Hương Khê là huyện có thể phát triển các thể mạnh du lịch của mình trở 

thành một trong những động lực lớn của huyện bởi các yếu tố tự nhiên mà ít địa 

phương khác sở hữu: 

 - Vùng núi cao: Phát triển du lịch sinh thái rừng với du lịch khám phá mạo 

hiểm với lợi thế cảnh quan thiên nhiên đồi núi kết hợp nhiều hồ đập như các xã 



phía Tây Nam của huyện: khu vực này có thể đầu tư các khu du lịch sinh thái, các 

tua du lịch, khám phá mạo hiểm… 

 - Vùng trung du và đồi núi: Thế mạnh của một số xã của huyện Hương Khê 

là trang trại vườn đồi trồng các loại đặc sản như bưởi Phúc Trạch, cam bù Khe 

Mây, vườn trồng gió…. có thể phát triển các loại hình du lịch farm stay, home 

stay, kết hợp cảnh quan hồ đập, vườn đồi gắn liền với nông trải, trang trải trồng, 

sản xuất, chế biến các sản phẩm địa phương, du lịch cộng đồng … 

- Du lịch văn hóa tâm lich, lịch sử: Hiện nay, toàn huyện có 16 di tích được 

xếp hạng (5 di tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh). Nhiều di tích được khách trong 

và ngoài tỉnh biết đến như: Sơn Phòng – Hàm Nghi (xã Phú Gia), Đền Trầm Lâm và 

Đền Đức Đại Vương ngàn Trụ (xã Phú Gia), Rôộc Cồn (xã Phú Phong); Chùa Vĩnh 

Đại và đền thờ Trần Phúc Hoàn tại xã Hương Vĩnh. Di tích Sở Chỉ Huy tiền phương 

tổng cục hậu cần, Đoàn 500 (xã Hương Đô), Khu chứng tích chiến tranh Hương 

Phúc (xã Hương Trạch)....là tiềm năng để phát triển du lịch tâm linh và du lịch văn 

hóa – lịch sử gắn liền với các loại hình thương mại dịch vụ. 

III.2.2. Tiềm năng phát triển sản xuất, chế biến nông, lâm, ngư nghiệp 

Hương Khê có tiềm năng về đất đai (tổng diện tích đất nông nghiệp là 

114.423 ha, chiếm 90,6% diện tích đất tự nhiên) để phát triển các sản phẩm nông 

nghiệp có lợi thế và trang trại tổng hợp trồng rừng kết hợp với các vùng chăn nuôi 

tập trung. 

 Với đặc điểm địa hình huyện Hương Khê là dọc theo trục Bắc Nam theo 

tuyến đường Hồ Chí Minh, phân ra 3 vùng rõ rệt, đó là vùng đồi núi phía Tây 

Nam, Vùng đồng bằng dọc tuyến Hồ Chí Minh, và vùng đồi núi phía Đông Bắc. 

với 3 vùng sinh thái đặc trưng, Hương Khê có tiềm năng khai thác lợi thế tự nhiên 

để phát triển sản xuất theo từng vùng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, 

tập quán, cung ứng hạ tầng sản xuất. 

 - Vùng đồi núi và trung du phía Tây Nam kéo dài từ Hòa Hải, Hương Bình, 

Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Hương Trà, đến Hương Lâm, Hương Liên: 

Có tiềm năng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp vườn đồi với các loại cây trồng 

vật nuôi phù hợp, trồng rừng sản xuất, rừng nguyên liệu, rừng dược liệu … 

 - Vùng Đồng bằng: trải dài từ Phúc Đồng, Gia Phố, thị trấn Hương Khê, 

Phong Phú và một phần đồng bằng các xã Hương Trà, Phúc Trạch, Hương Trạch 

có tiềm năng phát triển nông nghiệp lúa nước, hoa màu … 

 - Vùng đồi núi và trung du phía Đông Nam kéo dài từ Điền Mỹ, Hương 

Linh, Hương Thủy, Hương Giang đến Lộc Yên và phía Đông Bắc một số xã 

Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Trạch: Khu vực này gần như có các đặc sản nổi 

tiếng nhất của cả huyện như cam phù khe mây xã Hương Đô, bưởi Phúc Trạch, cây 

gió Hương Trạch. Qua đó có thể thấy được tiềm năng phát triển kinh tế nông lâm 

nghiệp vườn đồi với các loại cây đặc sản của vùng miền có thương hiệu… 

III.2.3. Tiềm năng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

- Tốc độ tăng trưởng CN-TTCN tăng bình quân 9%/năm. 
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- Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN đến 2025 dự tính đạt trên 550 tỷ đồng; tỷ 

trọng CN-TTCN chiếm trên 22% trong cơ cấu kinh tế, trong đó: Tỷ trọng công 

nghiệp chiếm trên 40%, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Chế biến lâm 

sản; sản xuất vật liệu xây dựng; lĩnh vực khai khoáng; chế biến chè, cao su; chế 

biến nông sản …; tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp chiếm 60%, tập trung vào một số 

lĩnh vực chủ yếu như: Cơ khí; mộc dân dụng; gạch không nung (thủ công); xay xát, 

chế biến bún, bánh, các sản phẩm nông nghiệp …; 

- Hằng năm giải quyết số lượng lao động trong CN-TTCN tăng thêm trên 

8%; thu ngân sách từ CN-TTCN đạt trên 50 tỷ đồng. 

- Đến năm 2025 lấp đầy trên 80% diện tích cụm công nghiệp Gia Phố; thực 

hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng và lấp đầy diện tích 30% cụm công nghiệp tại 2 

xã Phúc Trạch và Hương Trạch.  

Tuy vậy, nhìn chung lĩnh vực CN-TTCN phát triển chưa tương xứng với 

tiềm năng, lợi thế, còn mang tính tự phát; thu hút đầu tư còn khó khăn; cơ chế 

chính sách về phát triển CN-TTCN còn khó khăn, công tác quy hoạch, quản lý và 

thực hiện quy hoạch còn nhiều bất cập. 

  



CHƯƠNG IV: DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG RỦI RO 

IV.1. Dự báo về kinh tế - xã hội 

IV.1.1. Kịch bản tăng trưởng của toàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050 

Theo báo cáo mới nhất của BCG, kịch bản tăng trưởng của toàn tỉnh đến năm 

2050 là chiến lược tăng trưởng xanh. Phương án 2 giúp tỉnh Hà Tĩnh đạt tốc độ tăng 

trưởng 9% trong vòng 10 năm tới. Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của phương án chọn: 

- Giai đoạn 2021 - 2030: 

* Các chỉ tiêu kinh tế: 

- Tăng trưởng kinh tế bình quân bình quân đạt khoảng 10,6%/năm giai đoạn 

2021-2025 và 7,4%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người (theo ghh) đạt khoảng 113,55 

triệu đồng/người (tương đương 4.650 USD), và đến năm 2030 là 177,63 triệu đồng 

(6.943 USD). 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, năm 2025 

tỷ trọng Nông, lâm và thủy sản đạt 9,2%; Công nghiệp - xây dựng đạt 52,6%; Dịch 

vụ đạt 31,3%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 6,9%. Đến năm 2030, tỷ 

trọng các ngành tương ứng là 7,2% - 51,0% - 35,2% - 6,6%. Giá trị xuất khẩu đạt 

khoảng 2.000 triệu USD năm 2025 và 3.800 triệu USD năm 2030. 

- Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2025 là 

35,8%, đến năm 2030 là 32,6%. 

- Năng suất lao động tăng 12,8%/năm trong giai đoạn 2021-2025, tăng 

9,8%/năm trong giai đoạn 2026-2030. 

- Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng 14-

15%/năm thời kỳ 2021-2030; tỷ lệ thu ngân sách bình quân thời kỳ 2021-2030 so 

với GRDP là 27%/năm. 

* Các chỉ tiêu xã hội: 

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 0,5 - 0,6% đến năm 2030. 

- Thất nghiệp ở thành thị dưới 2% vào năm 2030, quỹ thời gian lao động 

được sử dụng ở nông thôn 90% vào năm 2025 và 95% năm 2030; mỗi năm giải 

quyết việc làm cho khoảng trên 2 vạn lao động (bao gồm cả đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40% vào năm 2025 và khoảng 45% vào năm 2030. 

- Tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. - Tỷ lệ nghèo (chuẩn mới) giảm 

bình quân mỗi năm 1,5 - 2% trong giai đoạn 20212030, xuống dưới 2% đến năm 2030. 

- Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 80%, trong đó lao động qua 

đào tạo, có bằng cấp chứng chỉ là 40%; đến năm 2030, tương ứng đạt 85% và 50%.  

- Nâng cao tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường. Đến năm 2025 và 2030 tỷ lệ 

trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ đạt khoảng 40% và trên 55%; tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đi học mẫu 

giáo đạt 99% vào năm 2021 và đạt 99% từ năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ 

học sinh đi học tiểu học và trung học đúng độ tuổi đạt trên 99%; dưới 60% học sinh 



tốt nghiệp trung học cơ sở được học tiếp trung học phổ thông. Sau năm 2020, phấn 

đấu tối thiểu 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được học nghề. 

- 23,5% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2025 và 

28% vào năm 2030. Đến năm 2025, trên 95% số trạm y tế xã có bác sỹ; trên 95% 

trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; có trên 11,5 bác sỹ/1 vạn dân và trên 

28 giường bệnh/1 vạn dân; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; trên 95% dân 

số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi 

dưới 14%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 5 tuổi dưới 7,8%. 

- Tốc độ đổi mới công nghệ trên 20%/năm. 

- Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh 

mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý.  

- Tầm nhìn đến năm 2045 và 2050: 

* Tầm nhìn tổng quát Đến năm 2045-2050: 

Hà Tĩnh sẽ là một cực phát triển quan trọng của kinh tế khu vực, của hành 

lang kinh tế Đông - Tây với các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng GMS, là 

điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây với hệ thống 

kết cấu hạ tầng phát triển hiện đại. 

Nền kinh tế nói chung, các công ty nói riêng có đủ sức cạnh tranh bình đẳng 

trên trường quốc tế. Bốn lĩnh vực trọng điểm phát triển làm hạt nhân cho nền kinh 

tế của tỉnh và của khu vực như: Công nghiệp thép, hậu thép và năng lượng; Vận tải 

- logistics; Thương mại - dịch vụ - du lịch; Nông lâm nghiệp và công nghiệp chế 

biến dựa trên nông lâm thủy sản.  

Theo đó, các ngành xây dựng, các ngành dịch vụ khoa học công nghệ, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, truyền thống, các cụm ngành giáo dục đào tạo - y tế, 

văn hóa, thể thao… sẽ phát triển mạnh hình thành một nền kinh tế sáng tạo làm 

chủ đạo, xanh, sạch. Thu nhập bình quân đầu người, chất lượng cuộc sống và mức 

tiêu thụ gia tăng góp phần thúc đẩy các cụm ngành kinh tế và xã hội phát triển hơn 

nữa để đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh.  

Về không gian, kinh tế Hà Tĩnh sẽ là tập hợp của hệ thống các khu kinh tế, 

khu cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, khu đào tạo, khu thể dục thể 

thao, khu nghỉ dưỡng, bảo tồn thiên nhiên. 

Với 60 - 70% dân số đô thị, hệ thống đô thị của Hà Tĩnh sẽ được phân bố 

hài hòa và là những đô thị thông minh, với giáo dục, đào tạo, y tế, sức khỏe của 

người dân được đặt lên hàng đầu, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị thông minh, kết 

nối hài hòa, thuận tiện. Con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể 

chất, đạo đức và tuân thủ pháp luật. Văn hoá truyền thống, di sản văn hoá vật thể 

và phi vật thể cùng với môi trường văn hoá độc đáo khu vực Miền Trung, và các 

vùng liên quan được bảo tồn, phát huy và phát triển tối đa ở Hà Tĩnh, quảng bá 

rộng rãi trong nước và hấp dẫn du khách quốc tế. Thương hiệu Hà Tĩnh được gây 

dựng và khẳng định, không chỉ là hạt nhân nên kinh tế của khu vực mà còn là điểm 

đến du lịch hữu tình, đậm đà bản sắc với bề dày lịch sử. 



Nhìn chung, Hà Tĩnh sẽ là một nền kinh tế bền vững về tăng trưởng, xã hội 

và môi trường, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp xanh, thích nghi với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng; môi trường đầu tư đạt chuẩn quốc gia và khu vực (thông 

thoáng, minh bạch, thân thiện, an ninh, an toàn); an ninh chính trị, quốc phòng và 

trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.  

* Các chỉ tiêu kinh tế: 

- Đến năm 2045 và 2050, tỉnh Hà Tĩnh có cơ cấu kinh tế hiện đại, kinh tế 

phát triển năng động, ổn định, sản xuất xã hội có tính cạnh tranh cao, và từng bước 

hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức. Năm 2045, tỷ trọng Công nghiệp - xây 

dựng chiếm 40,4%, Dịch vụ chiếm khoảng 49,1% tổng GDP, Nông, lâm, thủy sản 

chiếm khoảng 4,8%, và Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,7%. Năm 

2050, tỷ trọng tương ứng là 33,0% - 58,4% - 3,7% - 4,8%. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm thời kỳ 2031-2045 và 7,5% 

thời kỳ 2031-2050. Quy mô nền kinh tế (GRDP) năm 2050 lớn hơn 2,3 - 2,4 lần so 

với năm 2030 (tính theo gss 2010). 

- GDP bình quân đầu người năm 2045 đạt khoảng 17.700 USD (theo ghh) 

và vào năm 2050 đạt khoảng 26.000 USD (theo ghh). Chỉ số phát triển con người 

đạt 0,900-1.000. 

* Các chỉ tiêu xã hội: 

- Quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh năm 2050 khoảng 1,54 - 1,55 triệu người, đô 

thị hóa khoảng 60-70%; bảo đảm dân số phát triển và hài hoà về giới, phân bố hợp 

lý giữa các vùng trong tỉnh. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2045-2050 đạt khoảng 90-95%. 

- Tỷ trọng lao động khu vực phi nông nghiệp (dịch vụ và công nghiệp - xây 

dựng) năm 2050 tương đương 90-91%. 

- Giải quyết việc làm trung bình hàng năm khoảng 2,5-3,0 vạn người thời kỳ 

2031 - 2050. Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp mức dưới 2% năm 2050. Mức độ 

toàn dụng lao động khu vực nông thôn được nâng cao. 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60% vào năm 2045 và khoảng 70% vào năm 2050.  

- Sức khoẻ của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thể trạng, tầm vóc người được 

cải thiện. Tuổi thọ trung bình đạt trên 77 tuổi vào năm 2050. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 

trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới dưới 2% năm 2050.  

- Xây dựng, phát triển và vận hành mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp, đa 

dạng và hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1-1,5% vào các năm 2045-2050. Có trên 

95% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội và y tế. Thực hiện có hiệu quả 

các chính sách xã hội (chính sách đối với người có công với nước, chính sách giảm 

nghèo, chính sách trợ cấp xã hội…). 

- 100% số thôn xóm được công nhận đạt chuẩn văn hoá. 

IV.1.2. Phương án phát triển của vùng huyện Hương Khê đến 2025 và dự 

báo những năm tiếp theo 

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân trên 11%/năm; 



- Đến năm 2025 cơ cấu kinh tế theo ngành dự báo phát triển như sau: 

+ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: 25,6% 

+ Xây dựng - Công nghiệp : 43,3% 

+ Thương mại - Dịch vụ: 31,1% 

 - Thu nhập bình quân đầu người: 67,0 triệu đồng/người/năm. 

 * Dự báo kinh tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050: Vẫn giữ phương 

án tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng khoảng 11% . Tuy nhiên cơ cấu kinh tế theo 

ngành chuyển dịch từ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản; Xây dựng - Công 

nghiệp sang Thương mại - Dịch vụ.  

- Dự báo đến 2040, cơ cấu kinh tế theo ngành như sau: 

+ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: 20,5% ; 

+ Xây dựng - Công nghiệp: 39,5% ; 

+ Thương mại - Dịch vụ: 40,0%. 

- Dự báo đến 2050, cơ cấu kinh tế theo ngành như sau: 

+ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: 20,0% ; 

+ Xây dựng - Công nghiệp : 37,0% ;  

+ Thương mại - Dịch vụ: 43,0%. 

 

 

IV.2. Dự báo về dân số, lao động 

IV.2.1. Phương pháp dự báo 

Sử dụng phương pháp toán học kết hợp phân tích dân số học để đưa ra những 

dự báo dân số cho huyện Hương Khê ở những mốc thời gian 2030, 2040, 2050. 

 Công thức dự báo: 

P = P0 (1+α )n 

- P: dân số năm dự báo (2025, 2040, 2050). 

- P0: dân số gốc năm đầu dự báo. 

- α: tỷ lệ tăng dân số trung bình (tự nhiên và cơ học). 

2025 2040 2050

25.6 20.5 20 

43.3 39.5 37 31.1 
40 43 

TỶ TRỌNG DỰ BÁO KINH TẾ 

Nông nghiệp XD-CN TM-DV



- n: số năm trong giai đoạn dự báo. 

IV.2.2. Cơ sở dự báo 

- Dân số (trung bình) toàn huyện những năm gần đây: 

ĐVT: người 

Năm Tổng số Thành thị Nông thôn 

2017 99.964 9.941 90.023 

2018 99.638 10.01 89.628 

2019 98.66 11.432 87.228 

2020 98.368 11.496 24.819 

Biến động dân số thành thị qua các năm  

Năm Biến động (%) 

2017-2018 0.694 

2018-2019 14.206 

2019-2020 0.560 

Biến động dân số nông thôn qua các năm 

 - Tỷ lệ biến động dân số những năm qua (tự nhiên và cơ học): 

ĐVT: % 

Năm Biến động 

2018 -0.326 

2019 -0.982 

2020 -0.296 

a. Đánh giá và dự báo tỷ lệ tăng dân số trong những năm tiếp theo:  

Trong những năm từ 2017 đến năm 2020 dân số nông thôn giảm, nhưng dân 

số thành thị có chiều hướng tăng nhanh từ 2017, 2018 đến năm 2019,2020 điều này 

chứng tỏ có sự chuyển dịch dân cư và lao động từ nông thôn lên các đô thị. Tuy 

nhiên với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và các ngành du lịch, dịch vụ đặc 

biệt là nền kinh tế nông thôn với chương trình xây dựng nông thôn mới, sự chuyển 

dịch lao động và dân cư giảm dần. 

 Do vậy, dự báo tốc độ tăng dân số cơ học và tự nhiên được nâng cao. Tốc 

độ trung bình vào khoảng 1,0-2,0%/năm. 

b. Tỷ lệ đô thị hóa và dân cư đô thị:  

Năm Biến động (%) 

2017-2018 -1.020 

2018-2019 -15.187 

2019-2020 -0.856 



Năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của huyện Hương Khê  là 11.69%. Với sự phát 

triển của nền kinh tế, tốc độ đô thị hóa sẽ tăng cao hơn trong những năm tiếp theo. 

IV.2.3. Kết quả dự báo 

- Tỷ lệ tăng dân số trung bình (tính toán) cho toàn kỳ quy hoạch:  

+ Khu vực nông thôn: 1,0 % 

+ Khu vực đô thị: 2,0 % 

- Dân số toàn huyện: 

+ Năm 2030: 109.974 người; 

 + Năm 2040: 124.297 người; 

+ Năm 2050: 140.669 người; 

 - Tỷ lệ đô thị hóa (theo dân số): 

 +Năm 2030 : 12,74% 

          + Năm 2040: 28,12% 

 + Năm 2050: 29,84% 

 - Bảng tổng hợp dự báo dân số các giai đoạn tiếp theo: 

VT: người 

Năm Tổng số Thành thị Nông thôn 

2030 109,974 14.014 95.961 

2040 124.297 34.953 89.344 

2050 140.669 41.978 98.691 

IV.3. Dự báo về đất đai 

- Cập nhật sau khi có phương án phát triển 

IV.4. Dự báo về môi trường 

Quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, công 

nghiệp sẽ phần nào ảnh hưởng đến môi trường, từ môi trường đất, môi trường 

nước, môi trường không khí, tiếng ồn… Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu 

ngày càng phức tạp cũng sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống chung. Do vậy 

cần phải có các kế hoạch, giải pháp lâu dài nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực 

đến, xây dựng phát triển bền vững lâu dài. 

IV.5. Dự báo khả năng rủi ro về biến động 

- Rủi ro do thiên nhiên: 

 + Biến đổi khí hậu toàn cầu  

 + Sự nóng lên của trái đất  

 - Do các hoạt động sản xuất kinh doanh và ý thức bảo vệ môi trường:  

 + Cháy rừng  

 + Lũ quét, lũ ống  

 + Sạt lỡ đất đai  



 - Do tác động đô thị hóa: 

 + Ô nhiễm rác thải  

 + Ô nhiễm không khí, tiếng ồn  

 + Ô nhiễm nguồn nước  

 + Hiệu ứng nhà kính  

- Rủi ro về bệnh dịch, thị trường  

IV.6. Những thách thức về QLNN, về quy hoạch và đầu tư 

Huyện Hương Khê đang trên đà phát triển, tuy nhiên sự đồng bộ hệ thống hạ 

tầng gặp nhiều khó khăn và cần phải đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt là sự đồng bộ 

giao thông và hệ thống HTKT, công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó 

khăn … Đó là những thách thức cho việc thu hút đầu tư không tập trung, dàn trải, 

gây ô nhiễm môi trường, lãng phí đất đai và nguồn lực đầu tư. 

Hiện nay có khá nhiều các quy hoạch đã, đang thực hiện trên địa bàn, việc 

quản lý thực hiện quy hoạch để tránh chồng chéo, mâu thuẫn cũng là thách thức 

lớn trong quá trình phát triển. 

IV.7. Dự báo các tác động tiêu cực của thiên nhiên 

IV.7.1. Tình hình chung về biến đổi khí hậu 

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, nằm trong vùng nhiệt đới 

gió mùa,  chịu ảnh hưởng lớn của khí hậu chuyển tiếp của miền Bắc và miền Nam, 

với đặc trưng khí hậu nhiệt đới điển hình của miền Nam và có một mùa đông giá 

lạnh của miền Bắc, nên thời tiết, khí hậu ở Hà Tĩnh rất khắc nghiệt. Lượng mưa 

hàng năm rất lớn gây ngập lụt và lũ quét, gió Tây khô nóng, hạn hán liên tục xảy ra 

gây nên những hậu quả nghiêm trọng và thường xuyên. 

Cùng với xu thế phát triển chung của thế giới và nước nhà, trong những năm 

qua Hà Tĩnh có những bước phát triển mạnh về nhiều mặt, từ kinh tế xã hội đến 

khoa học kỹ thuật, ... song song với nó là quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ 

nhanh cả bề rộng và chiều sâu. Với quan điểm phù hợp Quy hoạch tổng thể phát 

triển hệ thống đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030 (QĐ528/QĐ-UBND ngày 

23/2/2017). Song song với những lợi thế lớn khi đô thị được nâng loại, sẽ xuất hiện 

thêm những thách thức mới mà chúng ta phải đối phó trong quá trình tiến đến sự 

phát triển bền vững. 

IV.7.2. Những tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển vùng 

Đối với bất kỳ một địa phương nào, mức độ rủi ro do những hiện tượng thời 

tiết cực đoan chịu ảnh hưởng nhiều bởi chất lượng của công trình và cơ sở hạ tầng 

của đô thị đó. Mức độ rủi ro cũng được phản ánh bởi mức độ thành công trong quy 

hoạch và quản lý sử dụng đất theo hướng giảm thiểu tác động của BĐKH trong bối 

cảnh xây dựng và mở rộng đô thị. Đồng thời, mức độ sẵn sàng ứng phó của người 



dân cũng như chất lượng dịch vụ phản ứng với tình trạng khẩn cấp cũng là những 

yếu tố quan trọng.  

Những tác động của BĐKH đến sự phát triển có thể kể đến: 

- Lũ lụt, ngập ngúng do biến đổi khí hậu. 

- Bão, sạt lỡ, hạn hán. 

- Hạn chế về nguồn nước, nước sạch. 

- Nhiệt độ tăng và sóng nhiệt. 

- Những rủi ro sức khỏe người dân. 

IV.7.3. Những thách thức thích ứng với BĐKH đối với Hương Khê 

a) Nắng nóng, hạn hán do BĐKH: 

Ngoài những đợt bão, lũ thường niên, thời gian qua, Hà Tĩnh còn phải đối 

mặt với những biến đổi bất thường của thời tiết như nắng nóng gay gắt kéo dài. 

Trước đây, nền nhiệt cao nhất ở Hà Tĩnh là 37-38oC nhưng nay là 40-41oC, thậm 

chí, có thời điểm lên tới 43oC. Hương Khê là huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh là 

địa phương chịu nhiều nhất ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nền nhiệt độ cao kèm 

theo gió lào nắng nóng kéo dài làm cho đất đai khô nóng, lượng nước bốc hơi lớn 

nên những nơi hạn trước đây chỉ kéo dài khoảng 2-3 tháng thì nay đã tới 4-5 tháng, 

thậm chí còn diễn ra 6 tháng (từ tháng 3 - tháng 8). 

b) Lũ quét, lũ lụt, ngập úng do BĐKH: 

Nguyên nhân bên ngoài bao gồm diễn biến bất thường của thời tiết như thời 

gian mưa, cường độ mưa, mức độ bao phủ của thảm thực vật và các hoạt động xây 

dựng của con người trong khu vực như việc khai thác lưu vực, hoạt động chặt phá 

rừng, lấn chiếm hành lang thoát lũ, xây dựng các hồ chứa, cắt xẻ, san gạt sườn đồi, 

núi làm khu dân cư hay các công trình thiết yếu. Lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra nếu 

các nguyên nhân nếu trên đồng thời xuất hiện, càng nhiều nguyên nhân xuất hiện 

thì lũ quét, sạt lỡ đất đến càng nhanh và phạm vi ảnh hưởng càng lớn.  

Nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, chính quyền các cấp đã triển 

khai thực hiện nhiều biện pháp phi công trình và công trình. Các biện pháp phi 

công trình bao gồm nâng cao năng lực dự báo như phát triển hệ thống đo mưa tự 

động, xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở. Xây dựng bản đồ phân vùng 

nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất với tỷ lệ thích hợp (1/5000 với cấp huyện, 1/1000 

-1/2000 với cấp xã) nhằm sắp xếp lại dân cư, di dời người dân trong vùng nguy cơ 

cao xảy ra thiên tai đến định cư ở nơi an toàn; quy hoạch phát triển dân sinh kinh 
tế xã hội và cơ sở hạ tầng. 

