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 Đề xuất các chiến lược phát triển trên cơ sở phát huy thế mạnh về kinh tế, dịch vụ, du

lịch, văn hóa và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của

huyện trong tỉnh.

 Xác định vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, vùng phát triển du lịch,

vùng phát triển công nghiệp - nông nghiệp, vùng sinh thái ..., là hạt nhân phát triển kinh

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

 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, cảnh quan sinh thái tự nhiên; Giữ gìn và phát triển bản sắc văn

hóa địa phương.

 Là 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 và quản lý đầu tư trên địa bàn huyện.

MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
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 Phát triển kinh tế huyện Bắc Bình trong thế liên kết và gắn bó chặt chẽ trong phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh Bình Thuận. Tăng trưởng kinh tế nhanh song song với bảo vệ môi trường, đa

dạng sinh học, thực hiện công bằng xã hội, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và

tinh thần của nhân dân các địa bàn.

 Khai thác và phát huy tối đa và có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là các

cụm ngành trong điểm; hợp tác và liên kết chặt chẽ với các địa bàn lân cận và các địa phương

khác trong khu vực và cả nước, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để

phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển so với cả

tỉnh.

 Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; kết hợp huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

bên trong với bên ngoài, nhằm đa dang hóa ngành nghề, thị trường, hướng tới hình thành những

lợi thế động mới, đảm bảo khả năng phát triển lâu dài, hiệu quả và bền vững; cùng tỉnh và cả nước

thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển so với các nền kinh tế phát triển;

 Tổ chức, sắp xếp không gian phát triển hợp lý, từ đô thị đến nông thôn, hệ thống kết cấu hạ

tầng kinh tế và xã hội, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu thương mại dịch vụ, vui chơi

giải trí đến các hoạt động quốc phòng, an ninh, hướng tới sử dụng hợp lý các loại tài nguyên

thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai,

hiện tượng nước biển dâng trên địa bàn huyện trong thời kỳ quy hoạch và xa hơn.

 Phát triển kinh tế của huyện phải gắn với thị trường trong tỉnh, trong nước, đồng thời không ngừng

hướng tới mở rộng thị trường quốc tế.

QUAN ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH
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 Các văn bản, quy phạm pháp luật:

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

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Xây dựng;

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

dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày

07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch

nông thôn;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch

xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01/2021/BXD;

- Quyết định số 5618/QĐ-UBND ngày 29/07/2022 của UBND huyện Bắc Bình về việc phân khai kinh phí thực hiện

công tác quy hoạch năm 2022.

 Thời hạn lập quy hoạch:

Theo điểm e, khoản 2, điều 23, mục 2, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời hạn lập quy hoạch xây dựng vùng là

20 – 25 năm, do đó,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Bình được lập với thời hạn như sau:

- Đợt đầu: đến năm 2030;

- Dài hạn: đến năm 2045;

- Tầm nhìn: đến năm 2050.

CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
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LIÊN HỆ VÙNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

Huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư

phát triển, khai thác, sử dụng hiệu

quả, hợp lý các tiềm năng, lợi thế, xác

định đúng những nhiệm vụ trọng tâm,

đột phá; tập trung chuyển đổi cơ cấu

kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch

vụ, du lịch - nông nghiệp ứng dụng

công nghệ cao; tăng cường ứng dụng

khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh

doanh, quản lý, chú trọng phát triển

nguồn nhân lực, công nghệ thông tin;

cải thiện và nâng cao đời sống nhân

dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với

biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng,

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, toàn

diện, vững chắc trên các lĩnh vực.

Hình: Sơ đồ vị trí Và liên kết của huyện Bắc Bình

Phan Thiết

Tuy Phong

Hàm Thuận Bắc

Lâm Đồng

Mục tiêu phát triển huyện Bắc Bình trong đồ án quy hoạch tỉnh Bình Thuận

• Ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau:

- Phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện Đức Trọng, Di Linh- tỉnh Lâm Đồng;

- Phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Bắc;

- Phía Nam, Tây Nam giáp thành phố Phan Thiết và biển Đông;

- Phía Đông giáp huyện Tuy Phong.
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TÍNH CHẤT - CÁC KHU CHỨC NĂNG CHÍNH

