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1.

MỞ ĐẦU

1.1.

Sự cần thiết lập điều chỉnh Quy hoạch chung

Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửu khẩu Móng Cái
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 (sau đây gọi là QH2015). Sau 5 năm
triển khai thực hiện công tác xây dựng, thu hút đầu tư theo Đồ án QHC2015 đến nay
KKT cửa khẩu Móng Cái (gồm thành phố Móng Cái và một phần huyện Hải Hà) đã có
những bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hóa
nhanh, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đã đạt được
những kết quả khả quan.
Quá trình phát triển đã có nhiều biến động làm nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
tăng cao, nhiều nhà đầu tư chiến lược đề xuất ý tưởng đầu tư các dự án quy mô lớn,
đột phá, phát huy tối đa lợi thế khu vực nhưng chưa được đề cập trong đồ án đã được
phê duyệt. Một số khu vực được định hướng chưa phù hợp với thực tế quản lý, sử
dụng đất đai, không khả thi khi triển khai thực hiện. Một số khu vực cần rà soát đất
rừng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ
trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh
Quảng Ninh tại văn bản số 385/TTg-CN ngày 04/4/2019, phê duyệt Nhiệm vụ điều
chỉnh quy hoạch chung tại Quyết định số 1744/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 làm cơ sở
pháp lý quan trọng cho công tác nghiên cứu triển khai lập Đồ án Điều chỉnh Quy
hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040.
1.2.

Mục tiêu quy hoạch

- Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh
tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phù
hợp với chiến lược phát triển biển Việt Nam, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng
Ninh, Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và các định
hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
- Xây dựng thành phố Móng Cái và thị trấn Quảng Hà trở thành đô thị hiện đại
gắn với xây dựng khu công nghiệp cảng biển Hải Hà; là trung tâm du lịch quốc gia,
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quốc tế, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần cảng biển, trung tâm tài chính, thương
mại, dịch vụ biên giới, thể thao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại và có
mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo
môi trường xanh, sạch dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thân thiện với môi
trường;
- Đảm bảo Quốc phòng - an ninh, là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền
biên giới quốc gia.
- Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết
các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế.
1.3.

Phạm vi và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch
a. Điều chỉnh tên gọi và thời hạn lập quy hoạch

Điều chỉnh tên gọi của đồ án theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nhiệm
vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1744/QĐTTg ngày 04/12/2019, xác định tên gọi của đồ án là: “Điều chỉnh Quy hoạch chung
xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040”.
b. Điều chỉnh phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch
Móng Cái (Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng
Chính phủ), bao gồm Thành phố Móng Cái (bao gồm 17 đơn vị hành chính trực thuộc
là các phường: Trà Cổ, Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, Hải Hòa, Bình
Ngọc, Hòa Lạc và các xã: Hải Tiến, Vạn Ninh, Hải Đông, Quảng Nghĩa, Vĩnh Thực,
Vĩnh Trung, Hải Sơn, Hải Xuân, Bắc Sơn); Huyện Hải Hà gồm: thị trấn Quảng Hà
(Thị Trấn, Phú Hải, Quảng Trung và Quảng Điền) và các xã Quảng Minh (Quảng
Minh và Quảng Thắng), Quảng Thành, Cái Chiên. và Quảng Phong. Quy mô lập quy
hoạch: Diện tích tự nhiên khoảng 121.197 ha (trong đó diện tích đất liền là 69.399 ha
và diện tích mặt biển là 51.798 ha), dân số hiện trạng năm 2019 là 140.361 người.
b. Phạm vi quy hoạch mở rộng bao gồm phần diện tích còn lại của huyện Hải
Hà, gồm các xã Quảng Đức, Quảng Sơn, Đường Hoa, Quảng Chính, Quảng Thịnh và
Quảng Long. Diện tích đất tự nhiên 37.755,5ha, dân số hiện trạng năm 2019 là 29.988
người
2.

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG

(1) Bối cảnh phát triển mới có thay đổi: Phân tích bối cảnh phát triển mới về
các chủ trương chính sách của nhà nước, yêu cầu phát triển liên kết vùng, mô hình
phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế biển để lựa chọn Mô hình và cấu trúc phát
triển khu kinh tế, khu vực đô thị và khu vực nông thôn: Hệ thống luật, nghị định, thông
tư mới cần được cập nhật, bổ sung đảm bảo tính pháp lý cho QHC và thuận lợi cho
việc quản lý, thu hút đầu tư và xây dựng phát triển KKT. Xác định rõ vai trò, vị thế
của KKT trong bối cảnh mới khi các Chiến lược quốc gia, Quy hoạch vùng, các quy
hoạch ngành đã và đang được lập và phê duyệt sau khi QHC 2015 được duyệt đã tạo
cho KKT những động lực, những tiềm năng mới để phát triển
(2) Giải quyết các vấn đề bất cập của Quy hoạch chung 2015: so với thực trạng
triển khai phát triển đô thị nông thôn, hoạt động xây dựng, thu hút đầu tư trên địa bàn.
Bố trí lại một số chức năng sử dụng đất để đảm bảo khai thác sử dụng hợp lý, phù hợp
với nhu cầu đầu tư và thực tiễn phát triển của KKT; Xem xét định hướng phát triển
2