Tăng cường đảm an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn, đặc biệt đối với các hồ 

chứa nhỏ, hồ chứa đã xuống cấp; kiểm tra phương án bảo vệ dân cư vùng hạ lưu khi hồ 

chứa phải xả lũ khẩn cấp hoặc nguy cơ xảy ra sự cố vỡ đập. Kịp thời hỗ trợ thiệt hại và 

ổn định sản xuất cho người dân. Các biện pháp công trình bao gồm nhà chống lũ, kè, 

tường chắn, công trình thoát lũ, trồng rừng... Các giải pháp đưa ra khá đồng bộ, nhưng 

trong điều kiện nguồn lực hạn chế, thời tiết biến đổi bất thường, vẫn cần áp dụng những 
giải pháp cấp bách trước mắt, phù hợp với từng địa phương khu vực. 

https://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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c) Thiếu nguồn nước sạch: 

Khi đô thị hóa tăng cao, nhu cầu nước sạch đô thị cao hơn nhiều với thời 

điểm hiện nay do hoạt động sản xuất và nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng cao. 

Trong khi đó, nguồn nước ngọt có sẵn ngày càng giảm dần do BĐKH (Theo báo cáo 

của IPCC (Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH), ở châu Á, "nguồn tài nguyên nước 

ngọt sẵn có ở Trung, Nam, Đông và Đông Nam Á, đặc biệt là ở các lưu vực sông 

lớn, dự kiến giảm do BĐKH, do tăng trưởng dân số và nhu cầu ngày càng tăng phát 

sinh từ tiêu chuẩn sống cao hơn, những bất lợi đó có thể ảnh hưởng đến hơn một tỷ 

người vào những năm 2050”). Vậy nên nguy cơ thiếu nước sạch là một trong những 

nguy cơ lớn của đô thị. 

d) Nhiệt độ tăng cao tại các đô thị: 

Đô thị là các “đảo nhiệt” so với các vùng lân cận.nhiệt độ ở khu vực đô thị 

cao hơn ở khu vực nông thôn xung quanh do chu kỳ ngày đêm của sự hấp thụ và tái 

bức xạ sau đó của năng lượng mặt trời và sự sinh nhiệt từ các tòa nhà, kết cấu bê 

tông. Việc tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của hiện tượng sóng nhiệt ở các 

thành phố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất lao động, và hoạt động giải trí 

của người dân đô thị. Nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế, như chi phí bổ sung cho việc 

điều hòa khí hậu trong các toà nhà, và ảnh hưởng đến môi trường, như sự hình thành 

của khói ở các thành phố hay sự xuống cấp của không gian xanh – đồng thời khí nhà 

kính tăng lên nếu nhu cầu làm mát tăng nếu hệ thống làm mát dùng điện tạo ra từ 

nhiên liệu hóa thạch. 

e) Những thách thức với sức khỏe người dân: 

Biến đổi khí hậu cũng có thế làm gia tăng bệnh tiêu chảy và thay đổi sự 

phân bố không gian của một số vectơ bệnh truyền nhiễm - ví dụ nhiệt độ trung 

bình ấm hơn có thể mở rộng diện tích nhiễm bệnh mà trong đó nhiều bệnh "nhiệt 

đới" có thể xảy ra. Việc mở rộng có thế xảy ra đối với những khu vực mà trong đó 

muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và giun có thể tồn tại và sinh sản. 

  



CHƯƠNG V: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

V.1. Quan điểm phát triển không gian vùng 

- Phát triển không gian vùng huyện Hương Khê phát triển đa dạng, phù hợp 

đặc điểm tự nhiên và vị trí địa lý của các vùng sinh thái: Vùng đồi núi, vùng đồng 

bằng trung du miền núi. 

- Phát triển thị trấn Hương Khê trở thành đô thị trung tâm của huyện; các đô thị 

Phúc Đồng, Hương Trà, La Khê, trở thành các đô thị động lực cho các vùng trong huyện. 

- Xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn tiến tới đạt chuẩn nâng cao và nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

- Phát triển bền vững, đồng đều có mũi nhọn và thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu. 

V.2. Chiến lược phát triển 

V.2.1. Tính chất vùng 

Là vùng kinh tế nông lâm nghiệp quan trọng của tỉnh, với nhiều đặc sản địa 

phương có tiếng như bưởi Phúc Trạch và diện tích đất lâm nghiệp lớn, thuận lợi phát 

triển kinh tế rừng và kinh tế trang trại, chăn nuôi, trồng và chế biến nông lâm sản. Là 

vùng huyện miền núi với cảnh quan thiên nhiên đẹp, giàu tiềm năng du lịch với thác 

Vũ Môn, nhiều hồ đập và nhiều di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng quốc gia và 

cấp tỉnh. 

 V.2.2. Hướng phát triển trọng tâm 

Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng tái cơ cấu thành các vùng sản xuất 

tập trung, gắn liền với chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; kết hợp với 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa, tâm linh. Đẩy 

mạnh phát triển nông thôn mới và hình thành các đô thị mới đạt đô thị loại V 



 V.2.3. Hệ thống các thị trấn, trung tâm, cụm xã 

- Vùng trung tâm bao gồm thị trấn Hương Khê và xã Gia Phố:  

+ Thị trấn Hương Khê là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội và thương mại dịch vụ của huyện Hương Khê đến năm 2030 đạt đô thị loại IV.  

+ Phát triển kinh tế tổng hợp với dịch vụ, thương mại kết hợp với CN - tiểu 

thủ công nghiệp tại CCN Gia Phố. 

 - Vùng sản xuất và chế biến nông nghiệp phía Nam: bao gồm xã Hương 

Trạch và Phúc Trạch. Phát triển sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ cho bưởi Phúc 

Trạch và cam chanh, chăn nuôi. Phát triển CN - tiểu thủ công nghiệp và CN chế biến 

nông lâm sản tại CCN Hương Phúc.  

- Vùng sản xuất nông lâm nghiệp thuộc dải phía Tây và phía Đông của 

huyện: chủ yếu tại các xã Hương Giang, Hương Bình, Hương Lâm, Hương Thủy, 

Hương Vĩnh, Hương Xuân, Hà Linh, Hòa Hải, Lộc Yên, Điền Mỹ, Phú Gia, phía 

Đông và phía Tây xã Phúc Trạch. Phát triển các vùng trồng rừng nguyên liệu tập 

trung gắn chế biến lâm sản. Xây dựng mô hình trang trại nông lâm kết hợp lớn, 

nhỏ trên đất lâm nghiệp, phát triển các vùng trồng lạc thâm canh tập trung. Đồng 

thời phát triển du lịch sinh thái thác Vũ Môn, các rừng trồng cao su. 

 - Vùng trồng chè thâm canh tập trung tại xã Hương Trà và Hương Xuân, 

kết hợp phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.  

- Vùng du lịch văn hóa, tâm linh: là vùng đồng bằng thuộc các xã Phú 

Phong, Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Thủy; với quần thể di tích Rộc Cồn, chùa 

Vĩnh Đại đền Trần Lâm, đền Trạng, đền Đức Đại Vương ngàn Trụ. 

 V.2.4. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội 

a) Hạ tầng kỹ thuật: 

- Hạ tầng giao thông:  

- Đường bộ: Phát triển hệ thống đường QL.15, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 

mới dựa trên ĐT.553 kéo dài, bến xe và đường sắt Bắc - Nam theo Phương án phát 

triển giao thông đường bộ của tỉnh.  

+ Quy hoạch nâng cấp bến xe thị trấn Hương Khê lên loại 3. - Đường thủy 

nội địa: Quy hoạch tuyến sông Ngàn Sâu và các bến thủy nội địa trên địa bàn 

huyện theo Quy hoạch giao thông vận tải đường thủy nội địa chung của tỉnh.  

- Hạ tầng điện: 

- Hạ tầng sản xuất điện: ngoài Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang hoạt động, 

đến năm 2030, xây dựng Nhà máy Thủy điện Trại Dơi và Đá Hàn. - Hạ tầng phân 

phối điện: lắp máy 02 trạm 110 kV Hương Khê; duy trì lưới điện trung áp với 05 

tuyến đường dây 35 kV  

- Hạ tầng cấp nước và thoát nước: 

- Cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho thị trấn Hương Khê và 

08 xã vùng phụ cận. - Thoát nước: Bao gồm 04 khu tiêu, chủ yếu tiêu qua các khe, 

suối tự nhiên rồi đổ vào các sông Ngàn Sâu, sông Tiêm, và sông Rào Trổ.  

- Hạ tầng xử lý nước thải, chất thải, khu nghĩa trang: 



- Nước thải: Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho thị trấn 

Hương Khê, La Khê và xã Hương Trà.  

- Chất thải rắn:  

+ Khu xử lý CTR được bố trí tại xã Hương Thủy diện tích 0.17 ha  

- Nghĩa trang: Các nghĩa trang tại thị trấn và các xã sẽ tuân thủ theo quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn và quy hoạch nông thôn mới của các xã. Các nghĩa 

trang hiện có cần đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từng bước cải 

tạo, mở rộng thành nghĩa trang công viên để làm nơi thăm viếng. 

- Hạ tầng thông tin:  

- Phát triển các trạm thu phát di động và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông 

công cộng có người phục vụ. Từng bước xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

ngầm để hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông tại các khu vực, tuyến đường, phố. Bảo 

đảm hệ thống cáp quang đáp ứng nhu cầu dịch vụ truyền dẫn, viễn thông, internet 

tới các xã, phường, thị trấn. Tiến tới xây dựng các khu đô thị thông minh. 

b) Hạ tầng văn hóa, xã hội:  

- Hạ tầng giáo dục: 

Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu học tập của 

nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao hiệu quả 

sử dụng cơ sở vật chất hiện có, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu 

về nội dung của chương trình giáo dục. 

- Hạ tầng y tế:  

+ Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo hiện đại và đồng 

bộ để triển khai hoạt động khám chữa bệnh, công tác dự phòng tại các địa phương. 

Hoàn thiện việc đầu tư mạng lưới trạm y tế xã, phường, thị trấn phục vụ cho công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. 

+ Xây dựng các giải pháp, chính sách đủ mạnh để mời gọi, thu hút các nhà 

đầu tư quan tâm đầu tư phát triển các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn; có kế hoạch 

sử dụng đất trong đó bố trí các vị trí khu đất để mời gọi nhà đầu tư. 

- Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch: 

- Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao của huyện tại thị trấn Hương Khê.  

- Nâng cấp nhà văn hóa đa năng cho trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã. 

 - Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thác Vũ Môn.  

- Hạ tầng thương mại: Phát triển thương mại theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường. 

V.3. Phân vùng phát triển đô thị 

V3.1. Đô thị Hương Khê 

a) Quy mô diện tích: 

 Trên cơ sở diện tích hiện nay diện tích là 5,34km2. 



b) Dân số nội thị: 

 Dự báo dân số đến 2050, đô thị 

Hương Khê có 20.823 người. 

c) Loại đô thị: 

 Đô thị loại IV. Dự kiến hoàn 

thành trước năm 2030. 

d) Tính chất đô thị: 

Tiếp tục phát triển đô thị Hương 

Khê trở thành đô thị là trung tâm chính trị, 

kinh tế xã hội của toàn huyện; là đô thị 

nằm trong chuỗi đô thị dọc theo đường Hồ 

Chí Minh trục 3. 

 

 V.3.2. Đô thị Phúc Đồng 

a) Quy mô diện tích: 

 Trên cơ sở diện tích hiện nay quy 

mô là 21,45 km2. 

b) Dân số nội thị: 

 Dự báo dân số đến 2050, đô thị 

Phúc Đồng có 6.083 người. 

c) Loại đô thị: 

 Đô thị loại V. Dự kiến hoàn thành 

trước năm 2030. 

d) Tính chất đô thị: 

Phát triển đô thị Phúc Đồng trở 

thành đô thị với dịch vụ, thương mại, kết 

hợp với CN - tiểu thủ công nghiệp, là đô 

thị động lực cho vùng phía Bắc của 

huyện. 

V.3.3. Đô thị Hương Trà 

a) Quy mô diện tích: 

 Trên cơ sở diện tích hiện nay quy 

mô là 15,03 km2. 

b) Dân số nội thị: 

 Dự báo dân số đến 2050, đô thị 

Hương Trà có 5.065 người. 

c) Loại đô thị: 

 Đô thị loại V. Dự kiến hoàn thành 

trước năm 2030. 

d) Tính chất đô thị: 



Phát triển đô thị Hương Trà trở thành đô thị với dịch vụ, thương mại, kết hợp 

với CN - tiểu thủ công nghiệp, là đô thị động lực cho vùng phía Nam của huyện. 

V.3.4. Đô thị La Khê ( Hương Trạch) 

a) Quy mô diện tích: 

 Trên cơ sở diện tích hiện nay quy 

mô là 112,30 km2. 

b) Dân số nội thị: 

 Dự báo dân số đến 2050, đô thị 

La Khê có 10.006 người. 

c) Loại đô thị: 

 Đô thị loại V. Dự kiến hoàn thành 

trước năm 2030. 

d) Tính chất đô thị: 

Phát triển đô thị La Khê trở thành 

đô thị với dịch vụ, thương mại, kết hợp 

với CN - tiểu thủ công nghiệp, là đô thị 

động lực cho vùng phía Nam của huyện. 

V.4. Phân vùng phát triển kinh 

tế 

V.4.1. Trung tâm kinh tế động 

lực phía Nam 

a) Địa điểm, diện tích: 

- Thuộc khu vực các xã Hương 

Trà, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương 

Lâm, Hương Liên, Hương Trạch. 

 - Diện tích:  Khoảng 408,9 ha 

b) Tính chất, vai trò 

Trong vùng kinh tế này có 2 đô 

thị loại V là đô thị La Khê ( Hương 

Trạch) và đô thị Hương Trà là động lực 

phát triển kinh tế huyện vùng Đông 

Nam. Phát triển dịch vụ đô thị, cụm 

công nghiệp Phát triển kinh tế tổng hợp với dịch vụ, thương mại phụ trợ, logistic, 

các sản phẩm nông lâm nghiệp đã hình thành thương hiệu như dó, bưởi Phúc 

Trạch, chế biến lâm sản, trang trại vườn đồi… 

 Vai trò: Là trung tâm kinh tế phía Nam của huyện, tạo ra động lực phát triển 

cho khu vực này và các vùng phụ cận. 



V.4.2. Trung tâm kinh tế động lực Trung tâm 

a) Địa điểm, diện tích: 

- Thuộc khu vực thị 

trấn Hương Khê và các xã 

Lộc Yên, Hương Xuân, Phú 

Phong, Hương Vĩnh, Hương 

Long, Gia Phố và Hương 

Giang. 

- Diện tích:  Khoảng 

297,38 ha 

b) Tính chất, vai trò 

Phát triển dịch vụ đô 

thị, cụm công nghiệp. Phát 

triển kinh tế tổng hợp với dịch 

vụ, thương mại, cụm công 

nghiệp, phụ trợ, logistic, các 

sản phẩm nông lâm nghiệp, 

chế biến lâm sản, trang trại vườn đồi… 

Vai trò: Là trung tâm kinh tế động lực trọng tâm của huyện, tạo ra động lực 

phát triển cho khu vực này và các vùng phụ cận. Cùng với  đô thị Hương Khê tạo 

ra chuỗi phát triển dọc theo đường Hồ Chí Minh. 

V.4.3. Trung tâm kinh tế động lực phía Bắc 

a) Địa điểm, diện tích: 

- Thuộc khu vực các xã 

Hà Linh, Điền Mỹ, Hương 

Thủy, Hương Bình, Hòa Hải 

và đô thị Phúc Đồng. 

- Diện tích:  Khoảng 

411,63 ha 

b) Tính chất, vai trò 

Ngoài việc khai thác 

tiềm năng du lịch sinh thái trải 

nghiệm như thác Vũ Môn, du 

lịch sinh thái hồ, vùng này 

còn có tiềm lực phát triển 

thành vùng kinh tế động lực 

về các sản phẩm nông lâm nghiệp như chế biến lâm sản, trang trại vườn đồi.  

 Vai trò: Là trung tâm kinh tế động lực phía Bắc của huyện, tạo ra động lực 

phát triển cho khu vực này và các vùng phụ cận. 



V.5. Phân vùng phát triển du lịch 

V.5.1. Vùng du lịch cảnh quan thiên 

nhiên kết hợp các hồ đập lớn 

Thuộc khu vực rừng núi các xã Hòa Hải, 

Hương Bình, Phú Giá, Hương Vĩnh, Hương 

Lâm, Hương Liên... 

 Thác Vũ Môn gắn với truyền thuyết cá 

chép hoá rồng, về phía Tây Nam huyện Hương 

khê ở độ cao 1.700m so với mực nước biển. 

Gắn với truyền thuyết cá Chép hóa Rồng của 

Việt Nam: "Mồng bảy cá đi ăn thề. Mồng tám 

cá về vượt Thác Vũ Môn". Thác Vũ Môn có 3 

cấp nước, mỗi cấp nước có hình chài, dài 

khoảng 40m, rộng khoảng 20m. Ở đây không 

khí ẩm ướt, quanh năm như chìm trong sương 

mù, nhiệt độ về mùa hè rất mát mẻ chỉ vào 

khoảng 20 – 25oC, rất phù hợp để phát triển du 

lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm. Ngoài ra 

Hương Khê còn có thác Rào Rồng, đập Họ Võ, đập Đá Hàn.. có thể phát triển du 

lịch sinh thái. 

V.5.2. Vùng du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử 

Thuộc các xã: Phú Gia, Phú Phong, Hương Vĩnh, Hương Đô, Hương. 

 Trên địa bàn huyện Hương Khê hiện nay có 16 di tích được xếp hạng (5 di 

tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh). Nhiều di tích được khách trong và ngoài tỉnh 

biết đến như: Sơn Phòng – Hàm Nghi (xã Phú Gia), Đền Trầm Lâm và Đền Đức 

Đại Vương ngàn Trụ (xã Phú Gia), Rôộc Cồn (xã Phú Phong); Chùa Vĩnh Đại và 

đền thờ Trần Phúc Hoàn tại xã Hương Vĩnh. Di tích Sở Chỉ Huy tiền phương tổng 

cục hậu cần, Đoàn 500 (xã Hương Đô), Khu chứng tích chiến tranh Hương Phúc 

(xã Hương Trạch)....là tiềm năng để phát triển du lịch tâm linh và du lịch văn hóa – 

lịch sử. 

 Hình thức phát triển dịch vụ du lịch ở khu vực này là du lịch văn hóa tâm 

linh sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm vườn đồi, du lịch cộng đồng, du lịch trải 

nghiệm. 

 Bên cạnh phát triển du lịch cần có giải pháp bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử 

văn hóa. 

V.5.3. Vùng du lịch ven sông 

Huyên Hương Khê có 2 Tuyến sông chính là sông Ngàn Sâu và Sông Tiêm 

trong đó Sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 45km, Sông Tiêm có 

chiều dài khoảng 25km, Sông Ngàn sâu uốn lượn chạy dài từ Bắc tới Nam có cảnh 

quan thiên nhiên hai bên bờ đẹp và phong phú vào mùa mưa nước sông dâng cao, đây 

cũng là yếu tố để có thể hình thành tuyến du lịch trên sông, du lịch trải nghiệm, có thể 
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kết hợp du lịch sinh thái ven sông kết hợp du lịch ẩm thực, trang trại vườn đồi, đẩy 

mạnh phát triển giao thông đường thủy với nhiều bến thủy nội địa. 

V.5.4. Các chuỗi du lịch khác 

 - Chuỗi du lịch cộng đồng: Hình thức du lịch kết hợp sản xuất với các vườn 

mẫu, các trang trại, các khu homestay, du lịch trải nghiệm sẽ là hướng phát triển mới 

góp phần giới thiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương đến với du 

khách, sẽ góp một phần không nhỏ phát triển kinh tế du lịch cho toàn huyện. 

V.6. Phân vùng phát triển công nghiệp 

- Các cụm công nghiệp đã có trong quy hoạch:  

+ Cụm công nghiệp làng nghề Gia Phố: Diện tích 11,07 ha; vị trí tại xã Gia 

Phố, huyện Hương Khê; nguồn gốc sử dụng đất hiện trạng chủ yếu là đất trồng cây 

lâu năm và hàng năm đã được giao và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia 

đình, cá nhân;  

+ Cụm công nghiệp Hương Phúc: Diện tích 60 ha; vị trí tại 2 xã Phúc Trạch 

và Hương Trạch, huyện Hương Khê; nguồn gốc sử dụng đất hiện trạng chủ yếu là 

đất lúa, một phần đất ở và đất trồng cây lâu năm đã được giao và cấp giấy chứng 

nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân. 

- Các cụm công nghiệp mới đề xuất bổ sung trong quy hoạch: 

+ Cụm công nghiệp Hương Long: Diện tích 25,0 ha; vị trí tại xã Hương Long, 

huyện Hương Khê; nguồn gốc đất hiện trạng chủ yếu là đất trồng cây lâu năm và một 

phần đất ở đã được giao và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân;  

+ Cụm công nghiệp Phúc Đồng: Diện tích 70,0 ha; vị trí tại xã Phúc Đồng, 

huyện Hương Khê; nguồn gốc sử dụng đất hiện trạng chủ yếu là đất lúa và đất hoa 

màu đã được giao và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân. 

 Bên cạnh đó phát triển các khu vực tiểu thủ công nghiệp ở các xã đã có quy 

hoạch trong nông thôn mới. 

 Các sản phẩm công nghiệp ưu tiên là: công nghiệp chế biến sản phẩm từ gỗ 

từ rừng, cao su, chè, cam, thu và chế biến mũ cao su, các sản phẩm tiểu thủ công 

nghiệp từ rừng, trang trại vườn đồi, đóng gói sản phẩm, chế biến nông, lâm thủy 

sản. ngoài ra cần đẩy mạnh phát triển các loại hình năng lượng sạch, logistic, cơ 

khí vừa và nhỏ, sản xuất VLXD, sản xuất nông cụ… 

V.7. Phân vùng phát triển sản xuất nông nghiệp 

Toàn huyện phân thành 02 khu vực chính, các vùng được kết nối với nhau 

bằng mạng lưới giao thông chính của huyện: 

V.7.1. Vùng đồi núi 

 Vùng đồi núi: Có đặc điểm: có địa hình dốc, nhiều đồi núi, hồ đập, thuận lợi 

cho việc phát triển kinh tế rừng, cây lấy gỗ, cây nguyên liệu 



 Vùng trung du: Có đặc 

điểm: có địa hình dốc vừa phải 

có nhiều hồ đập, thuận lợi cho 

việc phát triển kinh tế vườn đồi, 

trồng cây ăn quả, cây dược liệu 

nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc 

gia cầm. 

 Sản phẩm chủ lực: Cây 

chè, cây dó, cây lấy gỗ, cây ăn 

quả nhóm có múi, Bò thịt bò sữa, 

lợn thịt, lợn giống… 

  - Định hướng: Ứng dụng 

công nghệ cao vào phát triển 

chăn nuôi, kiểm soát và chăn 

nuôi an toàn dịch bệnh, xử lý 

chất thải trong chăn nuôi bằng 

công nghệ khí sinh học, sử dụng men vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường… khuyến khích mở rộng diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý 

rừng bền vững (FSC), phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng bền vững. 

V.7.2. Vùng đồng bằng trung du 

 - Đặc điểm: Gồm khu 

vực của các xã Phúc Đồng, thị 

trấn Hương Khê, xã Phú 

Phong, xã Gia Phố, xã Hương 

Đô: phát triển trồng lúa và các 

sản phẩm  nông nghiệp  chất 

lượng cao. 

 - Sản phẩm chủ lực: 

Lúa nước, lúa giống, cây hoa 

màu 

 - Định hướng: 

công nghiệp hóa nông nghiệp 

(cơ giới hóa các khâu của quá 

trình sản xuất, thu hoạch, sơ 

chế, chế biến...), tự động 

hóa, công nghệ thông tin, 

công nghệ vật liệu mới, công 

nghệ sinh học; các giống cây trồng năng suất, chất lượng cao...; các quy trình canh 

tác tiên tiến, canh tác hữu cơ... cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất. 

Áp dụng một cách hợp lý các kỹ thuật tiên tiến nhất trong việc chọn, lai tạo ra 

giống cây trồng mới, chăm sóc nuôi dưỡng cây bằng thiết bị tự động, điều khiển từ 

xa, chế biến phân hữu cơ vi sinh cho cây, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ tự động 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_th%C3%B4ng_tin
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%91ng_c%C3%A2y_tr%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_t%C3%A1c_h%E1%BB%AFu_c%C6%A1


trong tưới tiêu. Khuyến khích các giải pháp doanh nghiệp và người dân cùng hợp 

tác trong sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

V.8. Phân vùng phát triển dân cư nông thôn 

Vùng dân cư nông thôn được bố trí trên cơ sở các đồ án quy hoạch nông 

thôn mới. Phân bố trên 20 xã toàn huyện. Đây là diện tích để phát triển nhà ở nông 

thôn tại các địa phương. 

V.9. Các khu vực bảo vệ, bảo tồn 

V.9.1. Khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

Tổng diện tích đất rừng của huyện là 99.143,76ha, trong đó rừng sản xuất có 

50.861,47 ha, rừng phòng hộ có 30.971,19ha, rừng đặc dụng có 17.311,09ha. 

Rừng Hương Khê chủ yếu là rừng tự nhiên chiếm 72,2% tổng diện tích 

rừng, các loại gỗ quý như Pơmu, lim, gụ, dổi, táu, vàng tâm..,  

Hệ thực vật có 760 loài của 349 chi, 126 họ thuộc 8 ngành thực vật bậc cao 

có mạch, như; thông, tuế, thông đất, khuyết lá thông, cỏ tháp bát, dương xỉ, dây 

gắm, trong đó có 207 loài cây gỗ thuộc 60 họ. 

 Theo danh mục trong sách đỏ Việt Nam, huyện Hương Khê có 18 loài thực 

vật quý hiếm như: Trầm hương, tuế đá vôi, hoàng đàn, mun, pơmu,... Tuy nhiên, 

nhiều loài trong số này đang có nguy cơ bị hủy diệt. Vốn rừng và quỹ đất rừng của 

Hương Khê rất lớn, vừa có giá trị về kinh tế, vừa có ý nghĩa phòng hộ, bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

Hệ động vật có 293 loài trong đó lớp thú có 51 loài thuộc 19 họ; lớp chim có 175 

loài thuộc 45 họ; lớp bò sát có 5 loài thuộc 15 họ; lớp ếch nhái có 17 loài thuộc 5 họ,... 

ngoài động vật thông thường còn có nhiều động vật quý hiếm như: Sao la, hổ, báo, 

công, vượn, khỉ, hươu,... cần được bảo vệ, cho nên phải ngăn cấm việc săn bắn các 

loài động vật hoang dã nhằm phục hồi được hệ sinh thái tự nhiên.  

V.9.2. Khu vực hồ đập 

Toàn huyện có 78 hồ đập và hồ chứa nước quy mô lớn, vừa và nhỏ (có dung 

tích 0,1 triệu m3 đến 20 triệu m3.  