 Các khu chức năng chính:

 Các điểm đô thị và khu dân cư

nông thôn;

 Các tiểu vùng khai thác du lịch,

dịch vụ;

 Các tiểu vùng phát triển nông

nghiệp, lâm nghiệp;

 Các tiểu vùng bảo tồn cảnh quan

thiên nhiên;

 Hệ thống hạ tầng xã hội cấp

huyện và cấp vùng…

Hình: Sơ đồ vị trí huyện Bắc Bình trong tỉnh Bình Thuận

 Tính chất phát triển của huyện Bắc Bình trong đồ án quy hoạch tỉnh Bình Thuận

- Là vùng kinh tế tổng hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao; là vùng

giàu tiềm năng về phát triển du lịch cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc địa phương gắn với văn hóa lịch

sử;

- Là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, đón các luồng phát triển từ phía Lâm Đồng, Bảo Lộc; là đầu mối giao thông quan

trọng, điểm trung chuyển giữa vùng Tây Nguyên ra đường biển hoặc kết nối vào trục động lực phát triển Bắc - Nam.
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• Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng Huyện Bắc Bình đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2050 là toàn

bộ phạm vi trong địa giới hành chính của Huyện Bắc Bình với diện tích tự nhiên: 1.865,77 km2

QUY MÔ, PHẠM VI – RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

• Bao gồm 18 đơn vị hành chính: Thị

trấn Chợ Lầu, thị trấn Lương Sơn và

16 xã: Bình An, Bình Tân, Hải Ninh,

Hòa thắng, Hồng Phong, Hồng Thái,

Phan Điền, Phan Hiệp, Phan Hòa,

Phan Lâm, Phan Ri Thành, Phan Sơn,

Phan Thanh, Phan Tiến, Sông Bình,

Sông Lũy.

Hình: Sơ đồ địa chính huyện Bắc Bình



ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆN TRẠNG HUYỆN BẮC BÌNH
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ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

 Khí hậu

Huyện Bắc Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang nét đặc trưng của chế độ khí hậu bán khô hạn

vùng cực Nam trung bộ. Địa bàn huyện nằm ở sườn Đông và Đông Nam dãy Trường Sơn nên không thuận lợi đón gió

mùa Đông Bắc và Tây Nam để gây mưa.

+ Số giờ nắng trung bình hàng năm giao động từ 230 giờ đến 260 giờ trong tháng. Lượng mưa trung bình hàng

hàng tháng trong năm dao động từ 75 đến 88 mm.

+ Độ ẩm không khí trung bình hàng năm từ 70% - 80%;

+ Lượng mưa: lượng mưa trung bình đạt 70 đến 88mm (trạm Phan Thiết).

+ Nhiệt độ không khí: nhiệt độ trung bình năm 26,5o, nhiệt độ cao tuyệt đối là 29,6o, thấp tuyệt đối là 25,5o. Nhiệt độ

huyện Bắc Bình thích hợp cho phát triển cây thanh long và các loại cây trồng ưa ánh sáng.

 Địa hình:

Địa hình của huyện Bắc Bình khá phức tạp, với vùng đồng bằng nhỏ nằm kẹp giữa các dãy núi ở phía Bắc, Tây Bắc

và các cồn cát ở phía Đông Nam tạo thành lòng chảo.

Có bốn dạng địa hình chính:

- Đồng bằng phù sa (cao từ 20 - 40m): chiếm khoảng 18,4% diện tích đất tự nhiên, gồm các xã thuộc lưu vực sông

Lũy như Sông Lũy, thị trấn Lương Sơn, Phan Rí, Phan Thành, Phan Hiệp, Hải Ninh, Hồng Thái, thị trấn Chợ Lầu.

- Vùng cồn cát ven biển (cao từ 40 - 200m): không ổn định, gồm đồi cát đỏ, cát trắng, cát vàng chiếm 51,8% diện

tích đất tự nhiên.

- Vùng núi thấp (cao 200 - 500m) chiếm 16,1% diện tích đất tự nhiên, vốn là dãy núi của khối Trường Sơn, chủ yếu

là đất lâm nghiệp và đất chưa sử dụng.