không gian KKT trong bối cảnh mới, đảm bảo các mục tiêu phát triển lâu dài, bền
vững. Một số quỹ đất trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng đã được duyệt đến nay
chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả như quỹ đất cần xem xét điều chỉnh như khu
vực đối diện KCN cảng biển Hải Hà (khu B.B5.1), khu đất dự trữ phát triển tại khu
E.E3; bổ sung các khu chức năng cho phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế của địa
phương như cảng cạn ICD Thành Đạt, khu nông nghiệp công nghệ cao… Điều chỉnh
quy hoạch tại các khu vực bị trùng lấn với quỹ đất rừng, nhất là rừng tự nhiên, rừng
ngập mặn, rừng phòng hộ (phân khu C.C1, C.C2 thuộc khu đô thị tích hợp, khu
A.A53, khu dịch vụ du lịch A-A4.2, khu du lịch Trà Cổ - Bình Ngọc A-A6). Cập nhật
bổ sung các quỹ đất quốc phòng trên địa bàn làm cơ sở nghiên cứu quy hoạch, triển
khai dự án đáp ứng các yêu cầu quốc phòng – an ninh trên địa bàn như khu vực phòng
thủ tại xã Hải Đông. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực có các khu dân
cư hiện trạng sinh sống ổn định từ nhiều năm trước (khu phường Ninh Dương, phường
Hải Yên, xã Hải Xuân, xã Hải Đông, xã Hải Tiến, các phường Hải Hòa, Trần Phú, Ka
Long...) được định thành đất khác (đất cây xanh, đất công cộng, đất đồi rừng…), các
khu vực quy hoạch có ảnh hưởng lớn tới đời sống an sinh xã hội của người dân (KCN
cảng biển Hải Hà).
(3). Điều chỉnh dự báo phát triển và các chỉ tiêu quy hoạch: Điều chỉnh dự báo
một số chỉ tiêu phát triển. Xem xét, điều chỉnh lại các dự báo về quy mô dân số, quy
mô đất xây dựng đô thị, các chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật ... phát sinh do thực tế
tăng của lượng khách du lịch và lao động phục vụ cho các khu công nghiệp; các định
hướng về phát triển dịch vụ du lịch, các công trình đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp
cho phù hợp với các yêu cầu phát triển thực tế.
(4). Cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế: hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, nhất là kết nối khung giao thông, các công trình đầu mối như nhà ga – cửa khẩu,
đường sắt, cảng biển/bến thủy nội địa, hệ thống thoát nước đô thị....
(5). Nghiên cứu xem xét các đề xuất ý tưởng đầu tư mới: có tính đột phá, phát
huy tối đa các lợi thế tốt hơn so với định hướng của đồ án QHC 2015, đảm bảo phát
triển hài hòa giữa các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Nhu cầu đầu tư rất lớn, đa
dạng và linh hoạt, không theo định hướng tổng thể, đòi hỏi phải có quy hoạch tổng thể
theo quy định và làm cơ sở điều tiết, định hướng cho các nhu cầu đầu tư, phát triển tại
khu vực.
(6). Xem xét một số định hướng cụ thể và giải pháp trong QHC2015: Định
hướng không gian về việc hình thành trung tâm mới; Mức độ thể hiện của hồ sơ quy
hoạch chung so với thực trạng của khu vực; Định hướng cụ thể cho vấn đề phát triển
đô thị và nông thôn chưa rõ nét, gây khó khăn cho công tác quản lý phát triển trên địa
bàn
(7). Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất, tính toán,
đưa ra các giải pháp xây dựng, phát triển phù hợp đảm bảo cho sự phát triển bền vững,
an toàn của khu kinh tế trong tương lai.
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3.

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN

3.1.

Tính chất, chức năng

- Trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ, của vành đai kinh tế
ven biển Vịnh Bắc Bộ và đầu mối hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội
- Hải Phòng - Móng Cái - Phòng Thành.
- Trung tâm kinh tế biên mậu, thương mại, dịch vụ hỗ trợ, công nghiệp và cảng
biển, dịch vụ du lịch với các sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh và vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
- Khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch biển đảo, thương mại cửa khẩu;
- Khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của quốc gia.
3.2.

Dự báo phát triển

Điều chỉnh quy mô dự báo theo điều chỉnh thời hạn quy hoạch và các yêu cầu
dự kiến phát triển mới như sau:
a. Quy mô dân số:
- Hiện trạng năm 2020: khoảng 166.800 người. (thường trú khoảng 140.400
người. dân số quy đổi khoảng 26.400 người).
- Đến năm 2030: khoảng 320 - 330 nghìn người (dân số thường trú khoảng
265.000 – 270.000 người, dân số quy đổi khoảng 55.000 – 60.000 người).
- Đến năm 2040: khoảng 470.000 – 500.000 người (bao gồm: dân số thường trú
khoảng 386.000 – 405.000 người; dân số quy đổi khoảng 84.000 – 95.000 người).
- Quy mô khách du lịch đến năm 2030 khoảng 5,0 triệu lượt khách; đến năm
2040 khoảng 6,0 triệu lượt khách và tầm nhìn đến 2050 khoảng 9,0 triệu lượt khách.
b. Quy mô đất xây dựng
- Đến năm 2030: khoảng 12.000 – 13.000 ha;
- Đến năm 2040: khoảng 19.000 – 20.500 ha; trong đó: khu vực Thành phố
Móng Cái khoảng 10.000 – 11.000 ha, khu vực Huyện Hải Hà khoảng 9.000 – 9.500
ha;
3.3.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển khu kinh tế về nguyên
tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I, khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy
chuẩn quốc tế một cách phù hợp để đưa vào nghiên cứu trong đồ án. Các chỉ tiêu kinh
tế kỹ thuật áp dụng lựa chọn theo các giai đoạn đến năm 2030, năm 2040 trên cơ sở dự
báo phát triển các khu vực đô thị.

4.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

1.1.

Nguyên tắc chung và trọng tâm điều chỉnh quy hoạch

1.1.1. Nguyên tắc chung:

-

Kế thừa các nghiên cứu phát triển đã có;
4

-

Tận dụng môi trường tự nhiên và điều kiện hiện có;

-

Tối đa hóa đất có thể phát triển, ưu tiên các khu vực, quỹ đất thuận lợi cho mục
tiêu phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ;

-

Đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội;

-

Phát triển sử dụng đất hỗn hợp, đa chức năng, sử dụng đất linh hoạt và thích
nghi theo giai đoạn;

-

Tích hợp sử dụng đất và giao thông;

-

Bố trí đa dạng chức năng sử dụng đất tại các khu vực để nâng cao hiệu quả khai
thác sử dụng đất của từng khu vực cụ thể;

-

Tạo ra chất lượng sống cao ở mọi nơi: chơi công việc trực tiếp + học hỏi và
thiết kế cho những người hiện tại và tương lai của KKTCK Móng Cái.

1.1.2. Nội dung trọng tâm điều chỉnh quy hoạch
1) Điều chỉnh quy mô: điều chỉnh thời gian quy hoạch đến năm 2040 để phù hợp với
quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và quy định pháp luật hiện hành. Từ đó điều chỉnh
quy mô như sau:
a. Quy mô dân số:
-

Hiện trạng năm 2020: Dân số khu vực: khoảng 166,8 nghìn người. Bao gồm:
dân thường trú 140,4 nghìn người. Dân số ban ngày (lao động con lắc từ nơi
khác đến làm việc tại các cơ sở kinh tế kỹ thuật, lao động xây dựng, lao động
thời vụ) khoảng 5,0 nghìn người. Khách du lịch, khách vãng lai, các thành phần
dân số khác quy đổi khoảng 21,4 nghìn người.

-

Đến năm 2030: Dân số toàn KKTCK khoảng 320 -330 nghìn người (bao gồm
dân số thường trú khoảng 265 -270 nghìn người, dân sô quy đổi và lao động
con lắc khoảng 55-60 nghìn người).