 Khi khai thác du lịch và nguồn nước ngọt cung cấp sinh hoạt cần có các biện 

pháp bảo vệ an toàn hồ đập và lưu vực nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, an 

toàn hồ đầu nguồn. 

V.9.3. Khu vực di tích quan trọng 

 Các khu vực di tích lớn cần được bảo vệ: Sơn Phòng – Hàm Nghi (xã Phú Gia), 

Đền Trầm Lâm và Đền Đức Đại Vương ngàn Trụ (xã Phú Gia), Rôộc Cồn (xã Phú 

Phong); Chùa Vĩnh Đại và đền thờ Trần Phúc Hoàn tại xã Hương Vĩnh. Di tích Sở Chỉ 

Huy tiền phương tổng cục hậu cần, Đoàn 500 (xã Hương Đô), Khu chứng tích chiến 

tranh Hương Phúc (xã Hương Trạch) và các di tích lịch sử cấp tỉnh và quốc gia khác. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BAc_Ho%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BAc_Ho%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BAc_Ho%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BAc_Ho%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BAc_Ho%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%A9nh&action=edit&redlink=1


V.10. Phân vùng phát triển hạ tầng xã hội 

V.10.1. Hạ tầng xã hội cấp thị trấn, huyện 

 Tập trung chủ yếu ở đô thị TT Hương Khê với quỹ đất xây dựng các công 

trình chính trị, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, y tế, TDTT … cấp thị trấn 

trở lên. Vị trí cụ thể được quy định tại các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết. 

V.10.2. Hạ tầng xã hội cấp xã 

 Được bố trí tại trung tâm của các xã, bao gồm quỹ đất xây dựng các công 

trình thiết chế chính trị, văn hóa xã hội cấp xã. Bao gồm 20 đơn vị xã với các vị trí 

công trình cụ thể được quy định trong các đồ án quy hoạch nông thôn mới, quy 

hoạch khu trung tâm.  



CHƯƠNG VI: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT CẤP VÙNG 

 

VI.1. Định hướng phát triển hệ thống giao thông 

 VI.1.1. Cơ sở và nguyên tắc quy hoạch 

- Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên, tránh ảnh hưởng đến môi 

trường cảnh quan khu vực. 

- Căn cứ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tỉnh Hà 

Tĩnh tại Quyết định số 3357/QĐ- UBND ngày 08/11/2012. 

- Căn cứ đồ án Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông huyện Hương Khê 

giai đoạn 2010 - 2020. 

- Căn cứ theo đồ án quy hoạch các thị trấn, khu công nghiệp, nông thôn mới 

các xã trong huyện. 

- Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế. 

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn. 

Các tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054:2005;Tiêu 

chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 107:2007; Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông 

nông thôn 22TCN210:1992 và các tiêu chuẩn, tài liệu khác liên quan. 

- Đối với đường cao tốc, đường sắt đường Quốc lộ định hướng quy hoạch 

theo quy hoạch ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

- Hệ thống đường tỉnh, đường huyện: Đạt tiêu chuẩn chung cấp IV; một số 

tuyến quan trọng đạt tiêu chuẩn cấp II, III và đường đô thị mặt đường trải nhựa 

hoặc bê tông 80-100%. 

- Đường đô thị và đường khu công nghiệp, khu kinh tế tiêu chuẩn kỹ thuật 

phù hợp cấp đô thị và nhu cầu phát triển của khu kinh tế, khu Công nghiệp, TTCN. 

- Đường GTNT: Đường trục xã, liên xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V, cấp 

VI, tải trọng tương ứng H13-XB60 mặt đường được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt 

100%; đường liên thôn, liên xóm đạt tối thiểu tiêu chuẩn loại A; mặt đường trải 

nhựa hoặc bê tông đạt 80% trở lên. 

 VI.1.2.Định hướng Quy hoạch hệ thống giao thông của huyện Hương Khê 

 a) Mạng lưới đường bộ: 

 * Quốc lộ: Đi qua địa bàn huyện Hương Khê có 02 tuyến Quốc lộ, bao gồm: 

 - Đường Hồ Chí Minh: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 41 

km, điểm đầu bắt đầu từ địa phận xã Điền Mỹ, điểm cuối đến hết địa phận xã 

Hương Trạch. Định hướng quy hoạch đến 2030 theo quy hoạch BCG đạt cấp III 

miền núi, nền đường rộng 9,0m, mặt đường rộng 7,0m, (riêng đoạn qua thị trấn 

Hương Khê nền đường rộng 26m, mặt đường rộng 2x7,5m, dải PC rộng 1,0m, vĩa 

hè rộng 2x5,0m).  

 - Quốc lộ 15A:  



Đoạn 1: Đoạn Động Bụt – Phúc Đồng, dài 12km, điểm đầu là đỉnh Động 

Bụt (Giáp huyện Can Lộc), điểm giao đường Hồ Chí Minh ở Phúc Đồng. Định 

hướng quy hoạch đến 2030 theo quy hoạch BCG đạt cấp III đồng bằng, nền đường 

rộng 12m ; mặt đường rộng 11m. 

Đoạn 2: Đoạn Hương Long – La Khê,  dài 22,5km, điểm đầu là ngã ba Hương 

Long, điểm cuối ngã ba cầu La Khê. Định hướng quy hoạch đến 2030 theo quy hoạch 

BCG đạt cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m ; mặt đường rộng 11m. 

 * Đường tỉnh: Vùng huyện Hương Khê có 01 tuyến đường tỉnh ĐT553: 

Tuyến đi qua địa bàn huyện có tổng chiều dài khoảng 29,68km, điểm đầu bắt đầu 

từ địa phận xã Lộc Yên, điểm cuối tại Bản Giàng. Định hướng quy hoạch đến 2030 

theo quy hoạch BCG đạt cấp III miền núi, (trong tương lai sẽ nâng cấp thành 

đường Quốc lộ và  đề xuất quy hoạch giai đoạn 2041-2050 đối với đoạn đi qua các 

xã Lộc Yên, xã Hương trà và xã Hương Xuân (từ đường HCM đến ĐQH.02). 

Thành đường trục Ngang với quy mô thành đường đô thị, chiều rộng mặt đường 

18,0m, chiều rộng nền đường từ 27,0-30,0m). 

 * Hệ thống mạng lưới giao thông các giao thông chính của huyện bao gồm: 

 + Đường huyện gồm 14 tuyến có tổng chiều dài 157,69km. 

 + Đường liên xã gồm 12 tuyến có tổng chiều dài 90,41km 

 + Đường quy hoạch mới gồm 05 tuyến có tổng chiều dài 37,7km 

* Đường huyện, đường liên xã và đường quy hoach mới: Toàn huyện có 14 

tuyến với tổng chiều dài 157.69km, cụ thể như sau: 

 - Đường huyện ĐH.86: Tuyến đi qua các xã Hương Long, Hương Bình và 

Hòa Hải, toàn tuyến dài 12km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại ngã ba 

Hương Long, điểm cuối giao với ĐH.95 tại chợ Nổ xã Hòa Hải. Giai đoạn 2021-

2040 định hướng quy hoạch đạt cấp III miền núi với quy mô mặt cắt mặt đường 

7,0m, nên đường rộng 9,0m (dự án đang triển khai thi công); Giai đoạn 2041-2050 

nâng cấp mở rộng đạt cấp III- đồng bằng. 

- Đường huyện ĐH.87: Tuyến đi qua các xã Hà Linh, Hương Giang, Gia 

Phố Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, toàn tuyến dài 28,0km, điểm đầu giao với 

QL 15A Động Bụt, Phúc Đồng, điểm cuối giao với đường HCM tại xã Phúc Trạch, 

gồm 3 đoạn như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao nhau với QL15A Động Bụt xã Phúc Đồng 

(Km0+00), điểm cuối KM15+630 xã Lộc Yên dài 15,63km. Giai đoạn 2021-2040 

định hướng quy hoạch đạt cấp III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 (Sau khi kết nối 

với một đoạn QL.15A và ĐQH.01) nâng cấp mở rộng tạo thành đường Trục dọc 

phía Đông với qui mô chiều rộng mặt đường 14,0m, chiều rộng nền đường 18,0m. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu (Km15+630) xã Lộc Yên, điểm cuối đấu nối với đầu 

đoạn 2 tại km 24+850 xã Hương Đô dài 9,22km, đoạn này đã có dự án đang triển 

khai thi công đạt cấp V-MN với quy mô mặt đường 5,5m, nền đường 6,5m. Định 



hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2041 thông tuyến đoạn này đạt quy mô trên; Giai 

đoạn 2041-2050 đạt cấp III-MN. 

+ Đoạn 3: Điểm đầu đấu nới với đầu đoạn 2 tại km 24+850 xã Hương Đô, 

điểm cuối giao nhau với đường HCM xã Phúc Trạch dài 3,18km. Giai đoạn 2021-

2040 định hướng quy hoạch thông tuyến đoạn này đạt cấp III miền núi; Giai đoạn 

2041-2050 (Sau khi kết nối vói ĐQH.01) nâng cấp mở rộng tạo thành đường Trục dọc 

phía Đông với qui mô chiều rộng mặt đường 14,0m, chiều rộng nền đường 18,0m. 

- Đường huyện ĐH.88: Tuyến từ đường HCM đi Bến đò cầu chợ Hôm xã Điền 

Mỹ, toàn tuyến dài 10,0km, điểm đầu giao cắt với đường HCM tại Ngã ba Phương 

Điền (củ), điểm cuối Bến đò cầu chợ Hôm xã Điền Mỹ. Giai đoạn 2021-2040 định 

hướng quy hoạch đạt cấp III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

 - Đường huyện ĐH.89: Tuyến đi qua các xã Phúc Trạch, Hương Trà, Hương 

Lâm, Hương Liên, toàn tuyến dài 9,3km, điểm đầu giao cắt với đường HCM tại xã 

Phúc Trạch, điểm cuối giao với ĐH.90 tại UBND xã Hương Liên. Giai đoạn 2021-2040 

định hướng quy hoạch đạt cấp III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

- Đường huyện ĐH.90: Tuyến đi qua các xã Hương Lâm, Hương Liên, toàn 

tuyến dài 11,92km, điểm đầu ngã ba lâm trường Chúc A xã Hương Lâm, điểm cuối 

UBND xã Hương Liên. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch nâng cấp đạt 

cấp III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

- Đường huyện ĐH.91: Tuyến đi qua các xã Phúc Đồng, Hương Thủy, Gia 

Phố, Hương Long, Phú Gia, toàn tuyến dài 25,0km, điểm đầu giao cắt với đường 

QL 15A tại Ngã ba Địa Lợi xã Phúc Đồng, điểm cuối đồn biên phòng 571 xã 

Hương Vĩnh. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy theo hoạch chung thị trấn Thị 

Trấn Hương Khê thành đường trục chính đô thị đối với đoạn đi qua thị trấn Hương 

Khê quy mô chiều rộng mặt đường 18,0m, chiều rộng nền đường 27-30, đối với 

đoạn ngoài đô thị quy hoạch đạt cấp III đồng bằng; Giai đoạn 2041-2050 giữ 

nguyên cấp. 

- Đường huyện ĐH.92: Tuyến đi qua các xã Hương Thủy, Hương Giang, 

toàn tuyến dài 2,69km, điểm đầu giao nhau với ĐH.91 xã Hương Thủy (ngã ba 

Thủy Lâm), điểm cuối giao nhau với ĐH.87 tại UBND xã Hương Giang. Giai đoạn 

2021-2040 định hướng quy hoạch đạt cấp III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng 

cấp đạt cấp III đồng bằng. 

- Đường huyện ĐH.93: Tuyến đi qua các xã Hương Long, Phú Gia, Hương 

Vĩnh, toàn tuyến dài 25,0km, điểm đầu giao nhau ĐH.86 tại ngã ba chợ Đón xã 

Hương Long, điểm cuối cổng vào Bản Giàng xã Hương Vĩnh.  

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao nhau với đường ĐH.86 Ngã ba chợ Đón xã Hương 

Long, điểm cuối giao đường ĐLX.05(LX.06 cũ) xã Hương Vĩnh dài 5,6km. Giai 

đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch đạt cấp III đồng bằng; Giai đoạn 2041-

2050 giữ nguyên cấp. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu giao với đường ĐLX.05(LX.06 cũ) xã Hương Vĩnh, điểm 

cuối cổng vào Bản Giàng xã Hương Vĩnh. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy 

hoạch đạt cấp IV miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp đạt cấp III miền núi. 



- Đường huyện ĐH.94: Tuyến đi qua xã Phú Phong, xã Hương Xuân, toàn 

tuyến dài 4,8km, gồm hai đoạn cụ thể như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao cắt đường HCM tại xóm 3 Phú Phong, điểm cuối 

giao đường LX.01 tại UBND xã Hương Xuân dài 1,9km. Giai đoạn 2021-2040 

định hướng quy theo quy hoạch chung Thị Trấn Hương Khê thành đường trục 

nhánh đô thị với quy mô mặt đường rộng 8,0m, nền đường rộng 16,0m; Giai đoạn 

2041-2050 giữ nguyên cấp. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu giao đường LX.01 tại UBND xã Hương Xuân, điểm 

cuối giao với ĐT.553 xã Xuân Hương dài 2,9km. Giai đoạn 2021-2040 định hướng 

quy hoạch đạt cấp III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 định hướng quy hoạch đạt 

cấp III đồng bằng. 

- Đường huyện ĐH.95: Tuyến đi qua xã Hà Linh, Phúc Đồng, Hòa Hải, toàn 

tuyến dài 13,06km, điểm đầu giao với đường QL.15A tại ngã ba Hà Linh, điểm 

cuối bản Cuồi Trả xã Hòa Hải. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch III 

miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp tuyến này thành đường trục ngang với qui 

mô mặ đường rộng 18,0m, nền đường rộng 26,0m (riêng đoạn đi qua từ đường 

HCM đi xã Hòa Hải đạt cấp III miền núi). 

- Đường huyện ĐH.96: Tuyến đi qua các xã Hương Đô, Phúc Trạch, toàn 

tuyến dài 3,5km, điểm đầu Giao với QL.15A xã Hương Đô, điểm cuối giao cắt với 

đường vào ga tàu xã Phúc Trạch. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch nâng 

cấp cải tạo đạt cấp III Đồng bằng; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

- Đường huyện ĐH.97: Tuyến đường nối xã Gia Phố và thị trấn Hương Khê, 

toàn tuyến dài 4,0km, điểm đầu Hồ Bình Sơn thị trấn Hương Khê, điểm cuối giao 

với ĐH.91 xóm 7 xã Gia Phố. Gồm 2 đoạn định hướng quy hoạch như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu hồ Bình Sơn Thị Trấn Hương Khê, điểm cuối giao với 

đường LX.14 Thị Trấn Hương Khê dài 1,0km. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy 

hoạch theo quy hoạch chung Thị Trấn Hương Khê thành đường nhánh đô thị với 

quy mô mặt đường rộng 7,0m, rộng nền đường 13,0m. Giai đoạn 2041-2050 giữ 

nguyên cấp. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu giao với giao với đường LX.14 Thị Trấn Hương Khê, 

điểm cuối giao với ĐH.91 xóm 7 xã Gia Phố dài 3,0km. Giai đoạn 2021-2040 định 

hướng quy hoạch theo quy hoạch chung Thị Trấn Hương Khê thành đường trục 

chính đô thị với quy mô mặt đường rộng 12,0m, rộng nền đường 24,0m. Giai đoạn 

2041-2050 duy tu bảo dưỡng giữ nguyên cấp. 

- Đường huyện ĐH.98: Tuyến đường nối xã Lộc Yên và thị trấn Hương 

Khê, toàn tuyến dài 2,34km, điểm đầu giao với Quốc lộ 15A Bến xe Hương Khê, 

điểm cuối giao với ĐT.553 UBND xã Lộc Yên, Giai đoạn 2021-2040 định hướng 

quy theo quy hoạch chung Thị Trấn Hương Khê thành đường trục chính đô thị với 

quy mô mặt đường rộng 18m, nền đường rộng 27-30m; Giai đoạn 2041-2050 giữ 

nguyên cấp. 

- Đường huyện ĐH.99: Tuyến đi qua các xã Phúc Đồng, Điền Mỹ, toàn 

tuyến dài 6,08km, gồm hai đoạn sau: 



+ Đoạn 1: Điểm đầu giao với Quốc lộ 15A ngã ba xã Phúc Đồng, điểm cuối 

giao với ĐH.95 xã Phúc Đồng dài 3,78km. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy 

hoạch đạt cấp III đồng bằng; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu giao với ĐH.95 xã Phúc Đồng, điểm cuối giao với 

ĐH.88 ngã ba Cửa Miếu xã Điền Mỹ dài 2,3km. Giai đoạn 2021-2040 định hướng 

quy hoạch đạt cấp III đồng bằng; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

* Đường liên xã: Toàn huyện có 12 tuyến với tổng chiều dài 96,41km, cụ 

thể như sau: 

- Đường ĐLX.01: Tuyến đi qua các xã Hương Vĩnh, Hương Xuân, toàn 

tuyến dài 11,0km, điểm đầu giao với đường ĐH.93 tại UBND xã Hương Vĩnh, 

điểm cuối giao với đường tỉnh lộ ĐT.553 xã Hương Xuân. Giai đoạn 2021-2040 

định hướng quy hoạch giữ nguyên cấp V miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp 

mở rộng đạt cấp III miền núi. 

- Đường ĐLX.02: Tuyến từ Xóm 5 xã Phúc Đồng -  Nhà thờ Ninh Cường (Gia 

Phố), toàn tuyến dài 11,0km, điểm đầu giao với đường QL.15A xã Phúc Đồng, điểm cuối 

giao với đường ĐH.91 xã Gia Phố. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch giữ 

nguyên cấp V miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp mở rộng đạt cấp III miền núi. 

- Đường ĐLX.03: Tuyến từ Xóm 12- xã Hương Giang - UBND xã Lộc Yên, 

toàn tuyến dài 9,0km, điểm đầu giao với đường ĐH.92 xã Hương Giang, điểm cuối 

giao với đường tỉnh lộ ĐT.553 xã Lộc Yên. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy 

hoạch nâng cấp mở rộng đạt cấp IV miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp cải 

tạo đạt cấp III miền núi. 

- Đường ĐLX.04: Tuyến từ UBND xã  Phúc Đồng - Trường TH Đại Đồng, 

xã Hoà Hải, toàn tuyến dài 7,0km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh xã Phúc 

Đồng, điểm cuối giao với ĐLX.05 (LX.06 cũ) Khe Nậy xã Hòa Hải. Giai đoạn 

2021-2040 định hướng quy hoạch nâng cấp mở rộng đạt cấp IV miền núi; Giai 

đoạn 2041- nâng cấp mở rộng đạt cấp III miền núi. 

- Đường ĐLX.05 (LX.06 cũ): Tuyến Xã Hoà Hải - Xã Hương Xuân, toàn 

tuyến dài 19,78km, điểm đầu tại xã Hòa Hải, điểm cuối ranh giới xã Hương Vĩnh 

và xã Hương Xuân. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch giữ nguyên cấp V 

miền núi; Giai đoạn 2041-2050 sau khi kết nối với đường ĐQH.02 tiến hành nâng 

cấp mở rộng đạt cấp III miền núi và chuyển thành đường huyện quản lý. 

- Đường ĐLX.06 (LX.06 cũ): Tuyến Điền Mỹ (Chợ Hôm) - Đường 70 của 

huyện Can Lộc, toàn tuyến dài 7,0km, điểm đầu Trường Tiểu học Tùng Sơn Điền 

Mỹ  xã Điền Mỹ, điểm cuối ranh giới huyện Can Lộc, Giai đoạn 2021-2040 định 

hướng quy hoạch nâng cấp mở rộng III miền núi; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên 

cấp III miền núi (tuyến này đấu nói với đường liên xã ĐLX.011chuyển thành 01 

đường huyện quản lý). 

- Đường ĐLX.07 (LX.08 cũ): Tuyến Ngã ba giao Quốc lộ 15A (đoạn Động 

Bụt-Phúc Đồng) - Bến dò Rộc Lội (xã Điền Mỹ), toàn tuyến dài 7,0km, điểm đầu 

Cầu treo Hà Linh cũ, điểm cuối giao với đường LX.06 (LX.07 cũ) xã Điền Mỹ. 

Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch duy tu bảo dưỡng đạt III miền núi; 



Giai đoạn 2041-2050 (Sau khi kết nối với các đoạn QL.15A, ĐH.87 và ĐQH.01) 

định hướng nâng cấp mở rộng tạo thành đường Trục dọc hành lang phía Đông với 

qui mô chiều rộng mặt đường 14,0m, chiều rộng nền đường 18,0m. 

- Đường ĐLX.08 (ĐLX.10 cũ): Tuyến Ngã ba Thuỷ Lâm - Cầu tràn Lộc 

Yên, toàn tuyến dài 6,0km, điểm đầu giao nhau với đường ĐH.91 xã Gia Phố, 

điểm cuối giao đường ĐH.98 (đường Phan Đình Phùng) Thị Trấn Hương Khê. 

Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch theo quy hoạch chung Thị Trấn 

Hương khê thành đường Trục chính đô thị với quy mô chiều rộng mặt đường 

12,0m, nền đường rộng 24,0m; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên câp. 

- Đường ĐLX.09 (ĐLX.11 cũ): Tuyến Chợ Hôm Điền Mỹ - Đức Liên, 

huyện Đức Thọ, toàn tuyến dài 10,0km, điểm đầu đấu nối với đường LX.07 

(Trường Tiều học Tùng Sơn Điền Mỹ) xã Điền Mỹ, điểm cuối ranh giới huyện 

Đức Thọ. Giai đoạn 2021-2040 định hướng quy hoạch nâng cấp cải tạo đạt V miền 

núi và thông tuyến đoạn cuối tuyến đấu nối sang xã Đức Liên huyện Đức Thọ dài 

2,8km; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp mở rộng đạt cấp IV miền núi (tuyến này đấu 

nói với đường liên xã ĐLX.07 và chuyển thành 01 đường huyện quản lý) 

- Đường ĐLX.10 (ĐLX.12 cũ): Tuyến Xóm 12 xã Phúc Đồng - Xóm 8, 9 xã 

Hoà Hải, toàn tuyến dài 4,5km, điểm đầu giao nhau đường ĐH.86 xã Hòa Hải, 

điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh xã Phúc Đồng, Giai đoạn 2021-2040 

định hướng quy hoạch đạt IV miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp mở rộng 

đạt III miền núi. 

- Đường ĐLX.11(ĐLX.15 cũ): Tuyến Thôn 7 xã Phú Phong - Xóm Trường 

Sơn (xã HX), toàn tuyến dài 2,57km, điểm đầu đường Hồ Chí Minh xã Phú Phong, 

điểm cuối giao nhau với đường LX.01 xã Tân Hương. Gồm 2 đoạn như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm cuối giao nhau với đường ĐHCM xã Phú phong, điểm cuối 

giáo nhau với ĐLX.01 xã Xuân Hương, dài 1,32km. Giai đoạn 2021-2040 định 

hướng quy hoạch đạt cấp IV miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp mở rộng đạt 

III miền núi. 

+ Đoạn 1: Điểm đầu giao nhau với ĐLX.01 xã Xuân Hương, Điểm cuối 

giao nhau với ĐT.553 xã Xuân Hương, dài 1,25km. Giai đoạn 2021-2040 định 

hướng quy hoạch đạt cấp IV miền núi; Giai đoạn 2041-2050 nâng cấp cải tạo đạt 

III miền núi. 

- Đường ĐLX.12 (ĐLX.17 cũ): Tuyến Đồi Phúc Sy - Miếu Trần Lâm- xã 

Phú Gia, toàn tuyến dài 1,56km, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Chí Minh thị 

trấn Hương Khê, điểm cuối giao với đường ĐH.91 xã Phú Gia. Giai đoạn 2021-

2040 định hướng quy hoạch theo quy hoạch chung Thị Trấn Hương Khê thành 

đường Trục chính đô thị với quy mô chiều rộng mặt đường 12,0m, nền đường rộng 

24,0m; Giai đoạn 2041-2050 giữ nguyên cấp. 

(Đường liên xã cũ bao gồm: ĐLX.05, LX.09;LX.12;LX.13. giai đoạn quy 

hoạch này chuyển thành đường trục xã. Và tuyến LX.16 cũ sẻ định hướng quy 

hoạch nắn tuyến trong phần quy hoạch chung Thị trấn Hương Khê.) 

* Đường quy hoạch mới: 



- Đường quy hoạch mới ĐQH.01: Tuyến đi qua xã Hương Giang và xã 

Hương Trạch tổng chiều dài 13,3km Gồm 2 đoạn như sau: 

+ Đoạn 1: Phúc Trạch – La Khê dài 9,0km, điểm đầu đấu nối với Đh.87 xã 

Phúc Trạch, điêm cuối ga La Khê xã Hương Trạch. Đinh hướng quy hoạch 

+ Đoạn 1: Điểm đầu đấu nối với (đoạn1) của đường ĐH.87 tại xã Hương 

Giang, điểm cuối đấu nối với (đoạn 3) đường ĐH.87 tại xã Hương Đô dài 3,7km. 

Giai đoạn 2025-2050 định hướng quy hoạch thông tuyến tạo thành đường Trục dọc 

phía Đông với qui mô chiều rộng nền đường 14,0m, chiều rộng nền đường 18,0m. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu đấu nối với  (đoạn 3) ĐH.87 tại xã Phúc Trạch, điểm 

cuối đường HCM tại xã Hương Trạch, tuyến dài 9,6km. Giai đoạn 2025-2050 định 

hướng quy hoạch thông tuyến tạo thành đường Trục dọc phía Đông với qui mô 

chiều rộng nền đường 14,0m, chiều rộng nền đường 18,0m. 

- Đường quy hoạch mới ĐQH.02: Tuyến đi qua xã Hương Vĩnh; Hương 

Xuân và xã Hương Trà, điểm đầu đấu nới với đường ĐLX.06 tại xã Hương Xuân, 

điểm cuối đấu nối với ĐH.89 tại xã Hương Trà, tuyến dài 6,5km. Giai đoạn 2025-

2050 định hướng quy hoạch thông tuyến tạo thành đường Trục dọc phía Tây đạt cấp 

III miền núi. 

- Đường quy hoạch mới ĐQH.03: Đoạn Tuyến Đi qua xã Mỹ Điền, dài 

6,0km, điểm đầu giao với ĐLX.06 xã Mỹ Điền, điểm cuối giao với ĐH.88 xã Mỹ 

Điền. Giai đoạn 2025-2050 định hướng quy hoạch thông tuyến đoạn từ đường 

LX.05 (LX.06 cũ) đến đường HCM và nâng cấp trục thôn đoạn từ đường HCM 

đến cầu chợ Hôm xã điền mỹ tạo thành đường Ngang  phía Tây Bắc đạt cấp III 

miền núi. 