- Vùng núi cao (độ cao >500m): chiếm 13,7% diện tích đất tự nhiên, chủ yếu tập trung ở phía Bắc và phía Tây Bắc;

có độ dốc cao, địa hình phức tạp, ít có khả năng sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn.
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TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 Tài nguyên đất

Đất đai huyện Bắc Bình rất đa dạng với các loại đất chính sau:

- Đất cồn cát ven biển: phân bố dọc ven biển, đất có thành phần cơ giới nhẹ, giữ nước kém chỉ thích hợp trồng cây

hoa màu và cây rừng chắn gió cát.

- Đất xám: là nhóm đất lớn nhất của huyện, phân bố chủ yếu ở các xã miền núi, đất có thành phần cơ giới nhẹ đến

trung bình.

- Đất phù sa: phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, đất có thành phần cơ giới thịt trung bình đến nặng, thuận lợi trong

sản xuất nông nghiệp.

- Đất đỏ xám nâu vùng bán khô hạn: đất đặc trưng ở vùng khô hạn, diện tích không lớn. Thành phần cơ giới thịt

pha sét.

- Đất nâu đỏ: đất có thành phần cơ giới nặng, hàm lượng sét cao, nghèo lân và Kali dễ tiêu, chua... phân bố ở khu

vực miền núi các xã Phan Sơn, Sông Bình và một phần ở xã Phan Điền.

 Tài nguyên nước

- Tài nguyên nước mặt của huyện bao gồm hệ thống sông suối với con sông chính là sông Lũy, và một số ao hồ tự

nhiên, nhân tạo. Đặc điểm sông suối của huyện Bắc Bình đều bắt nguồn từ dãy núi phía Bắc và phía Tây Bắc huyện,

lòng sông hẹp, khá dốc, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ ra biển.

- Do đặc điểm địa hình nên sông suối bị chia cắt mạnh, sông không dài, chảy quanh co, diện tích lưu vực

không lớn dẫn đến khả năng điều tiết của lưu vực kém. Chế độ thủy văn của dòng sông trong huyện thất thường,

mực nước biến đổi theo mùa với biên độ rất lớn: mùa khô các sông thường cạn kiệt nước, mùa mưa có một số vùng bị

ngập úng gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thủy

triều, vùng hạ lưu sông Lũy nước mặn lấn sâu vào đất liền ảnh hưởng không tốt đến sản xuất.
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TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 Tài nguyên rừng

Bắc Bình có diện tích rừng là 89.841 ha, chiếm 48,07% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện, trong đó, đất rừng sản

xuất chiếm 22,96%, rừng phòng hộ 25,11% đất rừng, phần lớn là rừng tự nhiên, xưa có nhiều gỗ quý như lim, sến, táu,

nhiều mây tre và cây dược liệu, hương liệu. Tài nguyên rừng phong phú là một trong những lợi thế của huyện.

Tài nguyên rừng được phân bổ hầu hết các, xã, thị trấn huyện Bắc Bình (15/18 xã phường có rừng), tập trung

nhiều nhất tại các xã: Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Hòa Thắng, chiếm khoảng 58,5% diện tích rừng của huyện.

Rừng phòng hộ được phân bố ở các lưu vực ven biển. Ở ven sông chủ yếu rừng phòng hộ là rừng nghèo và trung

bình hoặc rừng trồng. Rừng đặc dụng chủ yếu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phục

hồi, tái tạo vốn rừng nhằm nâng độ che phủ của rừng, phát huy tác dụng phòng hộ môi trường của rừng.

 Tài nguyên biển

Huyện Bắc Bình có hơn 29km bờ biển, tài nguyên hiển tại có khả năng khai thác chủ yếu trong 3 lĩnh vực: du lịch

biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, khai thác năng lượng biển.

 Tài nguyên nắng

Huyện Bắc Bình có nhiệt độ trung bình năm thuộc nhóm cao nhất tỉnh (khoảng 27,8oC), tổng nhiệt độ năm trên

9800oC.

Nhiệt độ không khí cao ảnh hưởng đến đời sống con người và là nguồn tài nguyên phát triển nhiệt điện.