-

Đến năm 2040: Dân số toàn KKTCK khoảng 470 -500 nghìn người bao gồm
dân số thường trú khoảng 386 – 470 nghìn người, dân số quy đổi và lao động
con lắc khoảng 84 – 117 nghìn người).

-

Quy mô khách du lịch đến năm 2030 khoảng 5,0 triệu lượt khách; đến năm
2040 khoảng 6,0 triệu lượt khách và tầm nhìn đến 2050 khoảng 9,0 triệu lượt
khách.

b. Quy mô đất đai
-

Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 12.000 – 13.000 ha;

- Đến năm 2040: Đất xây dựng đô thị khoảng 18.000 – 18.500 ha; trong đó: khu
vực Móng Cái khoảng 10.000 – 10.500 ha, khu vực Hải Hà khoảng 8.000 –
8.500 ha;
2) Điều chỉnh định hướng phát triển không gian: Kế thừa mô hình cấu trúc phát triển
QHC2015 và điều chỉnh theo hướng 03 hành lang (gồm hành lang đô thị, dịch vụ dọc
quốc lộ 18, hành lang du lịch, nông nghiệp và dịch vụ cảng; hành lang sinh thái và
biên giới), 02 vùng phát triển động lực là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái và
Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Cấu trúc không gian thành 05 khu vực phát triển
chính: (1) Khu A: Đô thị Móng Cái (trung tâm động lực); (2) Khu B: Khu vực Hải Hà
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(trung tâm động lực); (3) Khu C: Đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới
(trung tâm hạt nhân); (4) Khu D: Khu vực du lịch biển đảo phía Nam (vùng phía
Nam); (5) Khu E: Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới (vùng
phía Bắc). Trong từng khu vực có các phân khu đảm bảo các chức năng bao gồm: Khu
vực cửa khẩu quốc tế; khu công nghiệp; trung tâm tài chính; khu đô thị, khu dân cư và
các khu chức năng xây dựng khác.
3) Bổ sung định hướng hạ tầng kinh tế xã hội: tích hợp lồng ghép quy hoạch các ngành
và các lĩnh vực vào quy hoạch chung xây dựng, làm cơ sở quy hoạch tổng thể cho triển
khai tiếp theo. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được phân thành 2 tầng bậc bao gồm 1
cấp Khu kinh tế để phục vụ toàn bộ khu kinh tế, vùng lân cận, và phục đối ngoại; Cấp
khu vực để phục vụ theo các khu vực phát triển được định hướng theo quy hoạch, đáp
ứng nhu cầu sử dụng chung của người dân, khách du lịch, lao động.
4) Điều chỉnh định hướng hạ tầng để đáp ứng định hướng phát triển không gian và
việc phát triển quy mô tại các khu vực. Cập nhật định hướng của các tuyến giao thông
cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, đường ven biển, đường quốc lộ, cảng biển, bổ sung hệ
thống giao thông công cộng, đường thủy để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, kết nối hạ
tầng kỹ thuật với mạng lưới hạ tầng chung của Tỉnh Quảng Ninh về cấp điện, cấp
nước, xử lý nước thải, xử lý rác thải.
5) Bổ sung chiến lược bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu kết hợp với
nguyên tắc phát triển gắn với bảo tồn di sản. Các giải pháp thiết kế xanh, ứng dụng mô
hình đô thị thông minh được ứng dụng vào các giải pháp thiết kế, đầu tư xây dựng và
quản lý phát triển được đề gia để đảm bảo giám sát, bảo vệ và cải thiện được điều kiện
môi trường tại khu vực.
6) Các nội dung khác được kế thừa Quy hoạch chung 2015, điều chỉnh phù hợp với
định hướng quy hoạch trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu với các quy định pháp
luật hiện hành về công tác quản lý hoạt động xây dựng.
4.1.

Mô hình và cấu trúc phát triển

Kế thừa mô hình cấu trúc phát triển QHC2015 và điều chỉnh theo hướng 03
hành lang (gồm hành lang đô thị, dịch vụ dọc quốc lộ 18, hành lang du lịch, nông
nghiệp và dịch vụ cảng; hành lang sinh thái và biên giới), 02 vùng phát triển động lực
là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.
Cấu trúc không gian thành 05 khu vực phát triển chính: (1) Khu A: Đô thị
Móng Cái (trung tâm động lực); (2) Khu B: Khu vực Hải Hà (trung tâm động lực); (3)
Khu C: Đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới (trung tâm hạt nhân); (4)
Khu D: Khu vực du lịch biển đảo phía Nam (vùng phía Nam); (5) Khu E: Dịch vụ
thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới (vùng phía Bắc). Trong từng khu
vực có các phân khu đảm bảo các chức năng bao gồm: Khu vực cửa khẩu quốc tế; khu
công nghiệp; trung tâm tài chính; khu đô thị, khu dân cư và các khu chức năng xây
dựng khác.
4.2.

Định hướng không gian tổng thể
a. Định hướng không gian tổng thể:

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tiếp tục phát triển trên cơ sở 2 vùng động lực là
Móng Cái và Hải Hà, từng bước hình thành không gian khu kinh tế - đô thị đồng bộ
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thống nhất với các phân vùng chức năng đặc thù tạo nên các hình ảnh không gian đô
thị đặc trưng, phản ánh chức năng năng hoạt động của từng khu vực.
Khu vực đô thị dịch vụ tập trung phát triển theo hành lang giới hạn giữa đường
quốc lộ 18 và đường ven biển, tạo nên các chuỗi chức năng, được giới hạn bởi các
nêm xanh. Hình ảnh dọc tuyến đường ven biển là hình ảnh chủ đạo của khu kinh tế
trong tương lai.
Khu vực ven biển và đảo căn cứ vào hệ sinh thái ven biển phát triển các khu đô
thị, khu du lịch, khu nông nghiệp công nghệ cao và các dự án sinh thái trên cơ sở bảo
vệ cảnh quan sinh thái, hệ sinh thái tại khu vực, phát triển hài hòa gắn kết với đặc điểm
tự nhiên. Trong đó ưu tiên tập trung phát triển các dự án dịch vụ du lịch chất lượng
cao, dịch vụ cao cấp, tạo đặc trưng cho khu vực Móng Cái.
Khu vực đồi núi phía Bắc đường quốc lộ 18 đến biên giới Việt Trung được bảo
vệ phát triển hệ sinh thái đồi rừng để bảo vệ nguồn nước, chuyển đổi hoạt động trồng
rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm kết hợp phát triển các trang trại nông nghiệp
công nghệ cao và dịch vụ du lịch. Khu vực vành đai biên giới được phát triển chuỗi
dịch vụ, hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại biên giới, du lịch và nâng cao điều
kiện sống của người dân.
Thành phố Móng Cái được phát triển theo cấu trúc vành đai và hướng tâm.
Gồm trung tâm lịch sử, vành đai dịch vụ đô thị, vành đai chức năng và vành đai sinh
thái. Phát triển các trục hướng tâm gắn với các chức năng chủ đạo của khu kinh tế như:
trục thương mại nối từ Hải Yên – Bắc Luân 3 với trọng điểm là Khu hợp tác kinh tế;
trục dịch vụ du lịch nối từ trung tâm đến Trà Cổ; trục công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ,
nối từ trung tâm tới cảng Vạn Ninh; trục sản xuất tiên tiến và công nghệ cao theo hành
lang kết nối với Hải Hà; trục dịch vụ sinh thái nông lâm nghiệp hướng Tây.
Khu vực Hải Hà được phát triển mở rộng đô thị Quảng Hà về phía Tây gắn với
Khu công nghiệp cảng biển và trục kết nối cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và về phía
Đông gắn với phát triển đô thị dịch vụ sinh thái. Phát triển theo cấu trúc mạng ô cờ,
sắp xếp lại không gian các khu vực hiện trạng để tạo nên không gian đô thị đồng bộ,
hiện đại.
Khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch biển
gắn với văn hóa và vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu gia tăng lượng khách lớn trong
tương lai và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trong chuỗi sản phẩm du lịch
của Quảng Ninh. Trong đó ưu tiên bổ sung các khu công viên vui chơi giải trí, các khu
nghỉ dưỡng cao cấp, các công trình hạ tầng dịch vụ du lịch. Quá trình phát triển cần
phải bảo vệ các khu vực trồng rừng phòng hộ ven biển, các điểm di tích văn hóa lịch
sử, các khu vực rừng ngập mặn, bãi mồi …
Khu vực các đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên, Vạn Mặc, Vạn Nước, Thoi Xanh …
phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, bảo vệ tối đa cảnh quan địa hình, thảm
thực vật, hệ sinh thái ven biển. Phát triển các kiến trúc xanh, sinh thái, thân thiện với
môi trường, được kết nối dễ dàng bằng hệ thống giao thông thủy và các khu dịch vụ
bến cảng du thuyền.
Khu vực đồi núi phía Tây Bắc được phát triển các khu du lịch sinh thái, nông
nghiệp công nghệ cao, nhưng cần ưu tiên bảo vệ nguồn nước mặt để phục vụ cấp nước
sinh hoạt. Phát triển các chuỗi điểm dịch vụ đô thị, du lịch, thương mại bao quanh để
phục vụ khai thác khu vực. Khai thác các khu vực đồi núi có điều kiện thuận lợi để tạo
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mỏ đất đắp cho các khu công nghiệp và tạo mặt bằng cho phát triển các khu chức năng
đô thị, công nghiệp và các dự án hạ tầng đầu mối.
Bảo vệ các khu vực đất, công trình an ninh quốc phòng hiện trạng và các khu
vực dự kiến bố trí quy hoạch các công trình an ninh quốc phòng. Quá trình triển khai
các dự án phát triển đô thị, hạ tầng đô thị thực hiện các thỏa thuận theo quy chế phối
hợp đảm đảm bảo mục tiêu về an ninh quốc phòng.
Đối với các khu vực ven biển sẽ ưu tiên cho các mục đích công cộng, hạn chế
các công trình có tính chất tư nhân. Tại các khu vực lấn biển sẽ hình thành các tuyến
đường bao ven biển để bảo vệ cho các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường ven
biển được thiết kế cảnh quan hấp dẫn thu hút người dân và du khách đến nghỉ ngơi và
vui chơi giải trí.
Đối với các khu vực dân cư hiện trạng thực hiện quy hoạch sắp xếp lại để có
mật độ xây dựng và không gian phù hợp với định hướng chung của Khu kinh tế, bổ
sung hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để góp phần nâng cao chất lượng
sống của các khu vực dân cư hiện trạng.
Phát triển công trình thấp tầng, mật độ thấp để hài hòa với cảnh quan biển đảo
tại khu vực, hạn chế xây dựng các công trình khối tích lớn, công trình cao tầng tại các
khu vực đồi núi, các đảo làm ảnh hưởng tới cảnh quan chung. Phát triển nén tập trung
cao tầng tại khu vực mở rộng lấn biển thuộc khu vực Móng Cái và Quảng Hà để đáp
ứng nhu cầu phát triển tăng cao trong tương lai.
4.3.