- Đường quy hoạch mới ĐQH.04 gồm 2 đoạn dài 6,8km cụ thể như sau: 

+ Đoạn 1: Điểm đầu đấu nối với ĐH.91 taị xã Phú Gia, điểm cuối giao với 

đường ĐH.91 tại xã Phú Gia tuyến dài 2,4km Giai đoạn 2021-2050 định hướng 

quy hoạch thông tuyến tạo thành đường trục ngang đô thị với quy mô chiều rộng 

mặt đường rộng 18,0m, chiều rộng nền đường rộng (27,0-30,0)m. 

+ Đoạn 2: Điểm đầu đấu nối với ĐH.91 tại xã Phú Gia, điểm cuối giao với 

ĐH.87 tại Thị Trấn Hương Khê, tuyến dài 4,4km. Giai đoạn 2021-2050 định 

hướng quy hoạch thông tuyến tạo thành đường trục chính đô thị với quy mô chiều 

rộng mặt đường rộng 18,0m, chiều rộng nền đường rộng (27,0-30,0)m. 

- Đường quy hoạch mới ĐQH.05: Đoạn đầu tuyến đi qua xã Lộc Yên và 

đoạn từ giữa tuyến đến cuối tuyến đi men theo giáp ranh 2 xã Lộc Yên và xã 

Hương Đô, tuyến dài 5,1km, điểm đầu đấu nới với đường tỉnh ĐT.553 xã Lộc Yên, 

điểm cuối giao với ĐQH.01 xã Hương Đô. Định hướng quy hoạch thông tuyến và 

kết nối với ĐT.553 tạo thành đường trục ngang với quy mô chiều rộng mặt đường 

rộng 18,0m, chiều rộng nền đường rộng 27,0m. 

 * Đường bộ khác: 

- Đường đô thị thị trấn Hương Khê: Các tuyến đường đô thị gồm: Đường 

Phan Đình Phùng (dài 2,0km), đường Hàm Nghi dài1,2km, đường Trần Phúc Hoàn 



dài 1,7km, đường Lê Hữu Trác dài 0,8km, đường Đặng Tất dài 1,4km.... Định 

hướng quy hoạch theo Quy hoạch chungThị Trấn Hương Khê. 

 - Đường giao thông nông thôn: Toàn huyện có khoảng 1.488,3km đường 

giao thông các loại, bao gồm đường trục xã (238,1km) đạt 100% mặt đường bê 

tông hóa hoặc nhựa hóa với quy mô đạt cấp IV- V miền núi, đường trục thôn 

(343,0 km) đạt 80% mặt đường bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt qui mô loại A hoặc 

B, đường ngõ xóm (480,5km) đạt 60% mặt đường bê tông hóa hoặc nhựa hóa, 

đường trục chính nội đồng (426,7km) đạt 60% mặt đường bê tông hóa. 

- Hệ thống cầu cống đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chuẩn đồng bộ với cấp khai thác của 

tuyến đường, đảm bảo chịu tải HL-93 và XP80. Trên địa bàn huyện gồm có 10 cầu 

chínhsau: (Cầu Lộc Yên; Cầu Hương Giang; Cầu La Khê; Cầu Khe mơ; Cầu Cữa Ruộc; 

Cầu Hương Thủy; Cầu Địa Lợi; Cầu Treo Hà Linh. Cầu Chợ Hôm; Cầu Phúc Đồng). 

* công trình phục vụ giao thông: 

- Quy hoạch 02 tuyến xe buýt vận tải hành khách: 

+ Tuyến từ thành phố Hà Tĩnh đi – Thị Trấn Hương Khê đi - Ga La Khê xã 

Hương Trạch. (Theo đường Quốc Lộ 15A và đường mòn HCM và ngược lại), trên 

tuyến bố trí 52 điểm dừng đón trả hành khách và ngược lại. 

+ Tuyến Thị Trấn Hương Khê đi thành phố Vinh và ngược lại. 

- Định hướng quy hoạch 01 bến xe khách với diện tích 1,0ha tại thị trấn hương khê. 

(vị trí cụ thể sẽ bố trí trong quá trình thực hiện quy hoạch chung Thị trấn Hương Khê) 

b) Đường thủy: 

* Các tuyến đường sông: 

Hệ thống đường thủy nội địa trên địa bàn huyện hiện nay gồm có 02 tuyến:  

- Tuyến Sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn huyện Hương Khê có chiều dài 

45km, Điểm đầu thượng nguồn tại xã Phú Gia, điểm cuối giáp danh huyện Đức 

Thọ là tuyến đường thủy chính nên thương xuyên có kế hoạch nạo vét bảo dưỡng 

tuyến  đường sông này. Định hướng theo quy hoạch tỉnh đạt cấp V, chiều rộng > 

20m, chiều sâu >1,8m, bán kinh cong >100m. 

- Tuyến Sông Tiêm có chiều dài khoảng 25km, Định hướng theo quy hoạch 

tỉnh đạt cấp V, chiều rộng > 20m, chiều sâu >1,8m, bán kinh cong >100m. 

- Tuyến Sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn huyện Hương Khê có chiều dài 

45km, chiều rộng luồng mùa cạn khoảng 40m; chiều sâu luồng 3-4m. 

- Tuyến Sông Tiêm có chiều dài khoảng 25km, chiều rộng luồng mùa cạn 

khoảng 25m; chiều sâu luồng 2-3m. 

* Vận tải đường sông: 

Mặt hàng chính được vận tải bằng đường thủy cũa huyện Hương Khê chủ 

yếu là vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi..) được khai thác ngay trên sông, phục vụ nhu 

cầu xây dựng cũa nhân dân địa phương. Các phương tiện hoạt động đường thủy 

chủ yếu là thuyền nhỏ cũa nhân dân và các xuồng máy cũa chính quyền phục vụ 

công tác cứu hộ khi có bão lũ. 



* Bến thủy nội địa gồm 03 bến chính như sau: 

- Bến Lộc Yên tại Km68+00 thuộc sông Ngàn Sâu với quy mô: Cở tàu lớn 

50 tấn;  công suất 10.000 tấn/năm, diện tích 1000m2, chiều dài bến 38m 

- Bến Địa Lợi Hà Linh tại Km51+00 thuộc sông Ngàn Sâu với quy mô: Cở 

tàu lớn 50 tấn;  công suất 10.000 tấn/năm, diện tích 1000m2, chiều dài bến 38m 

- Bến Phương Mỹ tại Km34+300 thuộc sông Ngàn Sâu với quy mô: Cở tàu 

lớn 50 tấn;  công suất 10.000 tấn/năm, diện tích 4000m2. 

- Và các bến đò khác phục vụ khai thác cho bà con bản địa do địa phương 

các xã quản lý và khai thác trên dong sông Tiêm và các khe suối khác... 

c) Đường sắt: 

- Tuyến đường sắt: Đường sắt Bắc Nam chạy qua huyện Hương Khê có chiều dài 40 

km khổ 1,0m. Chất lượng chạy tàu tương đối tốt. Tuy nhiên hiện nay nhiều đoạn nền đường 

còn nhỏ (dưới 4,4m), thiếu khoảng lề đường đi lại phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng. 

- Ga đường sắt: Trên địa bàn huyện Hương Khê có 6 ga đường sắt, trong đó có 

1 ga chính là ga Hương Phố (Ga tàu Bắc Nam). Các ga còn lại là: ga Phúc Trạch (xã 

Phúc Trạch), ga La Khê (xã Hương Trạch), ga Chu Lễ (xã Hương Thủy), ga Thanh 

Luyện, ga Phương Mỗ (xã Điền Mỹ). Định hướng Quy hoạch theo ngành đường sắt 

Việt nam. 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

I Đường huyện 157,69             

1 ĐH.86 

Điểm đầu giao với 

đường Hồ Chí Minh 

tại ngã ba Hương 

Long 

Điểm cuối giao 

với ĐH.95 tại chợ 

Nổ Hòa Hải 

      

12,0  
III-MN 7,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

III-MN 

III-ĐB 
11,0/12,

0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III-

ĐB 

2 ĐH.87 

Điểm đầu giao với 

QL 15A Động Bụt, 

Phúc Đồng  

điểm cuối giao 

với đường 

QL.15A tại xã 

Phúc Trạch 

28,00             

  Đoạn 1 

Điểm đầu giao nhau 

với QL15A Động 

Bụt xã Phúc Đồng 

(Km0+00) 

Điểm cuối 

(Km15+630) xã 

Lộc Yên   

15,63 III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

III-MN 

  14/18 

Nâng câp cải tạo 

thành đường trục 

dọc phía đông 

 Đoạn 2 

Điểm đầu 

(Km15+630) xã Lộc 

Yên  

Điểm cuối đấu 

nối với đầu đoạn 

3 tại km 24+850 

xã Hương Đô 

9,22 V-MN  5,5/6,5 

Thông tuyến 

đoạn này (dự 

án đang triển 

khai) 

III-

MN  
7,5/9,0  

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III-

MN  

  Đoạn 3 

Điểm đấu nới với 

đoạn 2 tại km 

24+850 xã Hương 

Đô 

điểm cuối giao 

nhau với đường 

HCM xã Phúc 

Trạch 

3,15 III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

III-MN 

III-MN 6,0/9,0 Giữ Nguyên Cấp 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

3 ĐH.88 

Điểm đầu giao cắt 

với đường HCM tại 

Ngã ba Phương 

Điền (củ) 

Điểm cuối Bến đò 

cầu chợ Hôm xã 

Điền Mỹ 

10,00 III-MN 7,5/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

III-MN 

III-MN 7,5/9,0 Giữ Nguyên Cấp 

4 ĐH.89 

Điểm đầu giao cắt 

với đường HCM tại 

xã Phúc Trạch 

điểm cuối giao 

với ĐH.90 tại 

UBND xã Hương 

Liên 

9,3 III-MN 6,0/9,0 
Đạt cấp III-

MN 
III-MN 6,0/9,0 Giữ Nguyên Cấp 

5 ĐH.90 

Điểm đầu ngã ba 

lâm trường Chúc A 

xã Hương Lâm 

Điểm cuối UBND 

xã Hương Liên 
11,92 III-MN 6,0/9,0 

Đạt cấp III-

MN 
III-MN 6,0/9,0 Giữ Nguyên Cấp 

6 ĐH.91 

Điểm đầu giao cắt 

với đường QL 15A 

tại Ngã ba Địa Lợi 

xã Phúc Đồng 

Điểm cuối đồn 

biên phòng 571 

xã Hương Vĩnh 

25,0 ĐT 

18/(27-

30) và 

III-ĐB 

Mở rộng 

thành đường 

trục chính đô 

thị đối với 

đoạn qua Thị 

Trấn Hương 

Khê các đoạn 

còn lại đạt 

Cấp III- ĐB 

ĐT 

18/(27-

30) và 

III-ĐB 

Giữ Nguyên Cấp 

7 ĐH.92 

Điểm đầu giao nhau 

với ĐH. 91 xã 

Hương Thủy (ngã ba 

Thủy Lâm), 

Điểm cuối giao 

nhau với ĐH.87 

tại UBND xã 

Hương Giang 

2,69 III-MN 6,0/9,0 
Đạt cấp III-

MN 
III-ĐB 

11,0/12,

0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

đồng băng 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

8 ĐH.93 

Điểm đầu giao nhau 

ĐH.86 tại ngã ba 

chợ Đón xã Hương 

Long 

Điểm cuối cổng 

vào Bản Giàng xã 

Hương Vĩnh 

25,0             

  Đoạn 1 

Điểm đầu giao nhau 

với đường ĐH.86 

Ngã ba chợ Đón xã 

Hương Long 

Điểm cuối giao 

đường ĐLX.05( 

LX.06 cũ) xã 

Hương Vĩnh 

5,6 III-ĐB 11,0/12,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

III-ĐB 

III-ĐB 
11,0/12,

0 
Giữ Nguyên Cấp 

  Đoạn 2 

Điểm đầu giao với 

đườngĐLX.05( 

LX.06 cũ) xã Hương 

Vĩnh 

Điểm cuối cổng 

vào Bản Giàng xã 

Hương Vĩnh 

19,4 IV-MN 5,5/7,5 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

IV-MN 

III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi 

9 ĐH.94 
  

4,8 
      

  Đoạn 1 

Điểm đầu giao cắt 

đường HCM tại xóm 

3 Phú Phong 

Điểm cuối giao 

đường LX.01 tại 

UBND xã Hương 

Xuân 

1,9 ĐT 8,0/16 

Nâng cấp cấp 

mở rộng 

thành đường 

trục nhánh đô 

thị 

ĐT 8,0/16 
Duy tu bảo dưỡng 

giữ nguyên cấp 

  Đoạn 2 

Điểm đầu giao 

đường LX.01 tại 

UBND xã Hương 

Xuân 

Điểm cuối giao 

với ĐT.553 xã 

Xuân Hương 

2,9 III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

III miền núi 

III-ĐB 12-Nov 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

đồng bằng 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

10 ĐH.95 

Điểm đầu giao với 

đường QL15A tại 

ngã ba Hà Linh 

Điểm cuối bản 

Cuồi Trả xã Hòa 

Hải 

13,06 III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp cải 

tọa đạt cấp 

IV-MN 

ĐT 18/26 

Nâng cấp mở 

rộng thành đường 

Trục ngang khu 

vực (riêng đoạn đi 

qua từ đường 

HCM đi xã Hòa 

Hải đạt cấp III 

miền núi) 

11 ĐH.96 

Điểm đầu Giao với 

QL.15A xã Hương 

Đô 

Điểm cuối giao 

cắt với đường vào 

ga tàu xã Phúc 

Trạch 

3,5 III-ĐB 11,0/12,0 

Nâng cấp cải 

tọa đạt cấp 

III-ĐB 

III-ĐB 
11,0/12,

0 
Giữ Nguyên Cấp 

12 ĐH.97 

Điểm đầu hồ Bình 

Sơn thị trấn Hương 

Khê  

Điểm cuối giao 

với ĐH.91 xóm 7 

xã Gia Phố 

4,0             

  Đoạn 1 

Điểm đầu hồ Bình 

Sơn Thị Trấn 

Hương Khê 

Điểm cuối giao 

với đường LX.14 

Thị Trấn Hương 

Khê 

1,0 ĐT 7,0/13 

Nâng cấp cấp 

mở rộng 

thành đường 

trục nhánh đô 

thị 

ĐT 7,0/13 
Duy tu bảo dưỡng 

giữ nguyên cấp 

  Đoạn 2 

Điểm đầu giao với 

giao với đường 

LX.14 Thị Trấn 

Hương Khê 

Điểm cuối giao 

với ĐH.91 xóm 7 

xã Gia Phố 

3,0 ĐT 12/24 

Nâng cấp cấp 

mở rộng 

thành đường 

trục chính đô 

thị 

ĐT 12/24 
Duy tu bảo dưỡng 

giữ nguyên cấp 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

13 ĐH.98 

Điểm đầu giao với 

Quốc lộ 15A Bến xe 

Hương Khê 

Điểm cuối giao 

với ĐT.553 

UBND xã Lộc 

Yên 

2,3 ĐT 
18/(27-

30) 

Nâng cấp cấp 

mở rộng 

thành đường 

trục chính đô 

thị 

18/(27-

30) 
12/24 Giữ nguyên cấp 

14 ĐH.99 

Điểm đầu giao với 

Quốc lộ 15A ngã ba 

xã Phúc Đồng 

Điểm cuối giao 

với ĐH.88 ngã ba 

Cửa Miếu xã 

Điền Mỹ 

6,1 III-ĐB 11,0/12,0 

Nâng cấp cải 

tọa đạt cấp 

III-ĐB 

III-ĐB 11,0/12 Giữ nguyên cấp 

  Đoạn 1 

Điểm đầu giao với 

Quốc lộ 15A ngã ba 

xã Phúc Đồng 

Điểm cuối giao 

với ĐH.95 xã 

Phúc Đồng 

3,78 III-ĐB 11/12 

Nâng cấp cải 

tọa đạt cấp 

III-ĐB 

III-ĐB 11,0/12 Giữ nguyên cấp 

  Đoạn 2 

Điểm đầu giao với 

ĐH.95 xã Phúc 

Đồng 

Điểm cuối giao 

với ĐH.88 ngã ba 

Cửa Miếu xã 

Điền Mỹ dài 

2,3 III-ĐB 11/12 

Nâng cấp cải 

tọa đạt cấp 

III-ĐB 

III-ĐB 11,0/12 Giữ nguyên cấp 

II Đường liên xã 96,41             

1 ĐLX,01 

Điểm đầu giao với 

đường ĐH.93 

UBND xã Hương 

Vĩnh 

Điểm cuối giao 

với đường tỉnh lộ 

ĐT.553 xã Hương 

Xuân 

11,0 V-MN 3,5/6,5 
Giữ nguyên 

cấp 
III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

2 ĐLX.02 

Điểm đầu giao với 

đường QL.15A xã 

Phúc Đồng 

Điểm cuối giao 

với đường ĐH.91 

xã Gia Phố 

11,0 V-MN 3,5/6,5 
Giữ nguyên 

cấp 
III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 

3 ĐLX.03  

Điểm đầu giao với 

đường ĐH.92 xã 

Hương Giang 

Điểm cuối giao 

với đường tỉnh lộ 

ĐT.553 xã Lộc 

Yên 

9,0 IV-MN 5,5/7,5 
Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

IV-

MN 
5,5/7,5 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 

4 ĐLX.04 

Điểm đầu giao với 

đường Hồ Chí Minh 

xã Phúc Đồng 

Điểm cuối giao 

ĐLX.05( LX,06 

cũ) Khe Nậy xã 

Hòa Hải  

7,0 IV-MN 5,5/7,5 
Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

IV-

MN 
5,5/7,5 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 

5 

ĐLX.05 

(LX.06 

cũ) 

Điểm đầu tại xã Hòa 

Hải 

Điểm cuối ranh 

giới  xã Hương 

Vinh và xã 

Hương Xuân 

19,78 V-MN 3,5/6,5 
Giữ nguyên 

cấp 
III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 

6 

ĐLX.06 

(LX.06 

cũ) 

Điểm đầu Trường 

Tiểu học Tùng Sơn 

Điền mỹ, xã Điền 

Mỹ 

Điểm cuối ranh 

giới huyện Can 

Lộc 

7,00 III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp đạt 

cấp III-MN 

và chuyển 

thành đường 

huyện quản 

lý 

III-MN 6,0/9,0 Giữ Nguyên Cấp 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

7 

ĐLX.07 

(LX,08 

cũ) 

Điểm đầu Cầu treo 

Hà Linh 

Điểm cuối giao 

với đường LX.07 

xã Điền Mỹ 

7,00 III-MN 6,0/9,0 

Nâng cấp đạt 

cấp III-MN 

và chuyển 

thành đường 

huyện quản 

lý 

III-MN 6,0/9,0 Giữ Nguyên Cấp 

8 

ĐLX.08 

(ĐLX.10 

cũ) 

Điểm đầu giao nhau 

với đường ĐH.91 xã 

Gia Phố 

Điểm cuối giao 

đường ĐH.98 

(đường Phan 

Đình Phùng) thị 

Trấn Hương Khê 

6,00 ĐT 12/24 
Giữ nguyên 

cấp 
ĐT 12/24 

Nâng cấp cải tạo 

thành đường Trục 

chính đô thị 

9 

ĐLX.09 

(ĐLX.11 

cũ) 

Điểm đầu đấu nối 

với đường 

LX.07(Trường Tiều 

học Tùng Sơn Điền 

Mỹ) xã Điền Mỹ 

Điểm cuối ranh 

giới huyện Đức 

Thọ 

10,00 V-MN 3,5/6,5 

Giữ nguyên 

cấp và thông 

tuyến đoạn 

cuối tuyến 

đấu nối sang 

xã Đức Liên 

huyện Đức 

Thọ dài 

2,8km 

IV-

MN 
5,5/7,5 

Giữ nguyên cấp 

và chuyển thành 

đường huyện 

quản lý 

10 

ĐLX.10 

(ĐLX.12 

cũ) 

Điểm đầu giao nhau 

đường ĐH.86 xã 

Hòa Hải 

Điểm cuối giao 

nhau với đường 

Hồ Chí Minh xã 

Phúc Đồng 

4,50 IV-MN 5,5/7,5 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

IV miền núi 

III-MN 11/12 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

11 

ĐLX.11 

(ĐLX.15 

cũ) 

Điểm đầu đường Hồ 

Chí Minh xã Phú 

Phong 

Điểm cuối giao 

nhau với đường 

LX.01 xã Tân 

Hương 

2,57             

  Đoạn 1 

Điểm đầu đường Hồ 

Chí Minh xã Phú 

Phong 

Điểm cuối giáo 

nhau với ĐLX.01 

xã Xuân Hương 

1,32 IV-MN 5,5/7,5 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

IV miền núi 

III-MN 11/12 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 

  Đoạn 2 

Điểm đầu giao nhau 

với ĐLX.01 xã 

Xuân Hương 

Điểm cuối giao 

nhau với ĐT.553 

xã Xuân Hương 

1,25 IV-MN 5,5/7,5 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp 

IV miền núi 

III-MN 11/12 

Nâng cấp mở 

rộng đạt cấp III 

miền núi. 

12 

ĐLX.12 

(ĐLX.17 

cũ) 

Điểm đầu giao nhau 

với đường Hồ Chí 

Minh thị trấn Hương 

Khê 

Điểm cuối giao 

với đường ĐH.91 

xã Phú Gia 

1,56 ĐT 12/24 

Nâng cấp mở 

rộng thành 

đường Trục 

chính đô thị 

ĐT 12/24 Giữ nguyên cấp 

III Đường quy hoạch mới 37,70             

1 ĐQH.01   
 

13,30             

  Đoạn 1 

Điểm đầu đấu nối 

với (đoạn1) của 

đường ĐH.87 tại xã 

Hương Giang 

Điểm cuối đấu 

nối với (đoạn 3) 

đường ĐH.87 tại 

xã Hương Đô  

3,70         14/18 

Thông tuyến tạo 

thành trục Dọc 

phía đồng 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

  Đoạn 2 

Điểm đầu đấu nối 

với  (đoạn 3) ĐH.87 

tại xã Phúc Trạch 

Điểm cuối đường 

HCM tại xã 

Hương Trạch 

9,60         14/18 

Thông tuyến tạo 

thành trục Dọc 

phía đồng 

2 ĐQH.02 

Điểm đầu đấu nới 

với đường ĐLX.05 

(LX,06 cũ) ranh giới 

xã Hương Vĩnh và 

Hương Xuân 

Điểm cuối đấu 

nối với ĐH.89 tại 

xã Hương Trà 

6,50 III-MN 6,0/90 

Thông tuyến 

tạo thành trục 

Dọc phía 

đồng 

III-MN 6,0/9,0 

Thông tuyến tạo 

thành trục Dọc 

phía đồng 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

3 ĐQH.03 

Điểm đầu giao với 

ĐLX.05(LX,06 cũ) 

xã Mỹ Điền 

Điểm cuối giao 

với ĐH.88 xã Mỹ 

Điền 

6,00     
 

III-MN 6,0/9,0 

Thông tuyến tạo 

thành trục Ngang 

Tây Bắc đoạn từ 

ĐLX.05(LX.06 

cũ) đến đường 

HCM và nâng cấp 

mở rông trục thôn 

đoạn từ đường 

HCM đến cầu chợ 

Hôm xã điền mỹ 

tạo thành đường 

Ngang  phía Tây 

Bắc đạt cấp III 

miền núi 

4 ĐQH.04 

Điểm đầu đấu nối 

với ĐH.91 tại xã 

Phú Gia 

Điểm cuối giao 

với ĐH.87 tại Thị 

Trấn Hương Khê 

6,80 ĐT 12/24 

Thông tuyến 

thành đường 

trục chính đô 

thị 

ĐT 12/24 

Thông tuyến 

thành đường trục 

chính đô thị 

  Đoạn 1 

Điểm đầu đấu nối 

với ĐH.91 taị xã 

Phú Gia 

Điểm cuối giao 

với đường ĐH.91 

tại xã Phú Gia 

2,40 ĐT 
18/(27-

30) 

Thông tuyến 

thành đường 

trục chính đô 

thị 

ĐT 
18/(27-

30) 

Thông tuyến 

thành đường trục 

chính đô thị 



Biểu I: Bảng tổng hợp mạng lưới giao thông đường huyện, huyện Hương Khê định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn 2041-2050 

TT Ký hiệu 

Đoạn tuyến 

Chiều 

dài 

(km) 

Quy mô 

Điểm đầu Điểm cuối 

Giai đoạn 2021-2040 Giai đoạn 2041-2050 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức 

đầu tư 

Cấp 

đường 

Bề rộng 

mặt/nền 

(m) 

Hình thức đầu 

tư 

  Đoạn 2 

Điểm đầu đấu nối 

với ĐH.91 tại xã 

Phú Gia 

Điểm cuối giao 

với ĐH.87 tại Thị 

Trấn Hương Khê 

4,40 ĐT 
18/(27-

30) 

Thông tuyến 

thành đường 

trục chính đô 

thị 

ĐT 
18/(27-

30) 

Thông tuyến 

thành đường trục 

chính đô thị 

5 ĐQH.05 

Điểm đầu đấu nới 

với đường tỉnh 

ĐT.553 xã Lộc Yên 

Điểm cuối giao 

với ĐQH.01 xã 

Hương Đô 

5,10 ĐT 18/27 

Thông tuyến 

thành đường 

trục ngang đô 

thị 

ĐT 18/27 

Thông tuyến 

thành đường trục 

ngang đô thị 

                      

IV 
Tổng hợp đường huyện và đường xã và đường 

quy hoạch mới 
291,80             

  

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện QH hoạch phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn toàn huyện đối các tuyến đường QH 

giai đoạn 2021-2040 khi triển khai nâng cấp mở rộng có thể đạt cấp đường theo QH hoặc nhỏ hơn một cấp tùy thuộc vào điều 

kiện thực tế, hoặc thực hiện quy hoạch theo giai đoạn 2041-2050 



VI.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật 

VI.2.1. Cơ sở quy hoạch và nguyên tắc quy hoạch 

- Cơ sở: 

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.  

+ Các văn bản, tài liệu pháp lý để lập đồ án quy hoạch 

+ Bản đồ nền vùng huyện Hương Khê tỉ lệ 1/25.000. 

+ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hương Khê, quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới các xã trong huyện. 

+ Các quy hoạch chuyên ngành, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Nguyên tắc: 

+ Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế thay đổi địa hình, hạn chế tối đa 

khối lượng thi công đất.  

+ Kết quả nghiên cứu của các giai đoạn quy hoạch trước cái gì vẫn phù 

hợp sẽ tiếp tục tuân thủ, cái gì chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh trong giai 

đoạn nghiên cứu này. 