 Tài nguyên gió

Tốc độ gió trên khu vực huyện Bắc Bình có biên độ chênh lệch giữa các khu vực, gần biển có tốc độ gió lớn

hơn (khoảng 3-3,5m/s) và giảm dần khi vào sâu trong đất liền.
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HIỆN TRẠNG DÂN SỐ

Bảng: Diện tích, dân số theo đơn vị hành chính huyện Bắc Bình năm 2021

TT Đơn vị hành chính Diện tích (Km2)
Dân số trung 

bình (người)

Mật độ 

(người/km2)

Tổng số 1.865,77 132.230 71

I Thành thị 63,47 28.257

1 Thị trấn Chợ Lầu 34,17 13.745 402

2 Thị Trấn Lương Sơn 29,30 14.512 495

II Nông thôn 1.802,30 103.973

3 Phan Sơn 192,22 3.954 21

4 Phan Lâm 392,30 2.634 7

5 Bình An 129,91 5.775 44

6 Phan Điền 111,69 1.423 13

7 Hải Ninh 48,39 9.411 194

8 Sông Lũy 99,97 8.451 85

9 Phan Tiến 77,26 2.067 27

10 Sông Bình 129,91 5.679 44

11 Phan Hòa 71,05 9.709 137

12 Phan Thanh 27,82 8.506 306

13 Hồng Thái 71,72 11.575 161

14 Phan Hiệp 20,71 6.042 292

15 Bình Tân 76,10 6.969 92

16 Phan Rí thành 23,06 12.085 524

17 Hòa Thắng 242,03 8.086 33

18 Hồng Phong 88,16 1.607 18

• Theo số liệu thống kê, dân số trung bình

toàn huyện năm 2021 là 132.230 người.

Trong đó, dân số nam là 66.511 người và nữ

là 65.719 người; dân số thành thị là 28.257

người và nông thôn là 103.973 người. Tốc

độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2010 -

2021 là 1,07%/ năm.

• Quy mô dân số huyện Bắc Bình phân bổ trên

2 thị trấn và 16 xã, mật độ trung bình cao

nhất tại xã Phan Rí Thành (524 người/km2),

thị trấn Lương Sơn (495 người/km2) và thị

trấn Chợ Lầu (402 người/km2), trong khi đó

một số xã vùng cao mật độ dân số quá

thấp: xã Hồng Phong mật độ dân số 18

người/km2, xã Phan Điền mật độ dân số 13

người/km2, xã Phan Lâm chỉ đạt 7

người/km2.
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HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

• Hiện nay, huyện Bắc Bình có diện

tích tự nhiên là: 186.576,6ha trong

đó đất xây dựng khoảng 4.611,1ha

chiếm 2,5% diện tích tự nhiên toàn

huyện; đất khác khoảng 181.965,6

ha chiếm 97,5% diện tích tự nhiên

toàn huyện.

Hình: Hiện trạng sử dụng đất năm 2021

• Trong tổng diện tích đất xây dựng

có 2.608,1ha đất dân dụng, chiếm

56,6% đất xây dựng và 2.003 ha đất

ngoài dân dụng, chiếm 43,4% đất

xây dựng.

• Diện tích đất đã được sử dụng của

huyện chiếm trên 90% cho các mục

đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi

trồng thuỷ hải sản, đất ở, đất sản

xuất kinh doanh phi nông nghiệp và

đất có mục đích công cộng. Với điều

kiện tự nhiên và tiềm năng đất đai

hiện nay, các loại đất thích hợp để

sử dụng cho từng mục đích, đáp

ứng được nhu cầu phát triển kinh tế

- xã hội trong giai đoạn mới của

huyện.



HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
Chỉ tiêu (m2/ 

người)