Định hướng quy hoạch hệ thống trung tâm

a) Trung tâm hành chính: Trong giai đoạn trước mắt (2020 - 2030) tiếp tục khai
thác trung tâm hành chính hiện có của Thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà để đáp
ứng các hoạt động hành chính, dịch vụ công tại khu vực Khu kinh tế. Trong tương lai
có thể khai thác Trung tâm hiện hữu của Thành phố Móng Cái hoặc bố trí trung tâm
dự trữ phát triển tại khu đô thị tích hợp Ninh Dương để bố trí cho trung tâm hành
chính Khu kinh tế trong tương lai. Trung tâm hành chính mới sẽ kết hợp với quảng
trường đô thị, trung tâm tài chính, trung tâm về văn hóa … tạo nên trọng điểm không
gian của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Trên cơ sở định hướng không gian quy
hoạch, mỗi khu vực phát triển sẽ hình thành 1 trung tâm hành chính mới để phục vụ
hoạt động hành chính công tổng hợp, vị trí các trung tâm khu vực được lựa chọn tại vị
trí quan trọng của các phân khu vực. Các khu vực công sở cấp xã hiện hữu sẽ được
chuyển đổi thành các công trình dịch vụ công cộng phục vụ chung cho khu vực dân cư
và cộng đồng.
b) Trung tâm Dịch vụ thương mại: Tiếp tục phát triển hệ thống trung tâm dịch
vụ thương mại gắn với các cửa khẩu biên giới để phục vụ cho nhu cầu giao thương,
trao đổi hàng hóa, sản phẩm. Bố trí các tổ hợp công trình, khu vực chức năng mới gắn
với hành lang biên giới và hành lang ven biển để tạo nên mạng lưới dịch vụ thương
mại. Trong đó, vẫn ưu tiên sử dụng trung tâm hiện hữu của thành phố Móng Cái làm
trung tâm giao dịch thương mại quốc tế.
c) Trung tâm Dịch vụ du lịch: Không gian du lịch được khai thác trải rộng trên
toàn bộ phạm vi địa giới hành chính của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và mở rộng
ra các khu vực lân cận để phát huy tiềm năng của khu vực Móng Cái – Hải Hà. Trung
tâm về dịch vụ du lịch sẽ được bố trí tập trung tại khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc, Khu
vực trung tâm Móng Cái, kết hợp với hệ thống các dịch vụ lưu trú, dịch vụ vui chơi
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giải trí và các đầu mối về cảng hành khách phục vụ lưu thông đường thủy. Các đảo
Vĩnh Trung – Vĩnh Thực, Cái Chiên, các đảo khác sẽ phát triển hệ thống du lịch nghỉ
dưỡng cao cấp kết hợp với các dịch vụ sinh thái trí, du lịch trải nghiệm khám phá thiên
nhiên biển đảo tại khu vực. Hình thành các trung tâm phụ trợ tại đảo Vĩnh Thực để hỗ
trợ dịch vụ du lịch tại các đảo.
d) Trung tâm Công nghiệp: Hành lang phát triển công nghiệp dự kiến bố trí gắn
với hành lang tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái và gắn với các cảng biển Hải Hà, Vạn
Ninh để khai thác lợi thế về luồng giao thông đối ngoại gồm hàng không, đường bộ,
đường biển. Thu hút các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo,
công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ … theo định hướng của quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội. Phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến, hỗ trợ phát
triển nông nghiệp sinh thái, nuôi trồng thủy hải sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao và hoạt động nghề cá tại khu vực.
e) Trung tâm Giáo dục, đào tạo: Để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực
tại Móng Cái – Hải Hà và khu vực sẽ hình thành các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng
cao theo mô hình trường đại học quốc tế, trung tâm chuyển giao công nghệ … được bố
trí tại Khu vực Ninh Dương và khu vực Quảng Hà. Bố trí các cơ sở giáo dục đào tạo
nghề và các cơ sở giáo dục phổ thông theo các phân khu và theo quy mô dân số của
từng khu vực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dân số lao động và phân bố dân cư tại
khu kinh tế.
f) Trung tâm y tế: Phát triển trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh
Dương – Vạn Ninh (gắn với khu công nghệ cao y dược) tạo sự liên kết giữa khám
chữa bệnh, nghiên cứu và sản xuất y dược, trang thiết bị y tế. Kết hợp với điều kiện tự
nhiên tại khu vực, phát triển hoạt động y dược cổ truyền, kết hợp với các loại hình du
lịch nghỉ dưỡng tại Móng Cái – Hải Hà. Bố trí các cơ sở khám chữa bệnh theo các
phân khu chức năng để đảm bảo người dân được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y
tế.
g) Trung tâm văn hóa: phát triển hệ thống các công trình văn hóa kết hợp với
các dự án khu đô thị để tạo nên mạng lưới cơ sở hạ tầng văn hóa chất lượng cao, phục
vụ phát triển nền công nghiệp văn hóa sáng tạo, sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế và tạo
môi trường văn hóa, văn minh theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống các công trình văn
hóa được dự kiến bố trí tại không gian ven biển thuộc khu vực Trà Cổ, Trung tâm
Móng Cái và trung tâm Hải Hà.
h) Trung tâm thể dục thể thao: Xây dựng trung tâm thể dục thể thao tại Khu vực
Hải Hòa và Quảng Hà để đáp ứng các hoạt động thể thao trong nhà, các công trình thể
thao quy mô lớn. Tại các khu chức năng sẽ phát triển các loại hình thể thao gắn với
nước, đồi núi để phục vụ phát triển du lịch. Phát triển hệ thống các trung tâm dịch vụ
thể thao tổng hợp theo các phân vùng để đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi của người dân
và du khách.
4.4.

Định hướng không gian các khu vực
(1) Khu A - Đô thị Móng Cái:

- Gồm các khu: khu trung tâm hiện trạng cải tạo, khu đô thị phát triển mở rộng,
khu hợp tác kinh tế, khu dịch vụ du lịch Hải Xuân - Trà Cổ - Bình Ngọc; Khu dịch vụ
công cộng và cảng biển Vạn Ninh.
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- Diện tích đất tự nhiên khoảng: 15.480 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu
chức năng: khoảng 7.312 ha (chiếm khoảng 47%) và đất khác: 8.168 ha (chiếm
khoảng 53%)
- Dân số khoảng: 215.000-230.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
180 -200.000 và dân số quy đổi khoảng 30.000 -35.000 người)
- Định hướng phát triển: Tiếp tục phát triển theo cấu trúc vành đai và hướng
tâm, trong đó phát triển đô thị, dịch vụ tập trung phía Bắc đường ven biển, khu vực
phía Nam ưu tiên bảo vệ hệ sinh thái ven biển, đảo kết hợp phát triển dịch vụ du lịch
cao cấp.
Không gian thành phố Móng Cái chủ yếu phát triển về phía Tây, Đông và Nam
lấy sông Ka Long là trục cảnh quan chính của đô thị. Trong đó: Không gian chính
thành phố Móng Cái tập trung tại khu trung tâm đô thị; khu vực phía Nam chủ yếu
phát triển về du lịch tại Trà Cổ, Bình Ngọc và du lịch cao cấp tại đảo Vĩnh Trung,
Vĩnh Thực; khu vực phía Tây tập trung phát triển đô thị trung tâm của Khu kinh tế cửa
khẩu Móng Cái; khu vực phía Bắc phát triển khu du lịch sinh thái ven hồ nước và các
khu biên giới phục vụ quốc phòng - an ninh.
- Khu trung tâm đô thị hiện hữu:
+ Diện tích đất tự nhiên khoảng: 2.690 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu
chức năng: khoảng 2.187 ha (chiếm khoảng 81%) và đất khác: 503ha (chiếm khoảng
19%)
+ Dân số khoảng: 107.000-108.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
98 -100.000 và dân số quy đổi khoảng 8.000 -9.000 người)
+ Tiếp tục phát triển thành khu trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu gắn liền
với cửa khẩu Bắc Luân I và cửa khẩu Bắc Luân II hình thành khu hợp tác thương mại;
+ Tập trung phát triển mật độ cao trong khu vực tiếp giáp với các cửa khẩu Bắc
Luân I, Bắc Luân II và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; phát triển mạnh các dịch vụ
hỗ trợ du lịch, hỗ trợ đời sống và dịch vụ cho các thương gia từ nước ngoài có thể ở
ngắn hạn như khu vực 100 ha giữa 2 cửa khẩu Bắc Luân I và Bắc Luân II, Khu đô thị
phía Nam, Khu hợp tác kinh tế Móng Cái;
+ Xây dựng hoàn thiện các dự án đã và đang triển khai;
+ Hình thành các tuyến phố dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng, nối kết 2
bờ sông Ka Long cùng với hệ thống công viên, cây xanh mặt nước. Các tuyến phố này
cần bảo đảm tăng cường thiết kế đô thị, cải tạo chỉnh trang, gắn với bảo tồn hệ sinh
thái cây xanh mặt nước tại Khu trung tâm.
- Khu Đô thị vành đai 2, 3:
+ Diện tích đất tự nhiên khoảng: 1.900 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu
chức năng: khoảng 979 ha (chiếm khoảng 52%) và đất khác: 921ha (chiếm khoảng
48%)
+ Dân số khoảng: 54.000-55.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
49.000 -50.000 và dân số quy đổi khoảng 5.000 người)
Phát triển đô thị với các không gian công cộng, không gian xanh...; phát triển
đô thị từ đường vành đai 1 (Đại lộ Hòa Bình) ra tới đường cao tốc Hạ Long - Móng
Cái; trên trục đường ra cầu Bắc Luân I, về phía khu Trà Cổ và Bình Ngọc, phát triển
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các khu đô thị nhỏ (quy mô khoảng 100 ha) hình thành các khu sinh thái, thân thiện
với môi trường; dự trữ quỹ đất phát triển khu đô thị mới, quy mô nhỏ dọc tỉnh lộ 341.
- Khu công nghiệp Hải Yên và xã Hải Xuân:
+ Diện tích đất tự nhiên khoảng: 2.460 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu
chức năng: khoảng 1.402 ha (chiếm khoảng 57%) và đất khác: 1.058ha (chiếm khoảng
43%)
+ Dân số khoảng: 49.000 - 50.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
46.000 - 47.000 và dân số quy đổi khoảng 3.000 người).
Xây dựng hoàn chỉnh Khu công nghiệp Hải Yên với xu hướng chuyển dần sang
công nghiệp sạch. Nghiên cứu bố trí một số cụm công nghiệp quy mô nhỏ, trên cơ sở
đánh giá điều kiện thực tế và nhu cầu đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về môi trường.
Hình thành không gian cây xanh mật độ lớn tại khu vực xã Hải Xuân để tạo vành đai
xanh bao quanh và giới hạn sự phát triển của khu vực đô thị trung tâm.
- Khu hợp tác kinh tế:
+Diện tích đất tự nhiên khoảng: 1.990 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu chức
năng: khoảng 981 ha (chiếm khoảng 49%) và đất khác: 1.009 ha (chiếm khoảng 51%)
+ Dân số khoảng: 700 - 1.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng 300 500 và dân số quy đổi khoảng 400 - 500người)
Khu hợp tác kinh tế qua biên giới được bố trí xây dựng tại khu vực cầu Bắc
Luân II, có diện tích khoảng 1.350 ha. Đây là khu vực giao thương giữa Việt Nam Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc; phát triển thành đầu mối quan hệ kinh tế đối
ngoại, hợp tác hữu nghị trực tiếp giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây
(Trung Quốc) với các hoạt động thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, du lịch, xúc tiến
thương mại, đầu tư; sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm sản, lắp ráp, sản xuất hàng
công nghiệp tiêu dùng, phát triển du lịch... ... xây dựng Trung tâm phân phối hàng
hóa...
- Khu vực xã Hải Xuân và xã Vạn Ninh:
+Diện tích đất tự nhiên khoảng: 6.690 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu chức
năng: khoảng 2.054 ha (chiếm khoảng 31%) và đất khác: 4.636 ha (chiếm khoảng
69%)
+ Dân số khoảng: 22.400 - 24.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
16.900-18.000 và dân số quy đổi khoảng 5.500 - 6.000người)
Hình thành 02 trục không gian hướng tâm; gắn kết với các khu nuôi trồng thủy
hải sản; nâng cấp và bổ sung các cảng, bến thủy nội địa...
- Khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc:
+Diện tích đất tự nhiên khoảng: 2.210 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu chức
năng: khoảng 1.112 ha (chiếm khoảng 50,3%) và đất khác: 1.098 ha (chiếm khoảng
49,7%)
+ Dân số khoảng: 30.300 - 32.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
16.700-18.000 và dân số quy đổi khoảng 13.600 - 1.400người)
+ Xây dựng Khu du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và triển lãm phục vụ thương
nhân công tác ngắn hạn tại khu vực ngã ba Trà Cổ, Bình Ngọc;
11