+ Đảm bảo nền xây dựng các công trình không bị ngập úng và ảnh 

hưởng của tai biến thiên nhiên (lũ quét, sạt lở, động đất….), có xem xét đến 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.   

+ Khi khai thác ven sông suối cần xây dựng lùi xa cách bờ sông suối tối 

thiểu 30m đến 100m. 

+ Đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt. 

+ Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất. 

VI.2.2. Định hướng quy hoạch san nền 

a. Lựa chọn cao độ xây dựng khống chế tối thiểu: 

* Giải pháp chung:  

- Cao độ xây dựng khống chế các khu vực phải được lựa chọn trên cơ 

sở khoa học, phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng khu vực. Có 

hệ thống thoát nước mặt hoàn chỉnh và phải đảm bảo thoát hết nước mặt trên 

toàn lưu vực ra các trục tiêu.  

- Đặc biệt đối với khu vực ven sông cần kết hợp với các giải pháp 

phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, các ảnh hưởng của lũ lụt, ngập úng. 

- Không được chọn đất xây dựng đô thị tại các khu vực thường xuyên 

bị ảnh hưởng thiên tai như lũ quét, lũ ống, sạt lở đất,... 

* Giải pháp cụ thể: 

Căn cứ vào dạng địa hình, mức báo động mực nước các sông ảnh 

hưởng tới khu vực nghiên cứu, cao độ nền xây dựng hiện trạng trong khu vực 

và điều tra thực tế chọn cao độ xây dựng khống chế như sau:  

- Đối với khu vực thị trấn Hương Khê: Căn cứ theo đồ án quy hoạch chung 

xây dựng thị trấn Hương Khê, chọn cao độ xây dựng tối thiểu là 14,5m. Xây dựng 

các hồ điều hòa, các kênh mương thoát nước tránh ngập úng cho thị trấn. 



- Đối với khu vực trung tâm xã, làng xóm hiện có: Cao độ xây dựng 

phù hợp với địa hình hiện trạng đảm bảo thoát nước tốt và không bị ngập úng. 

Khuyến cáo nếu nền công trình hiện có < báo động III, khi có điều kiện nên 

tôn nền công trình tới >MN(III) (mực nước báo động cấp III, Vì các sông có 

độ dốc lớn, nên mực nước tại từng vị trí sẽ khác nhau) + 0,3m. 

- Đối với khu dự kiến xây mới: Khu vực ảnh hưởng của lũ: Cao độ nền 

khống chế tối thiểu đối với dân dụng = MN(III) + 0,3m. Đối với các công 

trình công cộng dự kiến xây mới (Trụ sở làm việc, trường học, trạm điện…): 

Cao độ nền khống chế tối thiểu = MN (III) + (0,7-1,0)m. Đối với khu công 

nghiệp dự kiến: Cao độ nền khống chế tối thiểu=MN (III) + (1,0-1,5)m. Đối 

với các đường huyện lộ nếu những cung đường nào có cao độ < MN(III), nên 

có dự án nâng cấp tới > MN (III)+(0,5+0,7)m. 

- Khu vực có địa hình đồi núi: Chỉ nên khai thác quỹ đất có độ độ dốc 

i<15% và xây dựng theo thềm bậc của địa hình. Giữa các thềm xây dựng cần có 

kè, tường chắn hoặc gia cố taluy.Chỉ san gạt mặt bằng lớn khi thực sự cần thiết. 

b. Nguồn đất đắp: 

Nguồn đất đắp có thể khai thác từ nạo vét suối, từ nguồn đất san 

gạt.Tuy nhiên khi khai thác nguồn đất đắp cần phải thỏa thuận với sở Tài 

nguyên và Môi trường, chính quyền sở tại. 

VI.2.3. Định hướng quy hoạch thoát nước mưa 

a. Lưu vực thoát nước: 

- Lưu vực 1: Khu vực xã Hòa Hải, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, 

Phúc Đồng, Điền Mỹ  thoát nước qua hệ thống khe nước hiện trạng đổ xuống 

Sông Nổ, rồi thoát xuống Sông Ngàn Sâu. 

- Lưu vực 2: Khu vực xã Phú Gia, Hương Vĩnh, Phú Phong, Hương 

Vĩnh, Hương Xuân, Hương Trà,  thoát nước qua hệ thống khe suối hiện trạng, 

Sông Tiêm rồi thoát xuống Sông Ngàn Sâu. 

- Lưu vực 3: Khu vực xã Hương Lâm, Hương Liên thoát nước qua hệ 

thống khe suối hiện trạng rồi thoát xuống Sông Rào Nổ. 

- Lưu vực 4: Khu vực xã Hà Linh, Hương Thủy, Gia Phố, Hương 

Giang, Thị Trấn Hương Khê, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Trạch  

thoát nước qua hệ thống khe suối hiện trạng rồi thoát xuống Ngàn Sâu. 

b. Lựa chọn hệ thống thoát nước: 

- Tại thị trấn Hương Khê lựa chọn hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, 

theo nguyên tắc tự chảy. Tùy theo đặc điểm của đô thị sẽ xây dựng hệ thống 

hồ điều hòa để điều tiết thoát nước. Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết 

kế đảm bảo thu hết, thu nhanh không chảy vòng vo và gây úng ngập. Các 

đoạn sông gần đô thị cần được kè để tránh sạt lở và tạo cảnh quan cho đô thị. 

- Tại các khu trung tâm xã, dân cư tập trung sử dụng hệ thống thoát 

nước chung. 



- Tại các khu công nghiệp tập trung sử dụng hệ thống thoát nước riêng. 

Công nghiệp nhỏ lẻ phải được xử lý nước thải cục bộ trước khi xả vào hệ 

thống thoát nước chung. 

c. Kết cấu cống: 

- Tùy vào hiện trạng địa hình, điều kiện kinh tế…để lựa chọn kết cấu 

cống là cống tròn BTCT, mương xây nắp đan hay mương xây hở. 

- Tại các thị trấn, địa hình tương đối thuận lợi nên chọn kết cấu cống là 

cống tròn hoặc cống hộp bằng BTCT.  

- Tại các khu, cụm công nghiệp tập trung, các điểm dân cư nông thôn 

sử dụng kết cấu mương xây có nắp đan BTCT.  

- Tại các khu vực địa hình đồi núi nên xây dựng các tuyến mương hở 

đón nước, lái dòng chảy không cho chảy tràn từ thềm cao xuống thềm để tránh 

gây sạt lở… 

 - Những tuyến mương cắt ngang địa hình có độ dốc lớn cần xây bậc 

tiêu năng. 

 - Cống qua đường là cống tròn BTCT hoặc cống bản. 

VI.2.4. Định hướng các giải pháp phòng tránh thiên tai, biến đổi khí 

hậu 

- Chú trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến hành gia cố đê, kè 

đảm bảo ứng biến tốt với kịch bản biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng các công trình tránh lũ, vượt lũ, sống chung với lũ, kè sông 

Ngàn Sâu, Sông Nổ, Sông Tiêm ở các đoạn xung yếu, soạt lỡ. 

- Chú trọng vào hệ sinh thái ven sông, tăng cường trồng rừng phòng hộ. 

- Trên toàn huyện tiến hành cải tạo và xây dựng các hồ đập hiện có và 

tiến hành nạo vét các dòng chảy các trục tiêu thoát chính, tranh để bồi lắng. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để làm sao phải tự 

người dân xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho mình. 

- Các khu vực có hiện tượng lở núi cần cảnh báo cho dân cư trong vùng 

luôn có ý thức cảnh giác, phải có giải pháp để đảm bảo an toàn. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn và 

rừng phòng hộ. Thiết lập vành đai rừng phòng hộ. 

- Nghiên cứu cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi, tuyển chọn cơ cấu 

giống chống chịu để né tránh các điều kiện bất lợi về khí hậu, thời tiết. 

- Đô thị ven sông vùng chịu ảnh hưởng của mực nước sông dâng cao 

nên khi xây dựng cần phải xem xét kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp để tính toán cao độ xây dựng. 

- Tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp. 



VI.3. Định hướng phát triển hệ thống cấp điện 

VI.3.1. Căn cứ thiết kế 

- Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét 

đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII Điều chỉnh) đã được phê duyệt 

theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 cuả Thủ tướng Chính phủ. 

- Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-

2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). 

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025 có 

xét đến năm 2035, đã được phê duyệt (hợp phần I và hợp phần II) 

- Sơ đồ hệ thống điện cao áp VN do trung tâm điều độ điện quốc gia 

cung cấp. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD và các tiêu 

chuẩn ngành có liên quan. 

VI.3.2. Tiêu chuẩn và dự báo phụ tải 

a. Tiêu chuẩn cấp điện: 

Chỉ tiêu cấp điện cho các khu đô thị và dân cư căn cứ quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam. Cụ thể: 

- Cấp điện sinh hoạt: 

+ Đô thị loại IV – V:  330 W/người 

+ Nông thôn: 200 W/người 

- Cấp điện công cộng, dịch vụ: 

Loại đô thị 
Đơn vị 

tính 

Đô thị 

loại IV-V 

Điện công trình công cộng tính bằng % phụ tải điện 

sinh hoạt (theo QCXD) 
% 30 

Điện công trình công cộng (tính trực tiếp theo diện 

tích đất dự báo) 
kW/ha 80 

- Cấp điện công nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Chỉ tiêu 

cấp điện công nghiệp căn cứ tính chất và quy mô khu cụm nghiệp lấy từ 140-

350kW/ha, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp lấy 120kW/ha, kho tàng lấy 

50kW/ha. 

- Chỉ tiêu cấp điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm 

bảo đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V. 

- Chỉ tiêu du lịch được tính quy đổi trên số giường nghỉ dựa trên quy 

mô diện tích: 2,5kW/giường. 

- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư 

nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥15% nhu cầu điện sinh hoạt 

của xã hoặc liên xã. 

b. Tính toán nhu cầu phụ tải điện:  

- Phụ tải cấp điện khu vực đô thị: 



Stt 

 

 

Tên đô thị 

Đến năm 2040 

Dân số 

(Người) 

Chỉ tiêu 

(W/Ngư

ời) 

Phụ tải 

SH 

(MW) 

Phụ tải 

CC 

(MW) 

1 Khu đô thị TT Hương 

Khê  
17.082 330        5,64         1,69  

17 Khu đô thị Phúc Đồng 5.507 330        1,82         0,55  

5 Khu đô thị Hương Trà 4.155 330        1,37         0,41  

18 Khu đô thị Hương Trạch 8.208 330        2,71         0,81  

Tổng  25.147  11,53 3,46 

Tổng (Kđt-sh= 0.65, Kđt-cc= 

0.7) 

  
7,50 2,42 

- Phụ tải cấp điện các khu vực nông thôn: 

Stt Tên xã 

Đến năm 2040 

Dân số 

(Người) 

Chỉ tiêu 

(W/Người) 

Phụ tải 

SH 

(MW) 

Phụ tải 

CC 

(MW) 

1 Điền Mỹ        5.322  200        1,06         0,32  

2 Hà Linh        7.847  200        1,57         0,47  

3 Hương Thủy        4.717  200        0,94         0,28  

4 Hòa Hải        6.626  200        1,33         0,40  

5 Hương Giang        5.197  200        1,04         0,31  

6 Lộc Yên        6.149  200        1,23         0,37  

7 Hương Bình        4.171  200        0,83         0,25  

8 Hương Long        5.144  200        1,03         0,31  

9 Phú Gia        5.403  200        1,08         0,32  

10 Gia Phố        5.452  200        1,09         0,33  

11 Phú Phong        4.318  200        0,86         0,26  

12 Hương Đô        4.107  200        0,82         0,25  

13 Hương Vĩnh        5.002  200        1,00         0,30  

14 Hương Xuân        4.476  200        0,90         0,27  

15 Phúc Trạch        6.489  200        1,30         0,39  

16 Hương Lâm        6.257  200        1,25         0,38  

17 Hương Liên        2.667  200        0,53         0,16  



Stt Tên xã 

Đến năm 2040 

Dân số 

(Người) 

Chỉ tiêu 

(W/Người) 

Phụ tải 

SH 

(MW) 

Phụ tải 

CC 

(MW) 

Tổng  89.344 
 

17,87 5,36 

Tổng (Kđt-sh= 0,65, Kđt-cc= 0,7) 11,61 3,75 

- Phụ tải cấp điện các cụm công nghiệp: 

Stt 
Tên cụm công 

nghiệp 

Đến năm 2040 

Vị trí 
Diện 

tích 

Chỉ tiêu 

(kW/ha

) 

Phụ tải 

(MW) 

1 
Cụm CN làng nghề  

Gia Phố xã Gia Phố 
11,07 

140 1,55 

2 
Cụm CN Hương 

Phúc 
xã Phúc Trạch và 

Hương Trạch 
60 

140 8,40 

3 
Cụm CN Hương 

Long xã Hương Long 
25 

140 3,50 

4 Cụm CN Phúc Đồng xã Phúc Đồng 70 140 9,80 

Tổng  
 

166,07 
 

23,25 

Tổng (Kđt-cn= 0,65)           15,11 

VI.3.3. Giải pháp cấp điện ; 

a. Nguồn điện: 

Định hướng giai đoạn 2021 đến 2025 lấy điện từ TBA110kV Hương 

Khê công suất 25MVA, cấp điện cho huyện Hương Khê04 lộ 35kV (lộ 371, 

373 để đấu nối thủy điện Hố Hô, lộ 375, 377 cấp điện cho các phụ tải huyện 

Hương Khê) và 03 lộ 22kV để đấu nối vào lưới điện 10kV sau trạm TG Hương 

Khê cải tạo lên vận hành điện áp 22kV ở khu vực thị trấn và vùng lân cận tiến tới 

xóa bỏ trạm TG Hương Khê. 

Xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, các tuyến truyền tải năng lượng 

xanh như: các nhà máy điện mặt trời, điện gió trên lòng hồ, tại các diện tích 

đất năng suất thấp. 

Giai đoạn 2025-2030 nâng công suất trạm 110kV Hương Khê lên 

2x25MVA. 

Giai đoạn 2031-2035 xây dựng trạm 110kV Hương Khê 2 công suất 

25MVA. 

b. Những nguyên tắc cơ bản, và giải pháp khi thiết kế sơ đồ cung cấp 

điện 

 Các tiêu chí khi thiết kế lưới điện 



- Từng bước nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, đảm bảo chất 

lượng điện năng lưới điện toàn tỉnh; 

- Kết cấu lưới điện phải đảm bảo yêu cầu cấp điện trước mắt có dự 

phòng và không bị phá vỡ trong tương lai; 

- Kế thừa và phát huy quy hoạch cũ, trên cơ sở đó phát triển quy hoạch 

mới phù hợp quy hoạch và định hướng chung của tỉnh. 

- Lưới điện phải được cấp điện ít nhất từ 2 nguồn điện. 

 Các quan điểm và lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế lưới điện 

- Nâng cao một bước độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo chất lượng 

điện áp ở những điểm bất lợi nhất. 

- Tăng cường chất lượng điện năng, giảm tổn thất lưới trung áp của tỉnh. 

- Những khu vực cải tạo lưới điện phải phù hợp với quy định của ngành 

về tiến trình tiêu chuẩn hoá lưới điện.  

- Lưới trung áp được tính chi tiết tới năm 2025, cải tạo lưới điện 10kV 

sang 22kV hoặc 35kV.  

- Dần dần xóa bỏ các trạm biến áp trung gian, thay thế bằng các trạm 

110kV hoặc các xuất tuyến trung áp mới. Các tuyến trung áp vận hành theo đúng 

chỉ tiêu kỹ thuật đề ra, không có tuyến trung áp nào có tổn thất điện áp >5%. 

 Điện áp lưới điện phân phối trung áp 

- Lưới điện trung áp huyện Hương Khê hiện tại bao gồm 2 cấp điện áp 35, 10kV.  

- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Thực hiện cải tạo, nâng cấp 

toàn bộ lưới 10 kV lên 22 kV hoặc 35kV. Xây dựng hệ thống cáp ngầm cho khu 

vực trung tâm đô thị và các khu đô thị mới để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Tới năm 2025 cải tạo toàn bộ lưới 10kV thành 22kV hoặc 35kV.  

- Cải tạo phần lưới điện phân phối 10kV sang điện áp 22kV 

 Cấu trúc lưới điện 

- Khu vực thị trấn, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan 

trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới 

điện được thiết kế hình tia.  

- Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang 

tải từ 60-70 % so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn.  

- Tại khu vực thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho 

trạm biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên 

không để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. 

- Để đảm bảo độ tin cậy, cần tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng lại 

(Recloser) trên các tuyến trung áp quan trọng và các nhánh nhằm phân đoạn sự 

cố. Tăng cường bổ sung cầu dao phân đoạn để phân đoạn lưới điện nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện. 

- Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các 

thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO…; khu vực thị trấn, khu đô thị trang bị 

hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại. 



 Tiết diện dây dẫn 

+ Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:  

 Đường trục: Sử dụng cáp ngầm hoặc cáp treo XPLE tiết diện ≥ 240 mm
2
 

hoặc đường dây trên không dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 150 mm
2
; 

 Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm XPLE hoặc dây nhôm lõi thép bọc 

cách điện với tiết diện ≥ 70 mm
2
. 

+ Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:  

 Đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm
2
; 

 Đường nhánh chính: cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm dùng 

dây nhôm lõi thép có tiết diện  50 mm
2
. 

 Gam máy biến áp phụ tải 

- Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo 

nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán 

kính đã được quy định.  

Khu vực thị trấn, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có 

gam công suất từ 100 kVA÷630kVA; 

Khu vực nông thôn, sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 

50 kVA÷250kVA; 

Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với 

quy mô phụ tải. 

- Đối với các khách hàng là tổ chức, cá nhân có sử dụng trạm biến áp riêng, 

phải đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của dây chuyền sản 

xuất và phải đảm bảo cos ≥ 0,9. Trường hợp cos ≤ 0,9, bên mua phải lắp đặt 

thiết bị bù công suất phản kháng hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ 

thống điện của bên bán để nâng công suất cos đạt từ 0,9 trở lên.  

 Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp khi thiết kế 

- Các đường dây trung áp mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn 

thất điện áp lớn nhất  5% ở chế độ vận hành bình thường và  10% ở chế độ sau 

sự cố. 

c. Lưới điện: 

- Lưới trung áp: Hiện nay toàn bộ huyện dùng nguồn điện từ trạm trạm 

110kV Hương Khê công suất: 25(2x25)-110/35/22/0,4kV. 

+ Kết cấu lưới trung áp 35kV trong chế độ làm việc bình thường, khả 

năng tải không vượt quá 70% công suất để đảm bảo độ dự phòng vận hành. 

Phía ngoại thị liên quan đến các công trình đầu mối khu vực có thể thiết kế 

dạng hình tia cùng các máy cắt phân đoạn và recloser đóng lặp lại. 

- Lưới điện và trạm hạ thế: 

+ Trạm biến áp phân phối trong các khu công nghiệp tuân thủ theo thiết 

kế về quy mô và vị trí theo từng nhà máy cụ thể. Trong khu công nghiệp 



không yêu cầu về hình thức mỹ quan của nhà trạm trừ các vị trí tiếp giáp với 

trục giao thông lớn,công trình hành chính.  

+ Trong các khu dân cư, đô thị xây mới nên sử dụng trạm kín kios hoặc 

hợp bộ để đảm bảo mỹ quan đô thị. Quy mô chiếm đất các trạm trong khỏang 

20-40m2, đặt tại các vị trí cây xanh và trong các công trình có phụ tải lớn.  

+ Hệ thống điện hạ thế thống nhất sử dụng cấp điện áp 380/220V ba 

pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp. Với khu đô thị mới đầu tư đồng bộ, lưới 

điện hạ thế phải đi ngầm. Vùng ngoại thị hoặc khu chưa ổn định về quy hoạch 

có thể đi nổi bằng cáp vặn xoắn. 

+ Lưới điện hạ thế có bán kính cấp điện < 300m trong đô thị, < 800m phạm 

vi ngoài đô thị nhằm tránh độ sụt áp cuối đường dây quá định mức cho phép.  

- Lưới chiếu sáng:  

+ Xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới chiếu sáng đèn đường, chiếu 

sáng cảnh quan - lễ hội cho khu vực nghiên cứu. Bổ sung các tuyến chiếu sáng 

cho các trục đường quốc lộ và các khu dân cư.  

+ Các tuyến chiếu sáng trục chính nên sử dụng kiểu chiếu sáng độc lập 

bằng hệ thống cột thép mạ kẽm nhúng nóng. Trong khu dân cư, lưới chiếu 

sáng có thể đi chung cột với tuyến điện 0,4kV cấp cho sinh hoạt. 

VI.4. Định hướng phát triển hệ thống cấp nước 

VI.4.1. Quy hoạch thủy lợi 

Hệ thống thủy lợi toàn huyện dựa theo quy hoạch tổng thể hệ thống 

thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, được phê 

duyệt theo quyết định 1461/QĐ-UBND ngày 21/03/2012; Hiện trạng các công 

trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Các đồ án quy hoạch nông thôn mới, Quy 

hoạch chung thị trấn Hương Khê, Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. 

a. Giải pháp chung: 

          - Phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại hóa, đẩy mạnh công tác quản lý 

quy hoạch thủy lợi, kết hợp thủy lợi với giao thông nội đồng.  

           - Tu bổ, nâng cấp, xây dựng mới các công trình tiêu thoát lũ nhằm đảm 

bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lũ gây ra. 

Tập trung củng cố, xây dựng, nâng cấp hệ thống kè sông, đê sông, đảm bảo 

mức tối thiểu chống được gió bão cấp 10 và ứng với tần suất ngập lũ 5%.  

- Bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước, đặc biệt các hồ chứa phía hạ du 

là các khu dân cư, khu công nghiệp, cơ sở chính trị - kinh tế - văn hóa và các 

công trình quan trọng. Tiếp tục xây dựng hệ thống cảnh báo hạ lưu thủy điện Hố 

Hô; tiếp tục xây dựng hoàn thiện các hồ chứa có trong quy hoạch để cấp nước 

tưới nông nghiệp và sinh hoạt.   Phấn đấu kiên cố hóa hệ thống kênh mương, 

phấn đấu đến 2035 hệ thống kênh mương nội đồng được bê tông hóa 100%. 

- Bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước, phát huy tối đa tiềm năng 

của các nguồn nước hiện cóđảm bảo điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu. 



Đáp ứng đủ nguồn nước cho sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, du lịch - dịch 

vụ và các ngành kinh tế khác. 

- Quản lý và khai thác tốt các công trình tưới tiêu đảm bảo chủ động 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.  

- Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình thủy 

lợi phục vụ đa mục tiêu. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch thủy lợi, kết hợp thủy lợi với 

giao thông nội đồng.  

- Xây dựng mới hồ chứa nước Vũ Môn để cắt lũ cho hạ du, cấp nước 

bổ sung cho đập dâng Sông Tiêm, đảm bảo nguồn nước tưới nông nghiệp và 

hoàn trả phần đã chuyển đổi nguồn nước cho nhà máy nước sinh hoạt. 

- Xây dựng mới hồ chứa nước Chúc A để cắt lũ cho hạ du, đảm bảo cấp 

nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho xã Hương Lâm và Hương Liên. 

- Xây dựng mới hồ chứa nước Khe Táy (thượng nguồn đập dâng Khe 

Táy) để cắt lũ cho hạ du, cấp nước bổ sung cho đập dâng Khe Táy để đảm bảo 

nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du. 

- Xây dựng hệ thống điều tiết ngăn lũ qua cầu Ông Táo cho trung tâm 

hành chính huyện Hương Khê. 

b. Giải pháp cụ thể: 

Huyện Hương Khê có địa hình chủ yếu là đồi núi, các lưu vực bị chia 

cắt bởi hệ thống sông suối nhỏ, đồi núi trập trùng. Các khu tưới nhỏ, nằm tách 

biệt nhau nên không thể đầu tư các hệ thống thủy nông lớn mà chỉ xây dựng 

các hồ chứa nhỏ để phục vụ riêng biệt cho các khu tưới độc lập. 

* Nguồn cấp: Nguồn cấp cho hệ thống thủy lợi huyện gồm 5 nguồn chính:  

- Nguồn thứ nhất lấy từ hệ thống thủy lợi Đập dâng Sông Tiêm. 

- Nguồn thứ hai từ hệ thống thủy lợi đập dâng Khe Táy. 

- Nguồn thứ ba từ hệ thống thủy lợi Đá Hàn. 

- Nguồn thứ tư lấy từ hệ thống hồ đập có dung tích vừa và nhỏ trong huyện.  

- Nguồn thứ 5 lấy từ hệ thống các khe, sông, suối trong địa bàn huyện: 

Sông Ngàn Sâu, Sông Tiêm... 

* Hệ thống cấp nước thủy lợi chính:  

- Từ hệ thống Đập Dâng Sông Tiêm cấp cho một phần các xã Hương 

Vĩnh, Hương Xuân, Phú Phong, Phú Gia, Hòa Hải, Hương Bình, Hương 

Long, Thị trấn Hương Khê, Gia Phố, Phúc Đồng. 

- Hệ thống đập dâng Khe Táy cấp cho một phần các xã: Lộc Yên, Gia 

Phố, Hương Giang. 

- Hệ thống thủy lợi Đá Hàn cấp cho một phần các xã Hòa Hải, Phúc 

Đồng. Giai đoạn 2 quy hoạch cấp thêm cho các xã Điền Mỹ , Hà Linh. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Nước Vàng, Khe Vạng, Khe Cây Kè và đập 

dâng Ông Lâm cấp thời vụ cho xã Hương Liên. 



- Hệ thống cấp nước từ Khe Mui, Cây Da Kè cấp thời vụ cho xã Hương Lâm. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đập Hội, Thùng Trứa, Đập Lù, Nhà Tàu, 

Zec 20, Cây Chanh cấp thời vụ cho xã Hương Trạch. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Cơn Trồi, Khe Song, Ma Leng, Đập Đá, 

Động Dài, Khe Dỗi cấp thời vụ cho xã Phúc Trạch. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Tiền Phong, Khe Bắc cấp thời vụ cho xã 

Hương Trà. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Nước Đỏ, Khe Sắn, Ông Vờm cấp thời vụ 

cho xã Lộc Yên. 