Tổng diện tích đất khu vực quy hoạch 186.576,6 100,0 14.110,0

Trong đó: - Đất xây dựng 4.611,1

- Đất khác 181.965,6

I Đất xây dựng 4.611,1 2,5 100,0 348,7

A Đất dân dụng 2.608,1 1,4 56,6 197,2

1 Đất ở 1.316,5 0,7 28,6 99,6

2 Đất công trình công cộng 138,1 0,1 3,0 10,4

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 24,7

- Đất  xây dựng cơ sở văn hóa 11,6

- Đất xây dựng cơ sở y tế 6,3

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 80,5

- Đất sinh hoạt cộng đồng 8,5

- Đất chợ 6,4

3 Đất cây xanh, TDTT công cộng 26,8 0,01 0,6 2,0

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 25,7

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,1

4 Đất giao thông trong khu vực tập trung dân cư 1.126,7 0,6 24,4 85,2

B Đất ngoài dân dụng 2.003,0 1,1 43,4

1 Đất thương mại, dịch vụ 1.129,7 0,6 24,5

2 Đất cơ quan 1,6

3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử 38,4 0,02 0,8

4 Đất công nghiệp, TTCN, sản xuất phi nông nghiệp 377,8 0,2 8,2

- Đất khu công nghiệp 300,1

- Đất cụm công nghiệp 24,1

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 51,4

- Đất phi nông nghiệp khác 2,2

5 Giao thông ngoài khu vực xây dựng tập trung 455,4 0,2 9,9

II Đất khác 181.965,6 97,5

1 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1.551,8 0,8

2 Đất quốc phòng, an ninh 468,5 0,3

3 Đất sản xuất nông nghiệp 80.796,3 43,3

- Đất trồng cây hàng năm 45.480,5

+ Đất trồng lúa 16.320,0

+ Đất trồng cây hàng năm khác 29.160,5

- Đất trồng cây lâu năm 35.228,1

- Đất nông nghiệp khác 87,6

4 Đất lâm nghiệp 91.106,0 48,8

- Đất rừng sản xuất 44.105,5

- Đất rừng phòng hộ 47.000,6

5 Mặt nước 4.618,1 2,48

6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 477,8 0,26

7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 95,0 0,05

8 Đất chưa sử dụng 2.852,0 1,5
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HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Thời kỳ 2016 - 2020, nền kinh tế tăng trưởng khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân

6,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,68 triệu đồng, tăng 1,41 lần so với năm

2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm dần

tỷ trọng nông nghiệp; các tiềm năng lợi thế của huyện từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả, đặc

biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng… Khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư được cải

thiện đáng kể.

Nông nghiệp: từng bước cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Các mô

hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từng bước trở thành

lợi thế trong khai thác tiềm năng của huyện, chú trọng sản xuất theo các tiêu chuẩn, phát triển mạnh các

vùng chuyên canh. Chuyển đổi dần sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Về thủy sản: phát triển chủ yếu là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, lĩnh vực đánh bắt chủ yếu là đánh bắt

liền bờ, phương tiện đánh bắt xa bờ chưa được phát triển. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 500,5 tấn,

duy trì phát triển ổn định, năng suất và lợi nhuận mang lại cao hơn so với các năm trước

Thương mại và dịch vụ: có hướng phát triển rõ nét hơn, ngày càng phát triển đa dạng. Bằng phương

pháp nội suy về cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất lĩnh vực dịch vụ năm 2015 là 3,306 tỷ đồng, năm 2020 đat

4,355 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 46% năm 2015 và 45% năm 2020.
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HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

Đô thị

Do đặc điểm về vị trí và địa hình nên dân cư phân bố không

đồng đều giữa các đơn vị hành chính của huyện. Năm 2021,

toàn huyện có diện tích tự nhiên là 1.865,77 km2 với dân số là

132.230 người, trong đó dân số đô thị là 28.257 người (chiếm

khoảng 21,2% dân số toàn huyện). Mật độ dân số trung bình

của huyện là 71 người/km2. Mật độ dân số tại 02 đô thị của

huyện cao hơn so với các khu vực còn lại.

TT Tên đô thị
Dân số đô 

thị (người)

Diện tích đô 

thị (ha)

Mật độ dân số 

đô thị 

(người/km2)

TỔNG CỘNG 28.257 63,47 445

1 Thị trấn Chợ Lầu 13.745 34,17 402

2 Thị trấn Lương Sơn 14.512 29,30 495

Hình: Khu vực đô thị huyện Bắc Bình
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HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

Khu dân cư nông thôn

Phân bố khu dân cư tập trung: chủ

yếu là các trung tâm cụm xã, trung

tâm xã, có hệ thống giao thông thuận

lợi, có nguồn nước phục vụ sinh

hoạt. Trong khu dân cư chia thành

nhiều thôn, xóm theo kiểu tuyền thống.