+ Quy hoạch xây dựng bãi biển Trà Cổ thành khu dịch vụ du lịch cao cấp phục
vụ khách du lịch trong nước và quốc tế;
+ Quy hoạch xây dựng một số khu đô thị với quy mô nhỏ từ cầu Bắc Luân I ra
khu vực Trà Cổ và Bình Ngọc, phát triển mô hình nhà ở sinh thái;
+ Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông kết nối phía Đông - Tây của khu vực Trà
Cổ - Bình Ngọc với đường bộ ra đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực để đẩy mạnh phát triển
kinh tế, du lịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
(2) Khu B - Khu vực Hải Hà:
gồm các phân khu chức năng: Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà (Khu B1);
Khu đô thị Quảng Hà mở rộng.
- Diện tích đất tự nhiên khoảng: 12.128 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu
chức năng: khoảng 8.682-9.000 ha (chiếm khoảng 71 - 74%) và đất khác: 3.128 3.446 ha (chiếm 26-29%).
- Dân số khoảng: 150.000 - 160.000 (trong đó dân số thường trú khoảng 129.00
-140.000 người và dân số quy đổi khoảng 20.000 - 21.000 người)
- Tiếp tục Phát triển Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà theo hướng hiện đại,
thân thiện với môi trường tạo động lực phát triển cho khu kinh tế và huyện Hải Hà.
- Đô thị Quảng Hà được phát triển mở rộng theo các hướng Tây gắn với bổ trợ
hạ tầng xã hội cho Khu công nghiệp, phát triển phía Đông để khai thác lợi thế dịch vụ
và hành lang kết nối với Móng Cái và phát triển về phía Bắc. Từng bước xây dựng
Quảng Hà đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025, tiêu chí đô thị loại 3 vào
năm 2030 và các điều kiện của tỉnh Quảng Ninh theo mô hình thành phố trực thuộc
trung ương.
Phát triển hệ thống các khu đô thị đồng bộ hiện đại với mạng lưới hạ tầng mạch
lạc, khắc phục các phát triển tự phát, manh mún và dàn trải hiện nay. Từng bước nắn
chỉnh các tuyến đường tránh quốc lộ 18 qua trung tâm đô thị về phía Bắc và mở rộng
không gian đô thị ra các xã lân cận, đưa sông Hà Cối, Tài Chi trở thành trung tâm
không gian cảnh quan đô thị trong tương lai.
(3) Khu C – Khu đô thị dịch vụ tích hợp
- Chức năng: Khu công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logictics và các dịch vụ
công cộng chất lượng cao.
- Diện tích đất tự nhiên khoảng: 5.300 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu chức
năng 1.774 ha (chiếm khoảng 33%) và đất khác 3.526 ha (chiếm khoảng 67%).
- Dân số khoảng: 60.000 – 61.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
55.000 – 56.000 và dân số quy đổi khoảng 5.000 người.
- Điều chỉnh định hướng phát triển của Khu C theo hướng kết hợp với trung
tâm Móng Cái trở thành trục phát triển về dịch vụ logictics, sản xuất công nghệ cao và
thu hút các hoạt động sản xuất tiên tiến, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới.
(4) Khu D - Khu vực du lịch biển đảo
- Chức năng: Khu du lịch đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực (Khu D1); khu du lịch
đảo Cái Chiên (Khu D2).
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Khu D1: Đảo Vĩnh Trung – Vĩnh Thực
- Diện tích đất tự nhiên khoảng: 4.610ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu chức
năng: khoảng 596 ha (chiếm khoảng 13%) và đất khác: 4.014 ha (chiếm khoảng 87% )
- Dân số khoảng: 15.000- 27.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
7.000 – 9.000 và dân số quy đổi khoảng 8.000 -18.000 người)
Khu D2: Đảo Cái Chiên
- Diện tích đất tự nhiên khoảng 2.240 ha (bao gồm Đảo Cái Chiên khoảng
1.600ha và D3 khoảng 640ha). Trong đó: Đất xây dựng các khu chức năng: khoảng
421 ha (chiếm khoảng 26%) và đất khác: 1.179 ha (chiếm khoảng 74%);
- Dân số khoảng: khoảng 8.000- 17.000 người (trong đó dân số thường trú
khoảng 1.000 -1.500 người và dân số quy đổi khoảng 7.000 -15.500 người);
- Hình thành hành lang du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế trên cơ sở
kết nối quần thể du lịch ven biển Quảng Ninh (từ đảo Hoàng Tân - Tuần Châu - Hạ
Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Móng Cái - Trà Cổ); xây dựng một số khách sạn, khu
resort với quy mô thích hợp, có hình thức kiến trúc độc đáo, đạt tiêu chuẩn quốc tế
để phục vụ nhu cầu tham quan đầu tư, du lịch và nghỉ dưỡng.
- Khu vực đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực tiến hành xây dựng khu du lịch dịch vụ
chất lượng cao; xây dựng tuyến cáp treo từ Trà Cổ - Bình Ngọc ra đảo Vĩnh Trung Vĩnh Thực phục vụ nhu cầu tham quan du lịch biển đảo; xây dựng cảng Vạn Gia là
cảng hành khách quốc tế, tiếp nhận khách du lịch trong và ngoài nước.
- Khu vực đảo Cái Chiên tập trung phát triển các loại hình du lịch cao cấp, tại
khu vực phía Đông kết hợp hoạt động du lịch gắn với việc xây dựng bến cảng nước
sâu đa năng, phục vụ phát triển dịch vụ cảng biển.
(5) Khu E - Dịch vụ thương mại vùng biên:
- Diện tích đất tự nhiên khoảng: 23.320 ha Trong đó: Đất xây dựng các khu
chức năng: khoảng 1.148 ha (chiếm khoảng 5,03%) và đất khác: 22.172 ha (chiếm
khoảng 95%).
- Dân số khoảng: 21.000 – 22.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng
13.000-14.000 người và dân số quy đổi khoảng 8.000 người.
- Khu vực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh có quy mô diện tích khoảng 230 ha. Hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường ổn định kinh tế
cho khu vực vùng biên.
- Khu vực phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 5 hồ có quy mô diện tích
khoảng 1.600 ha. Phát triển các khu du lịch sinh thái gắn với 5 hồ kết hợp với cảnh
quan đồi núi, xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp thân thiện với cảnh quan thiên nhiên,
gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh.
- Các khu vực còn lại có quy mô diện tích khoảng 21.630 ha. Tập trung phát
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn liền với bảo vệ quốc phòng - an ninh.
Xây dựng và hoàn thiện mô hình nông thôn mới tại các xã trên địa bàn khu kinh tế.
(6) Khu F - Khu vực mở rộng
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- Phạm vi: Bao gồm các xã Quảng Chính, quảng Thịnh, Quảng Long, Đường
Hoa, Quảng Đức và Quảng Sơn thuộc huyện Hải Hà,
-Tính chất, chức năng: Khu dân cư Nam đường cao tốc (Khu F1 và F2);
khu dân cư Bắc đường cao tốc (Khu F3).
- Quy mô:
Khu F1: Diện tích đất tự nhiên khoảng: 2.600 ha. Dân số khoảng: 33.53035.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng 31.530 – 32.000 và dân số quy đổi
khoảng 2.000 -3.000 người)
Khu F2: Diện tích đất tự nhiên khoảng: 3.630ha. Dân số khoảng: 16.56018.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng 15.560 – 16.000 và dân số quy đổi
khoảng 1.000 -2.000 người)
Khu F3: Diện tích đất tự nhiên khoảng: 27.525ha. Dân số khoảng: khoảng
9.910- 11.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng 10.000 người và dân số quy
đổi khoảng 1.000 người)
- Định hướng phát triển
Khu vực phía Nam đường cao tốc được định hướng nằm trong phạm vi đô thị
hóa mở rộng của Thị trấn Quảng Hà, hình thành đô thị dịch vụ hỗ trợ phát triển công
nghiệp công nghệ cao tại khu vực.
Khu vực giáp thị trấn Quảng Hà được tổ chức thành không gian đô thị dịch vụ,
tạo nên lõi đô thị hóa tập trung, chuyển đổi hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn
sang dịch vụ đô thị.
Khu vực dọc đường cao tốc, tuyến đường nối cao tốc và cảng biển Hải Hà bố trí
công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ logictics.
Khu vực phía Bắc đường cao tốc được phát triển hoạt động nông lâm nghiệp
kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái.
4.5.