- Hệ thống cấp nước từ Khe Ruộng, Đá Bàn, Đập Bệ cấp thời vụ cho xã 

Hương Đô. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Mục Bài, Hà Thông, Đập Nậy, Cu Vức, Zec 

Tường, Đập Phụ xã Hương Xuân. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Nhà Lào cấp thời vụ cho xã Phú Phong. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Cha Chạm, Đập Dài, Cây Sắn cấp thời vụ 

cho xã Gia Phố. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đập Họ, Bình Định cấp thời vụ cho xã 

Hương Long. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đập Làng, Đập Trạng, Khe Du, Khe Dam, 

Khe Vôi cấp thời vụ cho xã Hương Thuỷ. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Họ Võ, Khe Con, Ma Ka cấp thời vụ cho xã 

Hương Giang. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đập Làng, Khe Trẹ, Đập Bắc cấp thời vụ 

cho xã Phú Gia. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đá Bạc cấp thời vụ cho xã Hương Bình. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Nhà Quan, Nhà Vân cấp thời vụ cho xã 

Hương Vĩnh. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Làng Vàng, Động Nhón, Rú Mạo, Ông Đọn, 

Cánh Hạc cấp thời vụ cho xã Phúc Đồng. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đập Mưng, Đập Rồng, Thia Thia, Khe 

Tráng, Khe Song, Đập Bến, Hồ Bắt cấp thời vụ cho xã Điền Mỹ. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Đá Hàn, Khe Nậy, Đập Sây, Đập Tắt, Khe 

Đập, Khe Nước, Đập Trâm, Đập dâng Đá Hàn, Hói Bãi cấp thời vụ cho xã 

Hoà Hải. 

- Hệ thống cấp nước từ hồ Khe Cọi, Đập Hóp, Khe Trai, Cây Hương, 

Đập Già, Ông Rang, Khe Phường cấp thời vụ cho xã Hà Linh. 

* Quy hoạch tiêu thoát thủy lợi: Căn cứ vào địa giới hành chính, đặc 

điểm địa hình, mạng lưới sông ngòi, các hướng tiêu, vị trí: nhận nước tiêu, 

cửa tiêu thoát; hiện trạng các công trình tiêu hiện có trong vùng nghiên cứu. Giải 

pháp tiêu thoát cho các vùng của huyện Hương Khê như sau: 



- Khu vực xã Hương Lâm, Hương Liên: Lấy trục tiêu chính là thượng 

nguồn sông Ngàn Sâu đổ vào lòng hồ thuỷ điện Hố Hô. Cần nâng cấp cải tạo 

và xây mới các trục tiêu chính trong khu vực theo từng giai đoạn, khơi thông, 

nạo vét bảo vệ dòng chảy các khe nước hiện trạng và các cống tiêu thoát nước 

đảm bảo tiêu thooát nhanh khu vực. Nâng cấp, sửa chưa hệ thống kênh tiêu 

nội đồng đến mặt ruộng. 

- Khu vực xã Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Phú Phong, Hương 

Trà, Lộc Yên, một phần Thị Trấn Hương Khê: Lấy trục tiêu chính là Sông 

Tiêm, đổ vào sông Ngàn Sâu tại địa phận xã Lộc Yên. Để đảm bảo tiêu thoát 

cho khu vực cần tập trung nâng cấp, cải tạo và xây dựng đồng bộ hệ thống 

kênh tiêu nội đồng. Nạo vét, tu sửa các kênh tiêu đã có, củng cố lại mạng lưới 

tiêu từ mặt ruộng và xây dựng các công trình điều tiết hợp lý đảm bảo tiêu thoát 

nước trong vùng. Bảo vệ, khơi thông  dòng chảy các khe suối hiện trạng tránh 

hiện tượng lấn chiếm dòng chảy.  

- Khu vực xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, một phần Lộc 

Yên, một phần Hương Trà: Lấy trục tiêu chính là sông Ngàn Sâu đoạn sau nhà 

máy thuỷ điện Hố Hô đến đoạn ngã 3 giao với Sông Tiêm. Cần tập trung nâng 

cấp, cải tạo và xây dựng đồng bộ hệ thống kênh tiêu nội đồng. Bảo vệ, khơi 

thông các trục tiêu chính, các khe suối, rãnh thoát nước hiện trạng tránh hiện 

tượng lấn chiếm dòng chảy.  

- Khu vực phía Đông xã Lộc Yên: Lấy trục tiêu chính là Khe Táy, tập 

trung rồi đổ vào sông Ngàn Sâu tại địa phận xã Lộc Yên. 

- Khu vực phía Đông Thị trấn, Gia Phố, Hương Thuỷ, Hương Giang, 

Hương Thuỷ, Phúc Đồng, Hà Linh, Điền Mỹ: Trục tiêu chính là sông Ngàn 

Sâu. Cần tập trung nâng cấp, cải tạo và xây dựng đồng bộ hệ thống kênh tiêu 

nội đồng. Bảo vệ, khơi thông các trục tiêu chính, các khe suối, rãnh thoát 

nước hiện trạng tránh hiện tượng lấn chiếm dòng chảy. 

- Khu vực Đông Bắc Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Hoà Hải, 

Phúc Đồng: Trục tiêu chính đổ ra Sông Nổ ở hạ lưu đập Đá Hàn và chảy vào 

sông Ngàn Sâu tại địa phận xã Phương Điền. Nâng cấp, cải tạo và xây dựng 

đồng bộ hệ thống kênh tiêu nội đồng. Khơi thông dòng chảy các khe suối, 

rãnh thoát nước hiện trạng tránh hiện tượng lấn chiếm dòng chảy. Đặc biệt là 

các trục tiêu tiêu chính đảm bảo thiêu thoát cho khu vực. 

VI.4.2. Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

a. Nhu cầu dùng nước: 

Tiêu chuẩn cấp Nước cho các đối tượng dùng Nước trong phạm vi 

nghiên cứu của đồ án quy hoạch lấy theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 

01:2009/BXD và TCXDVN 33:2006. 



Theo đó, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt đến năm 2040 đối với khu vực 

thành thị là 150 l/người.ngày, đối với khu vực nông thôn là 100 l/người.ngày, tỷ 

lệ dân số được cấp nước là 100%. 

Tiêu chuẩn cấp nước cho các công trình công cộng, dịch vụ, phục vụ 

chữa cháy, tưới cây, rửa đường,... lấy bằng 10% nước sinh hoạt. 

Tiêu chuẩn cấp nước  cho các khu công nghiệp tập trung là 

20m3/ha.ngày 

Nước thất thoát, rò rỉ lấy bằng 15% tổng lượng nước ở trên 

Nước dùng cho bản thân nhà máy nước lấy bằng 8% tổng lượng nước trên 

* Tổng nhu cầu dùng nước của huyện Hương Khê quy hoạch đến năm 

2040, định hướng đến năm 2050 được tổng hợp theo bảng sau: 

TÝNH TO¸N NHU CÇU DïNG NƯỚC cña HUYÖN H¦¥NG KH£ 
Định hướng quy hoạch cấp 

nước đên năm: 
2040 Đơn vị 2050 Đơn vị 

Tổng dân số toàn huyện: 151,340 Người 184,482 Người 

Dân số vùng thành thị: 54450 Người 66374 Người 

Dân số vùng nông thôn: 96,890 Người 118,108 Người 

Diện tích các khu công nghiệp 

tập trung (S) 
166 ha 166 ha 

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 

thành thị (L/ng.ngđ) 
150 L/ng.ngđ 150 L/ng.ngđ 

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 

nông thôn (L/ng.ngđ) 
100 L/ng.ngđ 100 L/ng.ngđ 

Nước dùng cho sinh hoạt 17,856.50 a m3/ng.đ 21,766.90 a m3/ng.đ 

Nước dùng cho các công trình 

công cộng, dịch vụ 
1,785.65 10%a b 2,176.69 10%a b 

Nước dùng cho các khu công 

nghiệp tập trung 
3,320.00 Sx20m3/ha d 3,320.00 Sx20m3/ha d 

Nước dự phòng, thất thoát, rò rỉ 3,444.32 15%(a+b+c+d) e 4,089.54 
15%(a+b+c+d

) 
e 

Nước phục vụ cho nhu cầu của 

nhà máy 
2,112.52 8%(a+b+c+d+f) f 2,508.25 

8%(a+b+c+d+

f) 
f 

Nước tính toán ngày trung bình 28,518.99 a+b+c+d+e+f Qtb 33,861.38 a+b+c+d+e+f Qtb 

Nước tính toán có kể đến hệ số 

Kngmax =1,2 
34,222.79 1,2*f Qmax 40,633.65 1,2*f Qmax 

Tổng nhu cầu dùng nước của 

toàn huyện 
34,223 m3/ng.đ 40,634 m3/ng.đ 

 

b. Công trình cấp nước: 

- Nhà máy nước thị trấn Hương Khê: Đến năm 2040 nâng cấp nhà máy 

nước thị trấn Hương Khê đạt công suốt thiết kế ban đầu 1.500 m3/ng.đ; nguồn 

nước thô cấp cho nhà máy nước từ Sông Tiêm. Cung cấp nước cho khu vực 

thị trị Hương Khê. 



- Nhà máy nước Gia Phố: Đến năm 2040 nâng cấp nhà máy nước Gia 

Phố đạt công suốt thiết kế ban đầu 1.500 m3/ng.đ ; nguồn nước thô cấp cho 

nhà máy nước từ Sông Ngàn Sâu. Cung cấp nước cho xã Gia Phố. 

- Nhà máy nước Hương Khê đặt tại xã Phú Gia: Đến năm 2040 thực 

hiện xong giai đoạn 2 nâng công suốt của nhà máy đạt 13.500 m3/ng.đ; nguồn 

nước thô cấp cho nhà máy nước từ thượng nguồn đập Sông Tiêm. Hòa mạng 

cùng với nhà máy nước thị trấn, nhà máy nước Gia Phố đạt tổng công suất 

16.500 m3/ng.đ, cung cấp nước cho khu vực thị trấn Hương Khê và các xã lân 

cận gồm Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Hương Trà, Gia Phố, Phú 

Phong, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Đô và Hương Vĩnh 

- Xây dựng mới nhà máy nước Hòa Hải công suất 6.000 m3/ng.đ đặt tại 

hồ  Đá Hàn xã Hòa Hải. Nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước từ hồ chứa 

nước Đá Hàn. Cung cấp nước cho xã Hòa Hải, đô thị Phúc Đồng, cụm công 

nghiệp Phúc Đồng, xã Điền Mỹ.  

- Xây dựng mới nhà máy nước Hương Giang công suất 4.000 m3/ng.đ 

đặt tại hồ  Khe Con xã Hương Giang. Nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước 

từ hồ chứa nước Khe Con. Cung cấp nước cho xã Hương Giang, Hương Thủy, 

xã Hà Linh.  

- Xây dựng mới nhà máy nước Hương Phúc công suất 5.000 m3/ng.đ 

đặt tại hồ  Khe Trồi xã Phúc Trạch. Nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước từ 

hồ chứa nước Khe Trồi. Cung cấp nước cho xã Phúc Trạch, đô thị La Khê (xã 

Hương Trạch) và cụm công nghiệp Hương Phúc.  

- Xây dựng mới nhà máy nước Hương Lâm công suất 3.000 m3/ng.đ 

đặt tại xã Hương Lâm. Nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước từ hồ chứa 

nước Chúc A (sông Ngàn Sâu). Cung cấp nước cho xã Hương Lâm và xã 

Hương Liên.  

c. Phân vùng cấp nước: Bao gồm 5 vùng cấp nước: 

+ Vùng 1: Cấp nước cho xã xã Hòa Hải, đô thị Phúc Đồng và xã Điền 

Mỹ, nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Hòa Hải, đến năm 2040 công suất 

là 6.000 m3/ng.đ 

+ Vùng 2: Cấp nước cho xã Hương Giang, xã Hương Thủy và xã Hà 

Linh, nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Hương Giang, đến năm 2040 

công suất là 4.000 m3/ng.đ. 

+ Vùng 3: Cấp nước cho thị trấn Hương Khê và các xã lân cận gồm 

Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Đô thị Hương Trà, Gia Phố, Phú Phong, 

Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Đô và Hương Vĩnh, nguồn nước được lấy từ 

nhà máy nước Hương Khê, đến năm 2034 công suất là 16.500 m3/ng.đ. 

+ Vùng 4: Cấp nước cho xã Phúc Trạch, đô thị La Khê (xã Hương 

Trạch), nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Hương Phúc, đến năm 2040 

công suất là 5.000 m3/ng.đ. 



+ Vùng 5: Cấp nước cho xã Hương Lâm, xã Hương Liên, nguồn nước 

được lấy từ nhà máy nước Hương Lâm, đến năm 2040 công suất là 3.000 

m3/ng.đ. 

CÔNG SUẤT DỰ KIẾN CÁC NHÀ MÁY NƯỚC CẤP CHO HUYỆN 

KHƯƠNG KHÊ ĐẾN NĂM 2040 

TT Hạng Mục Địa điểm xây dựng Phạm vi cấp nước 

Nguồn 

lấy nước 

thô 

Cống 

Suất 

(m3/n

g.đ) 

1 

Nhà máy 

nước 

Hương 

Khê 

Xã Phú Gia, Gia 

Phố, Thị trấn Hương 

Khê 

Thị trấn Hương Khê, xã 

Gia Phố, Phú Gia, 

Hương Long, Hương 

Bình, ĐT Hương Trà, 

Phú Phong, Lộc Yên 

Hương Xuân, Hương 

Đô, Hương Vĩnh 

Sông 

Tiêm,  

Sông 

Ngàn Sâu 

16,500 

2 

Nhà máy 

nước Hòa 

Hải 

Xã Hòa Hải 

Xã Hòa Hải, xã Phú 

Đồng, Điền Mỹ, Cụm 

công nghiệp Phúc Đồng 

Hồ Đá 

Hàn 
6,000 

3 

Nhà Máy 

Nước 

Hương 

Giang 

Xã Hương Giang 
Xã Hương Giang, 

Hương Thủy, Hà Linh 

Hồ Khe 

Con 
4,000 

4 

Nhà Máy 

Nước 

Hương 

Phúc 

Xã Phúc Trạch 

Xã Phúc Trạch, ĐT La 

Khê, Cụm công nghiệp 

Hương Phúc 

Hồ Khe 

Trồi 
5,000 

5 

Nhà Máy 

Nước 

Hương 

Lâm 

Xã Hương Lâm 
Xã Hương Lâm, xã 

Hương Liên 

Hồ Chúc 

A 
3,000 

Tổng 
 

Toàn huyện  
 

34,500 

d. Mạng lưới đường ống cấp nước: 

- Mạng lưới đường ống bố trí dạng vòng, cụt kết hợp thuận tiện cho 

việc phân phối nước đến các điểm tiêu thụ. Vật liệu ống bằng gang dẻo, nhựa 

HDPE. Duy trì, bảo dưỡng mạng lưới đường ống tránh thất thoát. 

- Tính toán mạng lưới ống cấp nước: Mạng lưới tuyến ống chuyển tải 

được tính bằng chương trình epanet, trên cơ sở tính toán bằng phương trình 

Hazen Wiliam: 

 H = 3,02 x (V/C)1,85 x (L/)1,17 

Trong đó: 

C: Hệ số nhám của đường ống. 



V: Vận tốc xác định theo vận tốc kinh tế của ống (m/s). 

: Đường kính ống trên mạng lưới (mm). 

L: Chiều dài các đoạn ống giữa các nút trên mạng lưới (m). 

- Đối với nhu cầu sinh hoạt: Đặt mới các tuyến ống chuyển tải và phân 

phối chính đường kính 350mm-160mm kết hợp với các tuyến ống hiện có.  

- Đặt mới các tuyến ống phân phối dọc theo các trục đường chính của 

trung tâm các xã theo quy hoạch nông thôn mới được lập, đường kính 200 

mm - 110mm phục vụ cho nhu cầu của xã. 

- Áp lực của mạng cấp 1 vào giờ cao điểm ≥15m đủ cấp nước cho nhà 

từ 2 -3 tầng. 

e. Cấp nước phòng cháy, chữa cháy: 

Nguồn nước: Kết hợp nguồn cấp nước tập trung, hai từ hệ thống mặt 

nước tự nhiên trong khu vực. 

Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các 

họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m. Họng 

cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống 100mm trở lên, đồng thời phải tuân 

theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của bộ Công an. Họng cứu hoả được 

đặt nổi trên mép đường, dọc theo đường phố, ở các ngã ba, ngã tư. Khoảng 

cách tường nhà tối thiểu 3m, cách mép ngoài của lòng đường tối đa 2,5m. 

Khoảng cách giữa các họng được xác định theo lưu lượng chữa cháy tính toán 

và đặc tính của từng loại họng, có thể từ 150 - 300m (Được thiết kế cụ thể 

trong giai đoạn tiếp theo). 

f. Biện pháp bảo vệ nguồn nước: 

Khu vực bảo vệ nguồn nước: Đối với nguồn nước ngầm. Xung quanh 

công trình khai thác (giếng khoan) với bán kính 25m. Cấm xây dựng các công 

trình làm nhiễm bẩn nguồn nước; Đào hố phân, rác, hố vôi; Chăn nuôi, đổ rác; 

Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía 

thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô 

nhiễm nguồn nước (không xả nước thải, nước nông giang, chăn nuôi, tắm giặt). 

Khu vực bảo vệ nhà máy nước, trạm bơm tăng áp:  Trong phạm vi 30m 

kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây dựng tường rào bảo vệ bao 

quanh khu vực trạm. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, 

công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh. Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước 

tối thiểu là 0,5m. 

VI.5. Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc 

VI.5.1. Cơ sở quy hoạch 

- Căn cứ Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 03/02/2014 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025. 



- Phương án quy hoạch vùng huyện Hương Khê đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Tình hình phát triển mạng thông tin trong nước và quốc tế những năm 

gần đây. 

- Cấu trúc mạng viễn thông tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm ngành và các tài liệu có liên quan. 

VI.5.2. Quan điểm phát triển 

- Thông tin và truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện. Phấn đấu 

ngành này trở thành ngành dịch vụ hỗ trợ tối ưu cho các ngành kinh tế: Công 

nghiệp 4.0, nông nghiệp ứng dụng IoT, các ngành dịch vụ như: du lịch, ngân 

hàng, tài chính, dịch vụ logistics và dịch vụ công; cũng như lĩnh vực văn hóa 

– xã hội, y tế, giáo dục. 

- Phát triển ngành thông tin và truyền thông để thúc đẩy quá trình chuyển 

đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố và các đô thị thông minh. 

- Bên cạnh đó, phát triển ngành thông tin và truyền thông đảm bảo phục 

vụ kịp thời cho công tác quốc phòng - an ninh và công tác ứng phó BĐKH, 

phòng chống thiên tai trong mọi tình huống.  

- Chú trọng công tác thông tin và truyền thông đến người dân, đặc biệt 

là cộng đồng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh về những chính sách của 

Đảng, Nhà nước, các thông tin về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

khoa học kỹ thuật.  

- Phát triển các cơ quan báo chí, truyền thanh truyền hình theo hướng 

hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy mô thông tin và xu hướng phát triển của 

truyền thông hiện đại, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc truyền 

tải thông tin đến công chúng. Triển khai thực hiện Quy hoạch báo chí toàn 

quốc đến năm 2025 của Chính phủ; tiếp tục tinh gọn các cơ quan truyền thông 

của tỉnh phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại.   

- Phát triển ngành bưu chính là hạ tầng cho thương mại điện tử với chất 

lượng dịch vụ cao, góp phần thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng 

trưởng trên địa bàn tỉnh. 

- Chú trọng xây dựng, ban hành, cập nhật, triển khai các chính sách, 

quy chế, chiến lược, quy hoạch, dự án về an toàn, an ninh mạng. 

VI.5.3. Mục tiêu phát triển 

- Giai đoạn 2021 - 2025:  

+ Số thuê bao điện thoại (cố định và di động)/100 dân đạt 100 thuê bao 

và 140 thuê bao; thuê bao internet với mật độ 13 thuê bao/100 dân và 20 thuê 

bao/100 dân.  

+ Bảo đảm đường truyền băng thông rộng, chất lượng cao đến 100% 

xã, thị trấn, cơ sở giáo dục; sử dụng hiệu quả và an toàn mạng truyền số 

chuyên dùng trong cơ quan Đảng và nhà nước.  



+ Phủ sóng phát thanh, số hóa truyền hình mặt đất, đưa thông tin báo 

chí trên môi trường internet và các dịch vụ truyền hình khác đến 100% hộ gia 

đình trên địa bàn.  

+ Bảo đảm 100% giao dịch doanh nghiệp với chính quyền (B2G) thực 

hiện thông qua nền tảng thương mại điện tử. 

+ Bảo đảm 100% các trường trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý giáo dục và giảng dạy, và thực hiện giảng dạy môn tin học có 

chất lượng, hiệu quả.  

+ Tin học hóa tất cả các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan 

nhà nước, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, đảm bảo 100% các cơ quan 

quản lý nhà nước hoạt động trên môi trường mạng và cung cấp 100% dịch vụ 

hành chính công mức độ 3, và trên 50% mức độ 4 đối với các lĩnh vực quan 

trọng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho 

công tác xúc tiến đầu tư, cho phép nhà đầu tư tiềm năng truy cập thông tin, 

nộp hồ sơ và sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác mà không phải trực tiếp đến 

các cơ quan chính quyền tỉnh. Hướng tới mọi công dân và doanh nghiệp trên 

địa bàn đều có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ hành chính công, một cửa điện 

tử giao tiếp với các cơ quan nhà nước.  

- Giai đoạn 2026-2040:  

+ Trên 95% người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, 2 

trên địa bàn; trên 80% người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 

trên địa bàn.   

+ Hương Khê tiếp tục đầu tư, đảm bảo hạ tầng CNTT cho phát triển 

Chính quyền điện tử và đô thị thông minh.  

- Giai đoạn sau năm 2040 đến năm 2050:  

+ Viễn thông là hạ tầng của kinh tế xã hội và công nghệ thông tin là 

kinh tế xã hội, hướng tới kinh tế số.   

+ Bưu chính là hạ tầng của thương mại điện tử. 

- Định hướng đến 2050: Công nghệ thông tin tạo điều kiện cho Bưu 

chính khai thác các dịch vụ thương mại điện tử (E - Commerce) như bán hàng 

qua Bưu chính, Bưu chính ảo, Bưu chính điện tử (E - Posts),v.v..., chất lượng 

dịch vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng khách hàng: Direct 

Mail (thư trực tiếp); Logistics (kho vận); Mua hàng qua Bưu điện - thương 

mại điện tử.  

+ Thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin và truyền thông và xây 

dựng Chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu và các chuẩn mực mới về quản lý 

nhà nước; đảm bảo trên 95% người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến cấp 

độ 3, 4 trên địa bàn. 

VI.6. Định hướng xử lý nước thải, quản lý chất thải và nghĩa trang 

VI.6.1. Quan điểm nghiên cứu 

- Song song với việc định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng thì đảm 

bảo môi trường sinh thái, môi trường sống cho người dân cũng là vấn đề cần 

quan tâm. Quy hoạch định huớng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa 



trang là một trong những nhân tố chính làm giảm khả năng ô nhiễm môi trường 

do phát triển kinh tế xã hội gây lên, tạo tiền đề cho vùng phát triển bền vững.   

- Tuy nhiên việc phát triển các cơ sở hạ tầng như: thoát nước thải, CTR, 

nghĩa trang, ... mang tính chất vùng cần xem xét cho phù hợp với điều kiện địa 

lý, địa hình, thuỷ văn, khí hậu… của từng khu vực, đặc biệt là khu vực có khả 

năng ngập lụt cục bộ, hoặc địa hình núi cao giao thông không thuân lợi, mặt 

khác các cần chú ý bảo vệ sinh thái khu bờ biển dọc theo các huyện, các khu 

hồ lớn của hai tỉnh. Do đó việc xây dựng các cơ sở hạ tầng đặc biệt là hệ 

thống thoát nước, xử lý nước thải, các khu vực xử lý CTR, nghĩa trang cấp 

vùng cho các đô thị và khu dân cư nông thôn, khu du lịch, khu công nghiệp… 

trong vùng sẽ có các tính chất riêng. 

- Ngoài ra quy hoạch vùng huyện phải có sự khớp nối phù hợp với các quy 

hoạch vùng đã định hướng như quy hoạch vùng tỉnh đã nghiên cứu và phê duyệt. 

VI.6.2. Cơ sở tính toán 

- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 định hướng đến 2030. 

- Các quy hoạch chung; Quy hoạch phân khu và quy hoạch nông thôn 

mới đã được duyệt.   

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000.  

- Các số liệu thu thập trong quá trình điều tra hiện trạng. 

VI.6.3. Các chỉ tiêu tính toán 

Chỉ tiêu thoát nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang: 

TT 
Đối tượng thải 

nước 

Đến năm 2030 Đến năm 2040 

Tiêu chuẩn 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

(%) 

Tiêu chuẩn 

Tỷ lệ 

thu 

gom 

(%) 

A Thoát nước thải  

1 Đô thị IV-V 100 l/ng.ngđ 80 110 l/ng.ngđ 90 

2 Công cộng 10 %Qshđt  10 %Qshđt  

3 Nông thôn 60 l/ng.ngđ 80 70 l/ng.ngđ 85 

4 Du lịch       

- 
Du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng 
200 l/phòng 100 200 l/phòng 100 

- 
Khu du lịch 

sinh thái 
1,6 m3/ha 100 1,6 m3/ha 100 

5 
Khu, cụm công 

nghiệp  

20-

22 
m3/ha 70 

20-

22 
m3/ha 

70 

 

B Chất thải rắn  

1 CTR sinh hoạt       

- 
Đô thị loại IV-

V 
0,9 kg/ng.ngày 90 1,0 kg/ng.ngày 95 



- 
Khu vực nông 

thôn 
0,6 kg/ng.ngày 70 0,7 kg/ng.ngày 80 

2 
CTR khu 

CN,cụm CN 
0,3 

tấn/ha (70% 

đấtXD) 
100 0,3 

tấn/ha (70% 

đấtXD) 
100 

3 
CTR  TTCN - 

làng nghề 
0,15 

CTR cụm 

CN-TTCN 
100 0,15 

CTR cụm 

CN-TTCN 
100 

4 
CTR khu du 

lịch 
0,12 

tấn/ha (50% 

đấtXD) 
100 0,12 

tấn/ha (50% 

đấtXD) 
100 

C Đất nghĩa trang 0,06 ha/1000 dân  0,06 ha/1000 dân  

VI.6.4. Dự báo nhu cầu 

Bảng tính toán khối lượng nước thải – chất thải rắn 

Stt   Các hạng mục   Đơn vị  

Đến 2040 

Tiêu 

chuẩn 

Quy 

mô 

TL. thu 

gom % 

Khối 

lượng  

A Nước thải (m3) 
    

10.532 

I 
Nước thải sinh 

hoạt:      

1 Khu vực đô thị l/ng.ngđ 110 34.953 90 3460,9 

2 Khu vực nông thôn l/ng.ngđ 70 89.344 85 5.315,9 

3 Nước thải CC 
 

10%Qsh 
 

100 877,6 

4 Du lịch 
 

10%∑Qs

h  
100 877,6 

II Nước thải CN 
     

 
Khu, cụm CN m3 /ha 30 166,07 

 
4.982,1 

B Chất thải rắn (tấn) 
    

136,33 

1 CTR sinh hoạt 
    

34,8 

- Khu vực đô thị kg/ng 1 34.953 95 33,1 

- CTR công cộng 
 

5%Qsh   
1,7 

2 Khu vực nông thôn kg/ng 0.7 89.344 80 50,03 

3 Khu, cụm CN tấn /ha 0.3 166,07 100 49,8 

5 CTR khu du lịch 
 

5%Qsh   
1,7 

VI.6.5. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải 

a. Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước thải: 

- Khu vực đô thị: Đối với thị trấn Hương Khê các khu dân cư cũ sử 

dụng hệ thống thoát nước hỗn hợp (cống riêng và nửa riêng + giếng tách nước 

thải). Các khu vực phát triển mới, chưa có hệ thống thoát nước, sử dụng hệ 

thống thoát nước thải riêng hoàn toàn. 

Xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Hương Khê, công 

suất: 3.000 m3/ngđ để đáp ứng nhu cầu của thị trấn và vùng phụ cận. 



- Khu vực nông thôn:  

+ 100% các hộ gia đình phải sử dụng xí hợp vệ sinh, khuyến khích sử 

dụng bể tự hoại hợp quy cách. 

+ Các điểm dân cư nông thôn có lượng nước nhỏ và phân tán: Xây 

dựng mương nắp đan, thoát nước chung với nước mưa, tận dụng hệ thống 

kênh, mương nội đồng, ao, hồ sẵn có ngoài đồng để xử lý sinh học trong điều 

kiện tự nhiên. Tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ nông nghiệp. 

+ Các nhóm hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm và các trang trại 

nuôi gia súc tập trung sẽ xây bể biogas, xử lý phân rác thải và thu khí gas 

phục vụ sinh hoạt. 

+ Giải pháp hệ thống thu gom và xử lý nước thải cụ thể cho từng xã sẽ 

được cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch nông thôn mới. 

- Khu du lịch: Yêu cầu cao về vệ sinh môi trường, khu du lịch có mật 

độ xây dựng thấp, phân tán. Do đó, ưu tiên xử lý cục bộ nước thải cho từng 

công trình hoặc nhóm công trình bằng các loại bể tiên tiến như bể tự hoại cải 

tiến (BASTAF-F), bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu nổi, bể lọc ngược qua tầng 

bùn kỵ khí (UASB) hoặc các loại công trình xử lý sinh học kiểu hợp khối theo 

công nghệ hiện đại (JRY) có hiệu suất sử dụng cao, tốn ít diện tích. Nước thải 

sau các bể này sẽ được xử lý triệt để bằng hệ thống hào lọc hoặc tận dụng lại 

để tưới cây, rửa đường. 

- Các khu chức năng đặc biệt: Nước thải y tế phải được thu gom theo 

hệ thống riêng và phải xử lý theo quy trình riêng đến giới hạn cho phép của 

QCVN 28:2010/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước. 

- Nước thải công nghiệp:  

+ Cụm công nghiệp Hương Khê, các điểm sản xuất trong các xã, thị 

trấn. Nước thải xử lý cục bộ trong nhà máy, điểm sản xuất. Làm sạch lần 2 tại 

trạm XLNT tập trung. 

+ Tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề: Xử lý nước thải sơ bộ đạt tiêu 

chuẩn C theo TCVN 40-2011/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước. 

b. Giải pháp về mạng lưới: 

- Khu vực phát triển đô thị:  

+ Nước thải được thu gom từ nhà ở và các CTCC… sau khi được xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ chảy vào các tuyến cống đường phố về trạm xử lý tập 

trung. Hệ thống cống thoát nước thải bằng BTCT, độ dốc tối thiểu imin = 1/D.  

+ Độ sâu chôn cống tối thiểu là 1m; Tối đa là 4-5 m tính đến đỉnh cống. 

Tại các vị trí có độ sâu chôn cống lớn > 5 m đặt các trạm bơm nâng cốt. 

Đường ống áp lực dùng ống thép tráng kẽm, tuyến ống áp lực bố trí 2 ống đi 

song song để đảm bảo an toàn trong vận hành khi có sự cố. Đường ống áp lực 

chôn sâu 1m. 

+ Trạm bơm chuyển tiếp sử dụng máy bơm thả chìm kiểu ướt, phần nhà 

trạm xây chìm và có thể kết hợp với giếng thăm để tiết kiệm tích đất và đảm 

bảo mỹ quan đô thị.  



+ Đối với khu vực dân cư hiện hữu, trước mắt xử lý nước thải cục bộ 

tại hộ gia đình bằng bể tự hoại 3 ngăn hợp quy cách, khuyến khích sử dụng 

các loại bể tự hoại cải tiến. 

+ Công suất các trạm xử lý nước thải đến 2040: 

Bảng tổng hợp hệ thống các trạm xử lý nước thải đến năm 2040 

TT Trạm xử lý nước thải 
Công suất 

(m
3
/ngđ) 

Phạm vi phục vụ 

A TXL nước thải sinh hoạt   

1 TXL Đô thị Hương Khê 3.000 ĐT. TT Hương Khê 

2 TXL Đô thị Phúc Đồng 1.400 ĐT. Phúc Đồng 

3 TXL Đô thị Hương Trà 1.200 ĐT. Hương Trà 

4 TXL Đô thị Hương Trạch 1.750 ĐT. Hương Trạch 

B TXL nước thải công nghiệp   

1 TXL CN làng nghề Gia Phố 400 Khu CN Gia Phố 

2 TXL CN Hương Phúc 300 Khu CN Hương Phúc 

3 TXL CN Hương Long 150 Khu CN Hương Long 

4 TXL CN Phúc Đồng 350 Khu CN Phúc Đồng 

c. Yêu cầu chung về chất lượng nước thải sau xử lý: 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Tối thiểu đạt các tiêu chuẩn có liên quan tại: 

QCVN 14:2015/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt”. 

- Nước thải công nghiệp: Chất lượng nước thải công nghiệp sau khi xử 

lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp”. 

- Nước thải y tế: Nước thải các bệnh viện phải xử lý riêng, đạt QCVN 

28:2010/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế” trước khi 

xả ra hệ thống thoát nước đô thị. 

VI.6.6. Thu gom, xử lý chất thải rắn 

a. Đối với CTR y tế: 

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phải lưu giữ trong 

các buồng riêng biệt. 

- Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải được lưu giữ riêng. 

- Thu gom 100% CTRYT không nguy hại, xử lý cùng CTRSH; 

- Nơi phát sinh, lưu giữ chất thải phải định rõ vị trí đặt thùng đựng chất 

thải y tế cho từng loại chất thải. Thời gian và vị trí lưu giữ tuân thủ theo Quy 

chế quản lý CTRYT. 

- Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại và thu 

gom. Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải 

được vệ sinh hàng ngày. Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu 

gom (thùng, túi…) theo mã mầu quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài 

túi nơi phát sinh chất thải. 

- Tần suất thu gom: ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần. Quy định đường 

vận chuyển và giờ vận chuyển chất thải theo các quy định của BYT. 



- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom về nơi tập trung 

chất thải của cơ sở y tế phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải. 

- Tập trung hoá việc xử lý CTR y tế nguy hại; Sử dụng công nghệ xử lý 

CTRYT hiện đại, thân thiện môi trường 

- Tại Trung tâm y tế huyện: Xử lý bằng phương pháp thiêu đốt nhiệt độ 

cao, có xử lý khí thải lò đốt. Sản phẩm sau đốt đưa về chôn lấp tại khu xử lý 

CTR xã Hương Thủy. Đối với các cơ sở y tế tuyến xã: Khử khuẩn bằng nhiệt 

ẩm, sau đó nghiền và chôn lấp. 

b. CTR sinh hoạt, công nghiệp: 

- Xử lý sơ bộ CTR Sinh hoạt: Tái chế nhựa, giấy, sắt thép… kết hợp 

các làng nghề. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp được xử lý tại các Nhà máy xử 

lý chất thải rắn tại xã Hương Thủy. 

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Hương Thủy dự kiến đến năm 2040 nâng 

công suất 140 tấn/ng.đ 

VI.6.7. Nghĩa trang, nghĩa địa 

a. Tiêu chuẩn tính toán nghĩa trang: 

Chỉ tiêu: 0,6ha/10.000 người.  

b. Định hướng quy hoạch nghĩa trang - nhà tang lễ: 

- Nghĩa trang: 

Các nghĩa trang tại các thị trấn và các xã sẽ tuân thủ theo quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn và quy hoạch nông thôn mới của các xã. Một số nghĩa 

trang có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và quy hoạch sử dụng đất 

cần có các giải pháp đề xuất vi chỉnh để phù hợp với tổng thể quy hoạch vùng 

huyện. Các nghĩa trang hiện có đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi 

trường từng bước cải tạo, mở rộng thành nghĩa trang công viên để làm nơi 

thăm viếng. Trong quy hoạch vùng huyện, nghiên cứu đến nghĩa trang sử 

dụng liên đô thị trong vùng huyện. Cụ thể: 

+ Quy hoạch 01 nghĩa trang tập trung tại xã Hương Thủy, phục vụ cho đô 

thị Phúc Đồng và các xã Hương Thủy, Hương Long, Hương Bình, Gia Phố. 

+ Khu vực nông thôn: Các nghĩa trang phân tán khu vực nông thôn, 

không đủ khoảng cách ly theo quy chuẩn, hoặc nằm trong quy hoạch sử dụng 

đất phải có kế hoạch ngừng hung táng, trồng cây xanh cách ly. Sử dụng nghĩa 

trang theo quy hoạch nông thôn mới đề xuất. 

- Nhà tang lễ: Kết hợp trong khuôn viên Trung tâm y tế huyện. 

- Kêu gọi xã hội hóa, các nguồn vốn đầu tư hợp pháp để xây dựng các 

công viên nghĩa trang, các công trình đài hóa thân trên địa bàn huyện. Khuyến 

khích hình thức hỏa táng để bảo vệ môi trường, tiết kiệm quỹ đất. 

VI.7. Định hướng các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu 

VI.7.1. Giải pháp trọng tâm 

Hiện nay, các đô thị trên thế giới đã có sự đánh giá đúng mực đối với 

vấn đề BĐKH và có những chương trình, chiến lược, giải pháp lâu dài cho địa 



phương.Đối với mỗi khu vực khác nhau, có những giải pháp cụ thể khác nhau 

phù hợp với tính chất, đặc điểm riêng cho khu vực đó. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Đề án “Phát triển các đô thị Việt 

Nam ứng phó với BĐKH, trong đó xác định năm nhiệm vụ và giải pháp trọng 

tâm, gồm:  

01. Điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến phát triển hệ thống 

đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2020 - 2050; 

02. Tích hợp nội dung ứng phó BĐKH vào quy hoạch và chương trình, 

kế hoạch phát triển đô thị; 

03. Chỉnh sửa, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật, khung chính sách, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định liên quan đến phân loại đô thị, quy hoạch, 

quản lý đầu tư phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật; 

04. Hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô 

thị. Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cấp về quản 

lý, phát triển đô thị ứng phó với BĐKH; 

05. Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học - công 

nghệ, thực hiện các dự án thí điểm phát triển đô thị xanh, kiến trúc xanh… 

VI.7.2. Nhóm giải pháp cụ thể 

- Điều tra, xây dựng và giám sát hiện trạng. 

- Tập trung các giải pháp bảo vệ những vùng ngập lũ, vùng rừng núi 

đầu nguồn. 

- Dành đất dự trữ để phát triển đê, điều, xây dựng hệ thống thoát nước, 

trạm bơm chống úng ngập. 

- Ưu tiên cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hồ điều hòa trong đô thị 

và các khu dân cư nông thôn. 

- Lồng ghép, tích hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch đô thị, quy hoạch 

ngành trên địa bàn đô thị. 

- Tăng cường vai trò của chính quyền đô thị trong ứng phó với BĐKH 

- Trong kiến trúc, quy hoạch khuyến khích phát triển đô thị tập trung 

dạng đô thị nén có khoảng cách ngắn với nhau hơn là phát triển dàn trải, cắt 

ngang các dòng chảy lớn. 

- Tập trung hơn việc kêu gọi nâng cấp hạ tầng, tiết kiệm năng lượng, 

cung cấp nước và xử lý nước thải, cải thiện phương tiện vận tải công cộng, 

giảm phát thải khí CO2 và bảo vệ môi trường bền vững. 
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CHƯƠNG VII: XÁC ĐỊNH DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

 

VII.1. Tiêu chí lựa chọn ưu tiên 

- Đảm bảo tiến trình phát triển theo đồ án 

- Đáp ứng được khả năng liên kết giữa các ngành, liên kết khu vực đô thị với 

nông thôn. 

- Công trình trọng điểm cấp quốc gia và tỉnh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 

GRDP của vùng. 

- Có hiệu quả và tác động tích cực đến kinh tế của tỉnh. 

- Phát triển hợp lý và cân bằng giữa kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông 

thôn, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Có khả năng cao trong việc huy động các nguồn vốn cần thiết dành cho dự án 

bao gồm cả khu vực tư nhân, trong nước và quốc tế. 

VII.2. Đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

VII.2.1. Mục tiêu 

Thúc đẩy quá trình phát triển và hoà nhập, tạo sự liên kết phát triển kinh tế giữa 

các đô thị và trung tâm kinh tế động lực trong vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa 

vùng với cả nước và quốc tế. 

VII.2.2. Các dự án hạ tầng khung ưu tiên 

a) Về giao thông: 

 - Quốc lộ và đường tỉnh: Theo tiến độ chung của Quốc gia và tỉnh. 

- Các tuyến đường huyện, đường liên xã, đường du lịch: đảm bảo 100% đường 

huyện được nhựa, bê tông đạt chuẩn theo quy hoạch. 

 - Đường trục thôn, xóm, ngõ xóm được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt 100%. 

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, mốc lộ giới các 

tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện; 

- Tập trung làm tốt công tác quản lý, nâng cấp, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng 

thường xuyên các tuyến đường huyện, xã; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, 

xử lý các trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, vi phạm hành lang an toàn giao thông, 

lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh...; tuyên truyền nâng cao ý 

thức của người dân đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

b) Về thủy lợi: 

Xây dựng hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và 

phục vụ dân sinh. Rà soát chủ động nạo vét kênh mương thủy lợi, tu sửa, nâng cấp 

các trạm bơm…, đồng thời quan tâm nâng cấp các hồ đập khác nhằm đáp ứng tưới 

và tiêu chủ động. 

c) Các dự án hạ tầng khác: 

 - Hạ tầng các Khu, cụm CN-TTCN: Xây dựng hạ tầng các cụm CN-TTCN 

bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác. 

 - Hạ tầng các khu du lịch: Huy động, tận dụng và kêu gọi các nguồn vốn từ 

Trung ương, tỉnh đến địa phương và các nhà đầu tư để xây dựng các khu du lịch theo 
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hình thức vốn nhà nước, doanh nghiệp, ưu tiên các nhà đầu tư đủ khả năng xây dựng, 

kinh doanh đồng bộ. 

- Cấp nước: Xây dựng và nâng cấp hệ thống nhà máy cấp nước nhằm đảm bảo 

tỷ lệ người dân có nước sạch trên 90. 

 - Cấp điện: Tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang hệ thống điện đảm bảo cung cấp 

điện thường xuyên, an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa 

bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, bổ sung, nâng cấp hệ thống trạm biến áp và 

đường dây, phấn đấu hệ thống điện toàn huyện đảm bảo gọn gàng, mỹ quan, an 

toàn. Xây dựng hoàn thiện hệ thống điện đến các khu chăn nuôi, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp mở mới trên địa bàn. 

 - Thu gom và xử lý nước thải: Hoàn thiện hệ thống thoát nước các đô thị hiện 

có, khu cụm công nghiệp tập trung. 

 - Môi trường: Thực hiện phân loại rác tại nguồn và xử lý rác thải trên toàn 

huyện đảm bảo hiệu quả. 

VII.3. Đối với cơ sở hạ tầng xã hội 

- Giáo dục: Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả của các trường dạy nghề hiện có. 

Đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng đảm bảo giữ vững các 

trường đã đạt chuẩn, đồng thời duy trì và nâng chuẩn trường học ở mức 100%. 

Nâng cấp cơ sở vật chất trường học đảm bảo tốt yêu cầu dạy và học, tiếp tục chỉnh 

trang khuôn viên các trường học bằng cách tạo không gian, cảnh quan, môi trường 

sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện. 

- Y tế: xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh xanh, sạch, đẹp hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở từ huyện đến xã. 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa 

huyện, Trung tâm Y tế huyện đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

VII.4. Đối với nhà ở 

 - Nhà ở đô thị: Xây dựng các khu đô thị mới, khu ở mới với hạ tầng đồng bộ 

gắn liền với hạ tầng chung toàn đô thị, xây dựng và quản lý việc xây dựng phù hợp 

với quy hoạch đã được phê duyệt. 

 - Nhà ở nông thôn: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo chiều 

sâu theo hướng hiệu quả về sản xuất, đa dạng về đời sống văn hóa, bền vững về 

môi trường.  

VII.5. Danh mục các dự án ưu tiên: 

- Hoàn thành các dự án đầu tư để đạt chuẩn huyện nông thôn mới ở các lĩnh vực: 

Giao thông, Cấp điện, Thủy lợi, Y tế - Văn hóa - Giáo dục và Môi trường. 

- Xây dựng phát triển du lịch, dịch vụ, cải tạo nâng cấp các di tích lịch sử, danh 

lam thắng cảnh. 
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STT Danh mục dự án 
Giao đoạn thực hiện 

2021 - 2030 2031 - 2050 

1 Nâng cấp ĐT 553 đoạn Lộc Yên- Bản 

Giằng cấp III miền núi 
X 

 

2 Ngành giao thông: 60 công trình X  

3 Ngành thủy lợi: 14 công trình X  

4 Ngành giáo dục: 62 công trình X  

5 Ngành y tế: 06 công trình X  

6 Ngành quản lý nhà nước: 09 công trình X  

7 Ngành khác: 05 công trình X  
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CHƯƠNG VIII: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

VIII.1. Đề xuất các cơ chế chính sách 

- Chính quyền sử dụng hữu hiệu 3 công cụ là: Pháp luật - Kế hoạch - Quy 

hoạch, để quản lý xây dựng phát triển có trật tự, có trọng tâm, trọng điểm theo các 

chương trình dự án, đúng với định hướng phát triển chung, căn cứ vào quy hoạch đô 

thị và nông thôn đã được duyệt. 

- Cụ thể hoá chính sách sử dụng đất đai trên cơ sở luật đất đai đã được Quốc 

hội thông qua vào mục đích phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn. 

- Hoàn chỉnh phân cấp, phân loại hệ thống đô thị, để từ đó đề ra chính sách điều 

hoà tăng trưởng các loại đô thị, chính sách ưu tiên phát triển đô thị nhỏ, phát triển đô 

thị mới, khu du lịch, thương mại ... 

- Cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ về việc xử lý các tồn 

tại và lập trật tự kỷ cương trong quản lý xây dựng. 

- Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt tăng tỷ lệ lao động 

qua đào tạo, cán bộ có chuyên môn cao trong các ngành mũi nhọn: công nghệ thông 

tin, công nghiệp, du lịch, dịch vụ v.v... 

- Thực hiện Luật đất đai và các văn bản pháp luật về đất đai, thực hiện có kế 

hoạch, đúng lộ trình việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác sang mục đích xây dựng. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, trong đó 

tập trung lập, xét duyệt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ở trong đô thị; cải cách thủ tục hành chính trong việc giao đất 

và cho thuê đất. 

- Thực hiện tốt Luật về nhà, đất đô thị nhằm tăng cường quản lý và sử dụng đất 

đô thị theo quy hoạch và pháp luật; hoàn chỉnh cơ chế sử dụng đất phải trả tiền; có 

chính sách sử dụng các khoản thu tài chính từ nhà đất vào mục đích cải tạo, xây dựng 

đô thị; xây dựng cơ chế phát triển lành mạnh thị trường kinh doanh bất động sản trong 

đô thị; đồng thời với việc hoàn chỉnh chính sách cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng 

và xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo giá đền bù các thiệt hại về đất và các tài sản 

gắn với đất hợp lý và người có đất bị thu hồi vẫn duy trì được cuộc sống. 

- Xây dựng chiến lược phát triển nhà ở và chương trình xây dựng nhà ở đô thị 

2016-2025. 

- Tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch được duyệt như công bố công khai, 

rộng rãi các đồ án quy hoạch cho dân biết, kiểm tra và thực hiện, công bố mốc giới 

đường đỏ, công khai các thủ tục hành chính trong việc quản lý quy hoạch. 

- Nghiên cứu đổi mới và ban hành đồng bộ các văn bản quản lý kiến trúc và 

quy hoạch đô thị như: chính sách bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hoá dân tộc và phát 

triển kiến trúc đô thị hiện đại; xây dựng quy hoạch chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng 

đô thị, kết hợp với xây dựng mô hình đô thị mới và đơn vị ở phù hợp với điều kiện 

thực tiễn tỉnh nhà; hoàn chỉnh bộ máy quản lý kiến trúc quy hoạch ở từng địa phương. 

- Xây dựng các chế tài cần thiết để lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý quy 

hoạch xây dựng. Ban hành các quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi 



147 

 

phạm pháp luật về quản lý đô thị. Thường xuyên tổ chức thanh tra và xử lý các vi 

phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn 

Luật bảo vệ môi trường trong đô thị; xây dựng chính sách về xử phạt hành chính và 

thu thuế hoặc lệ phí đối với các chất thải gây ô nhiễm môi trường đô thị; xây dựng 

chính sách sử dụng lao động công ích, huy động sự đóng góp của cộng đồng vào việc 

đảm bảo vệ sinh đô thị. 

VIII.2. Các giải pháp tạo nguồn lực 

Các địa phương cần cải thiện cơ sở tài chính của mình để có thể tự chi tiêu, do 

vậy cần tăng nguồn thu tại địa phương, dần thay thế nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp 

trên. Ví dụ: người dân sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn cho lợi ích trực tiếp của họ như 

các dịch vụ vệ sinh, tham quan, an ninh, phòng cháy, chữa cháy... hoặc những người 

được hưởng lợi từ việc chính quyền đô thị đầu tư cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật 

phải đóng góp một khoản thuế do thu nhập từ đất và nhà cửa của họ được tăng cao. 

- Vốn Nhà nước tập trung đầu tư chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng 

kết cấu hạ tầng công cộng, bảo vệ môi trường và các công trình không trực tiếp thu 

hồi vốn, hoặc không có khả năng thu hồi vốn. Các công trình đầu tư bằng vốn Nhà 

nước phải được quản lý chặt chẽ từ khâu quy hoạch, lập xét duyệt dự án đầu tư đến 

quản lý khai thác và sử dụng công trình. Trong quá trình thực hiện, tiếp tục hoàn 

chỉnh cơ chế quản lý đầu tư - xây dựng và khai thác, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn 

ngân sách Nhà nước, chống tham nhũng và lãng phí. 

- Chính sách xã hội hoá trong đầu tư xây dựng, khuyến khích sự tham gia đóng 

góp của khu vực tư nhân và của tất cả mọi thành phần kinh tế xã hội. Huy động mọi 

nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các biện pháp phát triển các dự án phát triển đất 

đô thị, đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng hoặc xây dựng nhà để bán. Khuyến 

khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

nhà ở, cơ sở hạ tầng và công trình dịch vụ công cộng, vv...  

- Ưu tiên việc sử dụng vốn ODA, WB, ADB để xây dựng các công trình cơ sở 

hạ tầng lớn, có tầm quan trọng đối với sự phát triển các đô thị; tranh thủ vốn viện trợ 

của nhà nước, vốn vay nước ngoài với lãi suất hợp lý và giảm chi phí dịch vụ; khuyến 

khích hình thức các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp vào nước ta thông qua 

các dự án liên doanh hoặc dự án 100% vốn nước ngoài, gắn với việc chuyển giao 

công nghệ tiên tiến. 

VIII.3. Tổ chức thực hiện 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Khê đã xây dựng những định hướng 

chiến lược phát triển vùng trong thời gian dài. Trong đó chiến lược liên kết phát triển 

vùng là chiến lược quan trọng nhằm xây dựng vùng huyện Hương Khê trở thành vùng 

thịnh vượng. Những dự báo quy hoạch đã sử dụng nhiều căn cứ khoa học và thực 

trạng nền kinh tế xã hội để hoạch định những nội dung quy hoạch phù hợp với yêu 

cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá. Để phát huy hiệu quả của quy hoạch 

định hướng phát triển vùng, cần có một số biện pháp tổ chức thực hiện như sau: 

1. Sau khi Quy hoạch xây dựng Vùng được phê duyệt UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ 

đạo Sở xây dựng phối hợp với huyện tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch vùng. Đồng 

thời tiến hành phân loại, phân cấp quản lý và đầu tư xây dựng, phân rõ chức năng, 
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nhiệm vụ từng cấp chính quyền, các thành phần trong xã hội trong phát triển xây dựng 

đô thị và các khu dân cư nông thôn trong vùng. 

2. Sở Xây dựng phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính, Sở 

Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hoá thông tin, Sở khoa học & Công nghệ, Sở 

Tài Nguyên & Môi trường và các sở ngành khác có liên quan để cùng thực hiện. Đảm 

bảo xử lý kịp thời thông tin trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy nhanh 

những nhân tố tích cực. 

3. Uỷ ban nhân dân huyện theo sự hướng dẫn của Sở xây dựng tiến hành lập các 

quy hoạch xây dựng trên địa bàn do mình phụ trách để làm cơ sở lập chương trình và kế 

hoạch đầu tư phát triển cho phù hợp với quy hoạch vùng. 

- Tiến hành lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết các khu vực xây dựng đợt đầu, để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức triển khai việc lập, thực hiện các dự án đầu tư để phát triển đồng bộ 

đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng 

đô thị, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, công nghiệp và kết cấu hạ tầng. 

4. Các ngành, tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ và các ngành Trung ương xúc 

tiến các dự án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư thuộc địa phương và Trung ương. 

6. Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư lập và cân đối kế hoạch chuẩn bị và đầu tư 

5 năm, 10 năm và hàng năm để thực hiện nội dung đối với các quy hoạch đã được phê 

duyệt. Có chính sách huy động vốn đầu tư từ xã hội, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, 

nhằm xã hội hoá tối đa nguồn lực đầu tư giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

7. Hình thành các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng các trung tâm kinh tế 

động lực. 

8. Lập kế hoạch quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng các trung tâm xã ở các 

vùng nông thôn. 

9. Xúc tiến lập quy hoạch, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tập 

trung, làng nghề. 