Tốc độ mở rộng các khu dân cư này

khá nhanh, chủ yếu là đất ở, dất xây

dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật...

Chương trình xây dựng Nông

thôn mới trên địa bàn huyện được

triển khai tích cực. Các xã đã phấn đấu

thực hiện đạt 32/34 tiêu chí kế hoạch

của huyện giao đạt 94,11%, đạt

114,28% kế hoạch tỉnh giao (28 tiêu

chí), lũy kế toàn huyện đạt 227 tiêu chí,

bình quân 14,18 tiêu chí/xã. Trong năm

2020, xã Sông Lũy đạt chuẩn xã nông

thôn mới; lũy kế đến nay trên địa bàn

huyện có 08 xã đạt chuẩn nông thôn

mới.

Hình: Khu vực nông thôn huyện Bắc Bình
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HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Về Giao Thông

• Các tuyến đường chính chạy qua địa bàn Huyện:

- Quốc lộ 1: Đoạn đi qua địa bàn huyện từ vòng xoay ngã ba Phan Rí Cửa đến hết xã Bình Tân, đoạn

chạy qua huyện dài 37 km, nền đường rộng 16 - 20,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 15 - 19,5m,

chất lượng tốt, đạt cấp III đồng bằng.

- Quốc lộ 28B: Bắt đầu từ ngã ba Lương Sơn (giao QL1 tại Km1657) đến hết xã Phan Sơn (giáp ranh

Lâm Đồng) dài 51,11 km nền đường rộng 7 - 8,5m mặt đường BT nhựa rộng 5,5 - 7,5m đạt tiêu chuẩn

cấp V.

- Đường tỉnh 716: Đoạn đi qua địa bàn huyện từ vòng xoay ngã 3 Phan Rí Cửa đến QL1 tại thị trấn

Lương Sơn, dài 42 km, cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III, nền đường từ 12 - 18m, một số đoạn

tuyến được xây dựng quy mô đến 4 làn xe, chất lượng tốt.

- Đường tỉnh 716B, đường tỉnh 715 chạy qua 1 số xã trên địa bàn huyện.

• Các tuyến đường huyện:

- Tuyến Chợ Lầu - đi Phan Sơn, dài 40 km

- Tuyến Lương Sơn đi Hồng Phong, dài 32 km

• Ngoài 2 tuyến trên, huyện còn hệ thống đường trục xã liên kết với các xã nhằm đảm bảo cho xe ô tô đến

được các trung tâm xã trong huyện.

• Trục đường sắt Bắc Nam đoạn chạy qua huyện dài 40 km, chạy dọc theo hướng Bắc - Nam, có 2 nhà

ga: ga Sông Mao và ga Châu Hanh chủ yếu phục vụ cho các đoàn tàu khách và tàu hàng Bắc - Nam

thông qua.
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HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 Về cấp nước:

Hiện trong khu vực nghiên cứu có các nhà máy nước sạch sau:

• Nhà máy nước Sông Mao: Công suất thiết kế: 5.000 m3/ngày đêm; Công suất thực phát: 3.500 m3/ngày

đêm; Nguồn nước hồ Sông Lũy và hồ chứa nước Cà Giây; Vùng phục vụ cấp nước: Thị trấn Chợ Lầu, xã Hải

Ninh, xã Phan Rí Thành và vùng phụ cận.

• Nhà máy nước Lương Sơn: Công suất thiết kế là 1.500 m3/ngày đêm; Công suất thực phát là 1.429

m3/ngày đêm; Nguồn nước ngầm; Vùng phục vụ cấp nước là Thị trấn Lương Sơn.

• Nhà máy nước Hòa Thắng: công suất thiết kế 3.600 m3/ngđ, công suất thực phát 1.000 m3/ngđ, nguồn

nước hồ Bàu Trắng, cấp nước cho xã Hòa Thắng và vùng phụ cận.