10. Chính quyền các đô thị cần có kế hoạch cải tạo xây dựng mới cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật các đô thị để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

11. Để kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với cũng cố quốc 

phòng – an ninh, quá trình quy hoạch chi tiết các dự án phát triển kinh tế xã hội trong 

từng giai đoạn, phải xin ý kiến về mặt quốc phòng của cấp có thẩm quyền theo đúng 

Nghị định 164/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với 

kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, các dự án phải được tiến hành 

khảo sát thực địa, xem xét, đánh giá cụ thể về mặt quốc phòng, đối chiếu với quy 

hoạch thế trận phòng thủ, nhằm điều chỉnh các dự án không ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh cả trước mắt và lâu dài. 
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CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

 

IX.1. Tổng quan nội dung của đánh giá môi trường chiến lược (DMC) 

- Nhằm đánh giá được thực trạng và diễn biến môi trường trên địa bàn, nguyên 

nhân gây ô nhiễm và tác động của chúng tới sức khoẻ con người, kinh tế xã hội, các 

vấn đề môi trường bức xúc cần giải quyết. 

- Lồng ghép các mục tiêu môi trường, đảm bảo sự thống nhất giữa các mục tiêu 

môi trường và các mục tiêu quy hoạch. 

- Đánh giá, xem xét các tác động tới môi trường của các phương án quy hoạch 

làm cơ sở lựa chọn phương án ưu tiên. 

- Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường. 

- Đề xuất chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch 

* Căn cứ pháp lý 

- Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định, thông tư có liên quan; 

- Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị; Thông tư 01-2011/BXD và các nghị 

định, thông tư có liên quan; Các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

IX.2. Đánh giá môi trường chiến lược 

IX.2.1. Các vấn đề và mục tiêu môi trường 

 Kiểm soát chất lượng nước mặt; Môi trường không khí và tiếng ồn (do phát 

thải hoạt động cụm công nghiệp, hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông 

trên đường quốc lộ). 

 Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật => giảm thiểu nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường. Khắc phục, cải tạo môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho các khu vực dân cư giáp các khu công nghiệp.  

 Bảo vệ cảnh quan môi trường: Hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái rừng, núi, 

mặt nước hoặc bộ khung thiên nhiên bảo vệ môi trường; bảo vệ  hành lang kỹ thuật 

=> giảm thiểu tai biến môi trường và các hành lang an toàn giao thông. Bảo vệ các 

điểm di tích, các khu có tiềm năng phát triển du lịch.  

 Ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên 

(tài nguyên nước, đất, rừng, đồi núi..); Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh 

tế, công nghệ xanh ít chất thải đặc biệt trong khu công nghiệp, và nền nông nghiệp 

hiện có. 

 * Chỉ tiêu môi trường 

 Giữ vững và củng cố môi trường cảnh quan của các vùng sinh thái đặc thù. Bảo 

vệ tài nguyên hệ sinh thái rừng. 

 Quản lý tốt môi trường các đô thị, Cụm CN, các điểm du lịch nhằm ngăn ngừa 

ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nước. 

Mục tiêu đến năm 2030 hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng 

nước sạch và hợp vệ sinh.Đảm bảo trên 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có 

đạt tiêu chuẩn về môi trường. Tất cả các cụm công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống 

xử lý nước thải tập trung, đảm bảo xử lý 95% chất thải rắn thông thường, 85% chất 
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thải nguy hại và 100% chất thải y tế đạt tiêu chuẩn. Chủ động ứng phó có hiệu quả với 

biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu đến năm 2035: Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng tăng ô nhiễm môi 

trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; Cải thiện chất lượng môi 

trường sống; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Hình thành các điều kiện cơ bản 

cho nền kinh tế xanh. 

IX.2.2. Phân vùng môi trường 

 Đề xuất phân vùng môi trường theo 3 khu vực sau: 

 1. Vùng bảo tồn: Vùng bảo tồn là những vùng được chính thức được bảo vệ 

môi trường ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Vùng này sẽ được kiểm soát dựa trên 

luật và quy chế liên quan. Các biện pháp chính được thực hiện trong khu vực này là: 

Bảo vệ các nguồn cấp nước thông qua kiểm soát hoặc hạn chế những hoạt động phát 

triển ở các khu vực rừng đầu nguồn quan trọng có vai trò là nguồn cấp nước. 

 2. Vùng quản lý môi trường tích cực: Vùng quản lý môi trường tích cực là 

những khu vực được khai thác có cân nhắc tới sử dụng bền vững các tài nguyên thiên 

nhiên và các hoạt động kinh tế có tôn trọng hài hòa với bảo vệ môi trường.  

3. Vùng phát triển: Vùng phát triển bao gồm những khu vực áp dụng những 

quy chế liên quan đối với thay đổi mục đích sử dụng đất. 

IX.2.3. Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch 

a. Môi trường nước: 

Nước thải sinh hoạt và công nghiệp: Như vậy, nguồn gây ô nhiễm nước tiềm 

năng là nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Nếu không quản lý và vận hành 

tốt hệ thống dẫn cũng như quy trình xử lý thì cả nước ngầm và nước mặt sẽ bị ô 

nhiễm do: sự rò rỉ của nước thải qua đường ống, xử lý không đạt tiêu chuẩn vì sự cố 

trong khi xử lý. Đặc biệt, diện tích đất nông nghiệp được thay thế bằng hệ thống 

đường giao thông và các công trình khác sẽ là nguyên nhân làm tăng dòng chảy mặt 

và suy giảm khả năng bổ trợ nước ngầm dẫn tới khả năng úng lụt, dẫn tới sự thất 

thoát, lan tràn nước thải ra khỏi hệ thống ống dẫn riêng gây ra sự sự pha trộn giữa 

nước thải và nước mưa làm ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng. Các hoạt động xây 

dựng trên địa bàn huyện cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nước mặt. 

Tuy nhiên, nếu hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thực hiện đúng như quy 

hoạch thì sẽ giảm thiếu nguy cơ ô nhiễm, cải thiện môi trường nước tốt hơn so với 

hiện nay. 

Vì vậy, khi triển khai dự án, cần dự báo định lượng đầy đủ các tác động nói 

trên, đồng thời có những giải pháp giảm thiểu thích hợp. 

b. Môi trường đất: 

- Khi thực hiện xây dựng huyện theo quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất của khu 

vực có những thay đổi mạnh mẽ, chủ yếu theo xu hướng nâng cao giá trị và hiệu quả 

sử dụng đất. Diện tích đất nông nghiệp và đất rừng có năng suất thấp được chuyển đổi 

mục đích sử dụng hợp lý. Diện tích đất rừng, đất cây xanh, tạo cảnh quan và cách ly 

được giữ lại tối đa góp phần cải thiện vi khí hậu cho khu vực. 

- Sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông lâm sang đất đô thị và đất công 

nghiệp, công cộng sẽ tạo nên sức ép lớn về đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm 
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không chỉ cho khu vực dự án mà còn liên quan cả đến những khu vực phụ cận trong 

bố trí cây trồng và cơ cấu sử dụng đất. Sự suy giảm diện tích đất nông nghiệp sẽ dẫn 

đến thâm canh cây trồng mạnh mẽ và dễ xảy ra việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón hoá học trên khoảng diện tích canh tác có giới hạn. 

- Việc san ủi các khu vực địa hình cao và san lấp các khu vực có địa hình thấp 

hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, xí 

nghiệp công nghiệp, đường xá, cầu cống… cần hết sức quan tâm đến nguy cơ sạt lở 

và sụt lún đất. Sự đề phòng các sự cố này đặc biệt cần thiết đối với các khu đất lấp 

nhân tạo trên nhiều diện tích hồ ao, đầm lầy và ven sông thường có thành phần là cát 

sông và các phế thải sinh hoạt, phế thải xây dựng và phế thải công nghiệp với thành 

phần đa dạng với độ dày khoảng 1m - 5m. 

- Ngoài ra, việc khai thác khoáng sản cũng làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, 

gây xói mòn, bồi lắng đất, làm thay đổi địa hình và cấu trúc nền rắn, làm gia tăng hàm 

lượng các kim loại nặng trong đất. Hệ thống bệnh viện, trạm xá, trường học, cơ quan, 

xí nghiệp trong khu vực đô thị cũng sẽ tạo ra lượng chất thải rắn được ước tính gấp 

hàng chục lần so với hiện nay là một nguồn gây nhiễm bẩn đất tiềm ẩn nếu không có 

những biện pháp xử lý hữu hiệu, từ đó ảnh hưởng đến các sản phẩm nông nghiệp và 

sức khoẻ của con người. 

- Tuy nhiên, diện tích đất nông, lâm nghiệp hiện tại trong diện chuyển đổi mục 

đích sử dụng có giá trị kinh tế và môi trường không lớn và các tác động được dự báo 

đều có thể chủ động khắc phục được bằng các biện pháp thích hợp nên việc thay đổi 

mục đích sử dụng đất theo đồ án là hợp lý. 

c. Môi trường không khí và tiếng ồn: 

- Tác động trực tiếp và rõ rệt nhất đến môi trường không khí, tiếng ồn trong 

quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong tương lai là giao thông, đầu tư xây 

dựng, khai thác và chế biến khoáng sản. Bên cạnh đó, sự gia tăng lượng chất đốt sử 

dụng tại các nhà máy, khu công nghiệp, nhà dân cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm 

không khí (COX, NOX, SO2, ...). Ngoài ra, quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ 

như: nước thải, chất thải rắn… sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như H2S, CH4…với tải 

lượng ngày một tăng do đô thị hoá. 

- Khi quy hoạch phát triển toàn huyện được thực hiện thì tất cả các đường giao 

thông chính đều đã được cải tạo, nâng cấp. Cường độ dòng xe trên đường sẽ tăng lên, 

nhất là lượng xe cơ giới cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí 

và gây ồn trong khu vực. Tuy nhiên, kích thước mặt đường đã được mở rộng, mặt 

đường có chất lượng tốt hơn, giao thông không bị tắc nghẽn, do đó ô nhiễm môi 

trường không khí về khí độc hại như SO2, chì… do giao thông gây ra sẽ ít hơn so với 

hiện nay, nhất là về nồng độ bụi. 

- Ngoài các nguồn gây tiếng ồn nền hiện có, tiếng ồn sẽ tăng mạnh trong giai 

đoạn đầu tư xây dựng do tiếng ồn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công, tiếng ồn 

phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng, từ các phương tiện vận 

chuyển máy móc thi công trên công trường…có thể ảnh hưởng đến các vùng sinh sản, 

sinh sống của các loài động thực vật.  

- Các xí nghiệp công nghiệp trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh ra một 

lượng khói bụi đáng kể và cần phải có biện pháp xử lý khói bụi công nghiệp trước khi 
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xả ra môi trường không khí. Tuy nhiên, công nghiệp phát triển trong khu vực huyện 

được bố trí tập trung, xa khu dân cư, có đủ khoảng cách ly vệ sinh, cuối hướng gió 

chủ đạo nên có thể giảm thiểu tác động đến môi trường không khí. 

- Hệ thống các khu du lịch sinh thái, các khu công viên, dải cây xanh bên 

đường nếu được xây dựng như quy hoạch sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm không khí, 

giảm lượng bụi và ô nhiễm tiếng ồn.  

d. Các chất thải: 

Việc xây dựng khu xử lý CTR bước đầu ưu tiên cho giải pháp chôn lấp hợp vệ 

sinh và chế biến phân hữu cơ, sau đó từng bước xây dựng các đơn vị tái chế để biến 

chất thải thành nguyên liệu cho khu công nghiệp. Mặt khác, giảm thiểu áp lực của 

CTR đến môi trường còn được thực hiện bằng phân loại CTR tại nguồn để tăng tỷ 

trọng rác có thể chế biến thành phân hữu cơ, tăng sử dụng lại và sử dụng các sản 

phẩm tái chế. 

Đa dạng hệ sinh học: 

- Khi thực hiện quy hoạch sẽ làm gia tăng tiếng ồn và thay đổi chức năng sử 

dụng đất tại khu vực, ảnh hưởng tiêu cực đến nơi cư trú, sinh sản của một số loài động 

thực vật.  

- Hoạt động du lịch: có thể làm giảm tính đa dạng sinh học trong khu vực.  

Sử dụng phương pháp ma trận có định lượng: 

- Tác động rất mạnh: ±4 điểm - Tác động mạnh : ±3 điểm 

- Tác động trung bình: ±2 điểm - Tác động yếu : ±1 điểm  

- Không tác động: 0 điểm  
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Ma trận phân tích mức tác động đến môi trường do quá trình thực hiện QH: 

TT Hoạt động phát triển 
Nước 

mặt 

Nước 

ngầm 

Không 

khí, tiếng 

ồn 

Đất CTR 
Cảnh 

quan 

HST 

trên 

cạn 

VH, 

lịch 

sử 

SK 

cộng 

đồng 

CL 

cuộc 

sống 

Tổng 

1 
Giải phóng mặt bằng, 

san nền 
-3 -1 -3 -4 -2 -1 -2 0 -2 -1 -19 

2 
Xây dựng hệ thống 

đường giao thông 
-2 -1 -3 -1 -2 -1 -1 0 -1 -1 -13 

3 

Xây dựng hệ thống 

công trình cấp, thoát 

nước 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 4 -4 

4 
Hoạt động của hệ 

thống giao thông  
0 0 -3 0 0 1 -1 0 -1 1 -3 

5 Phát triển khu du lịch -3 -2 -2 -1 -3 -3 -2 -1 2 3 -12 

6 
Nâng cấp và cải tạo 

hệ thống cảng  
-3 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 2 -12 

7 
Cây xanh tập trung, 

công viên  
2 2 3 3 0 3 2 2 3 5 25 

Tổng -10 -4 -11 -6 -10 -3 -6 0 -1 13 -38 
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- Đối với chất thải rắn:  

+ CTR từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt: Phải được xử lý để 

tránh gây ô nhiễm môi trường đất, nước và khí. CTR tại các khu công nghiệp 

không nguy hại cần được phân loại ngay tại cơ sở sản xuất nhằm thuận tiện 

cho quá trình tái chế. Tránh chôn lấp CTR nguy hại chung với chất thải rắn 

không nguy hại. 

+ Đối với CTR sinh hoạt đô thị và CTR sinh hoạt các khu công nghiệp:  

Đảm bảo công tác thu gom được thực hiện hàng ngày và do một đơn vị chịu 

trách nhiệm quản lý. Khuyến khích áp dụng công nghệ seraphin trong việc sản 

xuất phân hữu cơ từ rác sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao tại khu liên 

hợp xử lý CTR cấp vùng. 

+ Đối với chất thải rắn y tế: Chất thải rắn y tế cần được thu gom và xử 

lý riêng. Có thể đầu tư lò đốt CTR y tế cho bệnh viện đa khoa huyện. 

IX.3. Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động môi trường 

IX.3.1. Giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm 

a. Đối với nước thải:  

- Nước thải công nghiệp: Cấm xả nước thải chưa xử lý ra nguồn. Từng 

bước áp dụng các công nghệ phù hợp với mỗi ngành công nghiệp. Mỗi xí 

nghiệp công nghiệp đều có hệ thống xử lý riêng và chất lượng nước sau khi xử 

lý phải đạt QCVN40:2011/BTNMT, loại C; sau khi xử lý tại mỗi cơ sở sản 

xuất, nước thải được thu gom vào hệ thống xử lý tập trung cho toàn khu, trước 

khi thải ra nguồn nước thải phải đạt được QCVN40:2011/BTNMT, loại B. 

- Nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư: Được thu gom tập trung 

và xử lý cục bộ tại ngay những nơi phát thải (thông thường bằng bể phốt tự hoại 

2 – 3 ngăn), bằng hệ thống đường ống thu gom nước thải tại mỗi đô thị.  

- Nước thải khu vực nông thôn: Để đảm bảo công tác vệ sinh môi 

trường nông thôn, khuyến khích các hộ dân sử dụng hố xí tự hoại và hố xí hợp 

vệ sinh tại khu vực dân cư nông thôn. 

b. Đối với ô nhiễm không khí, tiếng ồn: 

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp trong vùng gây ô nhiễm bụi cao cần 

phải có các giải pháp kỹ thuật như: lắp đặt hệ thống thông gió tại các khu vực 

sản xuất, hạn chế ảnh hưởng độc hại của các chất ô nhiễm trong không khí tới 

sức khoẻ người lao động. Đầu tư các trang thiết bị xử lý ô nhiễm ngay khi các 

doanh nghiệp đi vào hoạt động. 

- Tại các khu tập trung dân cư (các khu chợ, …):  Nên bố trí trồng cây 

xanh bên đường tại các nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại cao, 

trồng cây xanh quanh khu vực các cụm công nghiệp gây ô nhiễm bụi, các 

cảng hàng không nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn. 

c. Xử lý ô nhiễm không khí:  

- Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông: Các tuyến đường 

có mật độ phương tiện cao, nên bố trí trồng cây xanh bên đường nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn tại các khu công nghiệp, tăng cường sử dụng các 



155 

 

phương tiện ít gây ô nhiễm, rửa đường thường xuyên để giảm bụi, cải thiện 

chất lượng mặt đường. 

- Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp:  

+ Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí cần phải quan tâm đến 

các biện pháp nhằm giảm thiểu lượng khí thải ngay khâu phát sinh: Áp dụng 

công nghệ sản xuất sạch hơn, lắp đặt các thiết bị xử lý chất thải tại các khâu 

phát sinh ô nhiễm, đảm bảo chất thải đầu ra dưới ngưỡng cho phép rồi mới 

thải vào môi trường xung quanh 

+ Hiện đại hoá thiết bị: Các dây chuyền công nghệ của các nhà máy 

trong khu công nghiệp sẽ được trang bị các loại thiết bị mới, tốt, hiện đại, 

tránh gây ồn.  

+ Thiết kế các bộ phận giảm âm: Trang bị các thiết bị chống ồn cho 

công nhân, nhất là những công đoạn có tiếng ồn cao, các trang bị bảo hộ cá 

nhân nh nút bịt tai, bao ốp tai… 

+ Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để hạn chế sự lan truyền tiếng ồn: 

Buồng cách âm, tấm cách âm, thiết bị cách âm cho các thiết bị gây ồn nhiều. 

- Sử dụng công nghệ sản xuất có khả năng giảm thiểu chất thải bao gồm: 

+ Thay thế nguyên, nhiên liệu đầu vào: Các nguyên, nhiên liệu chứa 

nhiều chất độc hại được thay thế bằng nguyên liệu, nhiên liệu không độc hoặc 

ít chất độc hơn (thay thế than đá, dầu đốt bằng khí đốt).  

+ Thay đổi công nghệ sản xuất: Công nghệ sản xuất phát sinh nhiều 

chất thải độc hại cần được nghiên cứu thay thế, lựa chọn các công nghệ phát 

sinh ít chất thải hơn. Ví dụ sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi 

hoặc thay thế phương pháp gia công khô phát sinh nhiều bụi bằng phương 

pháp gia công ớt phát sinh ít bụi hơn. 

+ Sử dụng chu trình sản xuất khép kín: Sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc 

một phần chất thải làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất. 

IX.3.2. Giải pháp quản lý về giảm thiểu ô nhiễm 

a. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:  

- Nhằm giảm nguồn thải xen kẽ trong các khu dân cư và định hướng 

phát triển hợp lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.  

- Các ngành công nghiệp chế biến, phải thường xuyên kiểm soát môi 

trường định kỳ, nhằm cảnh báo và nhắc nhở các cơ sở chú ý duy tu, bảo d-

ưỡng hệ thống xử lý khí thải, bụi và nếu cần. Khuyến khích và bắt buộc các 

nhà máy và xí nghiệp cũ đầu tư công nghệ sản xuất mới, áp dụng công nghệ 

tiên tiến sản xuất sạch hơn. 

b. Quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất: 

Việc chuyển đổi đất đai giữa các mục đích nhằm đem lại hiệu quả kinh 

tế cao hơn là tất yếu xảy ra. Song trên địa bàn cụ thể khi có nhu cầu chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang các mục đích khác cần phải cân 

nhắc thận trọng. Việc quản lý các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

cần đảm bảo diện tích cây xanh đô thị. 
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Giải pháp canh tác trên đất đồi dốc (các trang trại,…) đảm bảo chống 

xói mòn, bảo vệ môi trường đất (sản xuất nông nghiệp cây ăn quả có múi) 

c. Giải pháp bảo vệ môi trường do chất thải rắn: 

- Quản lý chất thải rắn rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và 

bảo vệ môi trường. Việc hợp lý hóa vai trò và trách nhiệm của các tổ chức liên 

quan đến quản lý chất thải rắn là rất quan trọng. 

- Việc thu gom chất thải rắn thông thường được thực hiện tốt nhất ở các 

cấp chính quyền phường, xã  nhưng việc xử lý chất thải rắn được tổ chức tốt 

nhất trên một cơ sở thống nhất toàn khu vực về tổng thể.  

- Phân bố trách nhiệm trong các khía cạnh khác nhau của dịch vụ quản 

lý chất thải rắn có thể được chi tiết hóa trong hoạt động thu gom và xử lý chất 

thải rắn.  

- Hoạt động thu gom chất thải rắn thành công và bền vững đòi hỏi phải 

có sự hợp tác và liên hệ mật thiết giữa những người giám sát, quản lý có trách 

nhiệm và chính quyền địa phương. Hoạt động thu gom rác thải phải là trách 

nhiệm của cơ quan hành chính cấp phường, xã. 

d. Các biện pháp khống chế giảm tiếng ồn: 

Bố trí khoảng cách an toàn từ đường giao thông tới nhà dân và các khu vực 

lân cận, đồng thời bố trí mật độ cây xanh thích hợp nhằm giảm thiểu tiếng ồn. 

IX.3.3. Chương trình quản lý giám sát môi trường 

a. Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Chương trình giám sát chất lượng nước mặt được tiến hành với việc 

lấy mẫu và xét nghiệm các chỉ tiêu chọn lọc: 05 điểm đầu vào hệ thống nước 

mặt (pH, BOD5, COD, SS, Coliform). 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả 

thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao dộng lớn hoặc gia tăng về mặt 

nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

Chỉ tiêu phân tích chất lượng nước mặt 

TT Chỉ tiêu Số mẫu/năm 

1 pH 3 × 4 

2 SS 3 × 4 

3 BOD5 3 × 4 

4 COD 3 × 4 

5 Coliform 3 × 4 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý: 

- Các số liệu trên sẽ được cập nhật hoá, đánh giá và ghi nhận kết quả 

thường xuyên. Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt 

nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm, phải có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát. 
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- Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

(pH, BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, Coliform). 

Các chỉ tiêu cần phân tích nước thải sinh hoạt sau xử lý 

TT Chỉ tiêu Số mẫu/năm 

1 pH 1 × 4 

2 SS 1 × 4 

3 BOD5 1 × 4 

4 COD 1 × 4 

5 Tổng N 1 × 4 

6 Tổng P 1 × 4 

7 Coliform 1 × 4 

c. Giám sát chất lượng không khí: 

- Chương trình giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí sẽ 

được thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động quy hoạch không làm ảnh hưởng 

đáng kể đến môi trường không khí trong và ngoài khu vực. 

- Trong giai đoạn này, nguồn ô nhiễm chính cho môi trường không khí 

là tiếng ồn, độ rung, và bụi. Vì vậy các thông số này sẽ được giám sát định kỳ. 

- Vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường không khí được tiến 

hành với tất cả các nguồn thải trong khu vực, vị trí quan trắc cố định được lấy 

ở những điểm nhạy cảm của khu vực như trung tâm thị trấn, khu vực các khu 

công nghiệp. Do hướng gió thay đổi trong năm do đó cần thay đổi vị trí lấy 

mẫu giám sát cho phù hợp. 

- Tần suất giám sát: Thực hiện giám sát trong suốt quá trình quy hoạch. 

- Vị trí quan trắc cố định: 4 lần/năm 

- Vị trí quan trắc di động: đối với các thông số dễ thu thập như: tiếng 

ồn, độ rung thì phải tiến hành đo hàng tháng 

- Thời gian giám sát: Tiến hành giám sát định kỳ trong suốt giai đoạn 

xây dựng. Đối với chỉ tiêu có thể phát hiện nhanh như tiếng ồn thì có thể theo 

dõi hàng ngày. Các chỉ tiêu còn lại có thể đo đạc 4 lần/năm, 1 lần vào mùa 

khô và 1 lần vào mùa mưa. 

- Các thông số giám sát: Các thông số giám sát chất lượng môi trường 

không khí trong khu vực dự án bao gồm: Điều kiện khí tượng thuỷ văn; Nồng 

độ các chất khí: CO, CO2, NOx, NH3, H2S, THC; Chất hạt: bụi; Kim loại 

nặng: Pb; Vi sinh vật: Tổng vi sinh vật, nấm mốc; Tiếng ồn, độ rung... 

d. Giám sát chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom hàng ngày. Tần suất thu gom 1 

lần/ngày. 

- CTR công nghiệp được thu gom và xử lý riêng; 
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- Các chất thải rắn sinh ra trong quá trình hoạt động của nhà máy xử lý 

nước thải: Bùn cặn từ bể lắng xả ra được phơi khô hồ lắng, phơi bùn, các loại 

cặn vôi, phèn…được thu gom theo tần suất 3 lần/tuần hoặc có thể nén ép làm 

khô bùn cặn bằng máy rồi tái sử dụng để bón ruộng. 

IX.4. Kết luận và kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng cả về mặt tích cực lẫn 

về mặt tiêu cực đến điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái và môi trường kinh 

tế xã hội. Tuy nhiên, nếu quy hoạch xây dựng huyện Hương Khê thực hiện 

nghiêm túc đồng thời với việc thực hiện các chính sách,giải pháp quy hoạch 

bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và giảm thiểu tác động bất lợi thì các tác 

động xấu nêu trên sẽ giảm đáng kể về quy mô và phạm vi, đồng thời các tác 

động tích cực sẽ được phát huy. Đặc biệt, nhằm nâng cao hơn nữa công tác 

quản lý về mặt môi trường cần theo sát việc xả thải vào nguồn tiếp nhận của các 

Cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất; Tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường; và đánh giá tác động môi trường của từng dự án cụ thể. 
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CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Khê đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050 được xây dựng với mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch xây 

dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược 

của huyện, các tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ 

du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, 

nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng tỉnh Hà Tĩnh. 

Đồ án có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, 

là cơ sở để lập các quy hoạch tiếp theo cũng như lập các kế hoạch, chương 

trình triển khai các dự án trọng điểm. 

Những nội dung trong đồ án đã phản ánh tình hình hiện nay, những điểm 

mạnh, tiềm năng, động lực phát triển cũng như dự báo những rủi ro có thể xảy ra 

để định hướng sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài cho địa phương. 

Kính đề nghị các cơ quan, ban, ngành chức năng xem xét để đồ án có 

hiệu quả thiết thực cho sự phát triển huyện Hương Khê./. 

 