• Ngoài ra còn một số nhà máy nước nông thôn phục vụ cho các xã như: nhà máy nước Phan Rí Thành - Phan

Hòa, Phan Thanh, Bình An, Phan Điền, Sông Lũy…

 Về cấp điện:

• Nguồn điện: từ trạm 110kV Lương Sơn – 2x63 MVA, vị trí tại xã Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

• Lưới điện cao thế:

+ Tuyến đường dây 220kV: từ trạm 220kV Phan Thiết - trạm 220kV Phan Rí

+ Các tuyến 110kV: Phan Thiết - Lương Sơn - Phan Rí; tuyến 110kV Lương Sơn - trạm 110kV Khu Công

nghiệp Sông Bình; tuyến 110kV Mũi Né - Lương Sơn.

• Lưới điện trung thế: đã phủ kín toàn bộ khu vực và 100% hộ dân cư đã được nhận điện từ lưới điện quốc gia,

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

thuộc hệ 3 pha 4 dây;

• Lưới điện hạ thế được xây dựng chủ yếu với kết cấu trục chính là 3 pha 4 dây, các nhánh rẽ với kết cấu đa

dạng gồm 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây.
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HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 Về thoát nước và vệ sinh môi trường:

Thoát nước mưa:

• Tại khu vực các thị trấn, hệ thống thoát nước là hệ thống chung, chủ yếu là hệ thống mương nắp đan B600

mm, B800 mm hoặc cống bê tông tròn có đường kính từ D600 mm - D1000 mm, tập trung ở khu vực trung tâm.

• Tại khu vực nông thôn đa số chưa có hệ thống thoát nước mưa, chủ yếu là chảy tràn và tự thấm, hướng thoát

nước ra các trục sông và đổ ra biển Đông.

Thoát nước thải:

• Hiện nay, khu vực nghiên cứu đều đang sử dụng hệ thống thoát nước mưa và nước thải chảy chung.

• Khu vực nông thôn chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải, nước thải đa số là tự ngấm xuống đất, một phần

thoát ra sông, biển.

Chất thải rắn (CTR):

• Tại khu vực nghiên cứu chỉ có bãi thu gom và chôn lấp rác thải. Vị trí xây dựng bãi chôn lấp phù hợp với quy

hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt.

• Việc xử lý CTR vẫn chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản như: phun các chế phẩm sinh học khử mùi và chôn lấp dẫn

đến hiệu quả xử lý chưa cao và tốn nhiều diện tích, gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nói chung và

nguồn nước nói riêng.

• Chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận. (đã xây lắp bể chứa

chất thải nguy hại, nhà lưu trữ chất thải và đặt thiết bị xử lý bằng phương pháp hấp).

Nghĩa trang:

• Trên địa bàn huyện chủ yếu sử dụng nghĩa trang nhỏ lẻ đan xen trong các khu dân cư, đồng ruộng.

• Nghĩa trang nhân dân xã Hòa Thắng quy mô 15ha đang được quy hoạch.
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RÀ SOÁT CÁC ĐỒ ÁN, DỰ ÁN TRONG KHU VỰC

- Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Chợ Lầu - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Chợ Lầu - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà ở xã hội - công nhân khu công nghiệp Sông Bình, tại xã Sông Bình,

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu du lịch Cát Đỏ, xã Hồng Phong - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu du lịch Hawaii, xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bàu Trắng - Hòn Hồng - huyện Bắc

Bình - tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Trang trại chăn nuôi vịt Thành Ân - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Hình: QHC Hòa Thắng
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QUY MÔ DÂN SỐ

Bảng: Dự báo quy mô dân số huyện Bắc Bình – Phương án chọn

TT Hạng mục Đơn vị
Hiện trạng Quy hoạch

2010 2020 2030 2045

1 Dân số chính thức người 117.623 130.876 152.000 200.000

- Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm 1,07 1,51 1,85

+ tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm 0,85 0,80 0,80

+ tỷ lệ tăng cơ học do nhập cư, %/năm 0,22 0,71 1,05

2 Dân số Thành thị người 25.702 28.139 50.000 76.000

Tốc độ tăng dân số trung bình %/năm 0,9 5,9 2,8

2.1 TT Chợ Lầu 13.685 17.000 26.000

Tốc độ tăng dân số trung bình %/năm 0,9 2,2 2,9

2.2 TT Lương Sơn 14.454 18.000 28.000

Tốc độ tăng dân số trung bình %/năm 1,0 2,2 3,0

2.3 Đô thị Phan Rí Thành 11.913 15.000 22.000

Tốc độ tăng dân số trung bình %/năm 0,9 2,3 2,6

3 Tỷ lệ đô thị hóa % 21,9 21,5 32,9 38,0

4 Dân số nông thôn người 91.921 102.737 102.000 124.000

Tốc độ tăng dân số trung bình %/năm 1,1 -0,1 1,3
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ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ CÁC KHU DU LỊCH, CÔNG NGHIỆP

• Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện: 186.576,6 ha.

• Hiện trạng đất xây dựng năm 2021 là khoảng 4.611 ha; trong đó đất ở là 1.316,5 ha.

• Trên cơ sở rà soát các quy hoạch và dự án có liên quan cũng như các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của

huyện, dự báo quy mô đất xây dựng đô thị, dân cư nông thôn, các khu du lịch, công nghiệp và các khu chức năng

khác, đến năm 2045, là khoảng 6.000 - 8.000 ha



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng Bắc Bình trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, có cơ cấu kinh tế chuyển dịch

mạnh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học -

công nghệ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội từng bước đồng bộ. Chú trọng thực

hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn

hóa, tinh thần của Nhân dân; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; quốc phòng được

củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội

- Thu hút và phát triển mạnh các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp có lợi thế của huyện như công nghiệp năng

lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến; phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp phục vụ nhu cầu tại

chỗ, hoạt động du lịch và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm. Đẩy mạnh tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương. Quy hoạch xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng cao gắn

với việc xây dựng nhà máy chế biến có quy mô, điều kiện phù hợp. Phát triển hạ tầng thương mại đảm bảo tính đồng bộ và phù

hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến mở rộng thị trường du lịch. Quy hoạch xây

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện theo hướng hiện đại và đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,

phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Hoàn thiện công tác tổ chức lập đồ án quy hoạch vùng của huyện để xác định đúng

tiềm năng và động lực phát triển của huyện. Kêu gọi, hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư dịch vụ, sản

phẩm du lịch; thực hiện kết nối giữa nhà nông với doanh nghiệp để từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hàng

hóa phục vụ du lịch và xuất khẩu. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm đưa công tác

quản lý, sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

- Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, khai thác hợp lý và hiệu quả các tiềm năng du lịch đa dạng, góp phần tích cực vào

tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế. Khai thác hợp lý kết hợp bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học biển.



27

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

• Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong quy hoạch tuân thủ thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch

xây dựng số QCVN 01:2021/BXD. Các chỉ tiêu áp dụng cụ thể xác định trong quá trình lập đồ án quy hoạch đảm bảo theo

quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan cho phù hợp theo mục tiêu phát triển.

 Sơ bộ xác định một số chỉ tiêu như sau:

a) Chỉ tiêu về đất đai:Phù hợp với điều kiện đặc thù của hiện trạng và phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

b) Chỉ tiêu về tỷ lệ đất giao thông trong đất xây dựng các khu vực đô thị, du lịch tập trung:

- Năm 2030: ≥12%;

- Năm 2045: ≥14%;

- Năm 2050: ≥16%.

c) Chỉ tiêu về hệ thống cấp nước:

- Cấp nước sinh hoạt:

+ Khu vực đô thị: 100 - 120 lít/người.ngày đêm

+ Khu vực nông thôn: 80 - 100 lít/người.ngày đêm

- Cấp nước công cộng: 10-15% nước sinh hoạt.

- Cấp nước tưới cây, rửa đường: 8-10% nước sinh hoạt

- Cấp nước công nghiệp: ≥ 20m3/ha-ngàyđêm cho tối thiểu 60% diện tích.

d) Chỉ tiêu về Cấp điện:

- Cấp điện sinh hoạt: 200 - 330 w/người

- Cấp điện công trình công cộng: 30% điện sinh hoạt

- Cấp điện công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 140-350 kw/ha

e) Chỉ tiêu về hệ thống Thoát nước thải, Quản lý chất thải rắn:

- Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt: 80% so với lượng nước cấp.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải công nghiệp: 100% so với lượng nước cấp.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải bệnh viện, y tế: 100% so với lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu về chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngàyđêm

- Chỉ tiêu đất nghĩa trang: 0,4 ha/1.000 dân
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