Quy hoạch sử dụng đất đai

a. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030: Diện tích tự nhiên khu vực lập quy
hoạch là 63.933 ha. Đất xây dựng các khu chức năng khoảng 12.000-13.000 ha (chiếm
17-19% tổng diện tích đất tự nhiên đơn vị hành chính KKTCKMC), bao gồm:
-

Đất các khu đô thị, khu dân cư khoảng 4.000 – 4.300 ha;

-

Đất hỗn hợp (không ở) khoảng 400 - 600 ha;

-

Đất thương mại dịch vụ khoảng 150 - 250 ha;

-

Đất phát triển các khu du lịch khoảng 900 – 1.200 ha

-

Đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 4.000 – 4.500 ha;

-

Đất đào tạo khoảng 70 - 100 ha;

-

Đất công viên, cây xanh chuyên đề khoảng 400 - 500 ha;

-

Đất an ninh quốc phòng khoảng 517ha;

-

Đất giao thông đối ngoại khoảng 450 - 500 ha;

-

Đất hạ tầng kỹ thuật, bến cảng khoảng 1.300 – 1.400 ha;
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-

Các loại đất khác khoảng 63-533 ha;
Đất khác: khoảng 56.400 – 57.400 ha (chiếm 81-83% diện tích đất tự nhiên)
b. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040:

Diện tích tự nhiên khu vực lập quy hoạch là 63.933 ha. Đất xây dựng các khu
chức năng khoảng 19.000-20.500 (chiếm 27-30% tổng diện tích đất tự nhiên đơn vị
hành chính KKTCKMC). Bao gồm:
-

Đất các khu đô thị, khu dân cư khoảng 6.000 - 6.600 ha; Bao gồm:


Đất đơn vị ở: Quy mô khoảng 4.460 ha (chiếm 67,1% tích đất các khu đô
thị, khu dân cư ; chỉ tiêu 95 m2/người). Bao gồm: Đất công cộng đơn vị ở,
đất cây xanh - TDTT đơn vị ở, đất trường học (trường tiểu học, trường
THCS), đất giao thông đơn vị ở, đất xây dựng nhà ở (đất ở đô thị hiện trạng
cải tạo và đất ở mới).

 Đất công trình công cộng đô thị: khoảng 303 ha - chỉ tiêu 6,5 m2/người,
gồm các hạng mục công trình công cộng cấp đô thị như: trường THPT, bệnh
viện đa khoa, phòng khám đa khoa, nhà văn hóa, bảo tàng, khu triển lãm,
nhà hát, rạp xiếc, cung thiếu nhi, trung tâm thương mại, chợ trung tâm đô
thị.
 Đất cây xanh - TDTT: khoảng 493 ha - chỉ tiêu 10,5 m2/người, bao gồm:
trung tâm thể dục thể thao, sân vận động, công viên trung tâm đô thị.
 Đất giao thông khu vực: khoảng 1.003 ha, Mật độ đường : 8,09km/km2,
gồm các đường trục chính đô thị, đường phân khu vực kết nối các đơn vị ở,
đường liên khu vực kết nối các khu ở. Bố trí các không gian mở là các
quảng trường giao thông là nơi tập trung hệ thống cửa hàng mua sắm, dịch
vụ nhà hàng - khách sạn,...
 Đất tôn giáo, di tích lịch sử khoảng 22,7ha
 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp khoảng 170ha
-

Đất hỗn hợp (không ở) khoảng 1.000 – 1.100 ha;

-

Đất thương mại dịch vụ khoảng 200 - 250 ha;

-

Đất phát triển các khu du lịch khoảng 1.600 – 1.700 ha;

-

Đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 7.000 –7.500 ha;

-

Đất đào tạo khoảng 120 - 150 ha;

-

Đất công viên, cây xanh chuyên đề khoảng 500 - 700 ha;

-

Đất an ninh quốc phòng khoảng 517 ha;

-

Đất giao thông đối ngoại khoảng 450 - 500 ha;

-

Đất hạ tầng kỹ thuật, bến cảng khoảng 1.300 – 1.400 ha;
Các loại đất khác khoảng 63 – 133 ha;

- Đất khác: khoảng 48.399-50.399 ha (chiếm 70-73% tổng diện tích đất tự nhiên đơn
vị hành chính KKTCKMC), trong đó:
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 Đất nuôi trồng thủy sản Giảm 3.411ha, do nằm trong các dự án.
QHPK,QHCT (hợp tác kinh tế, Phát triển du lịch A5-2, KCN Hải Hà, KCN
Hải Yên MR) và 51 ha đất hồ cảnh quan khu B3
 Đất rừng phòng hộ giảm 5.239 ha Dự kiến phát triển các dự án khu vực Cửa
khẩu Pò Hèn, QH đất phát triển cụm dân cư mới khu vực cửa khẩu, Khu
hợp tác quốc tế (CN), KV Trà Cổ (DL); KCN Vạn Ninh; KCN Hải Hà, QH
khu dân cư B3 Hải Hà, đất phát triển KCN Hải Yên mở rộng
 Đất rừng sản xuất giảm 6.614ha. dự kiến phát triển DA KCNC của FLC
chuyển đất lâm nghiệp thành nông nghiệp CCN khoảng 500ha, khoảng
1.000ha nghĩa trang và đất hạ tầng mới
Đất nông nghiệp giảm 5.680ha chuyển đổi chức năng các loại đất xây dựng.

5.

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế gồm dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch,
sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái với các
phân vùng chức năng để hình thành các trung tâm tổng hợp, khai thác lợi thế phát triển
từng khu vực và đảm bảo ứng phó linh hoạt với nhu cầu phát triển. Hệ thống hạ tầng
xã hội được phát triển để đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, đáp ứng nhu cầu dịch vụ cấp
vùng, với dịch vụ chất lượng cao để phục vụ nhu cầu quốc tế.
5.1.

Định hướng quy hoạch hạ tầng kinh tế

5.1.1. Định hướng quy hoạch công nghiệp
Phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ
và dịch vụ logictics gắn với cửa khẩu quốc tế, cảng biển và đường cao tốc Vân Đồn –
Móng Cái. Bố trí khoảng 7.000 - 7.500 ha đất công nghiệp gắn với Khu công nghiệp
Cảng biển Hải Hà, Khu công nghiệp Hải Yên mở rộng, Khu công nghiệp và dịch vụ
logictics Vạn Ninh, Khu công nghiệp cộng nghệ cao Hải Hà mở rộng. Hình thành một
số cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm nông, thủy hải sản tại địa
phương và hỗ trợ nghề cá và các dịch vụ khác. Các khu vực phát triển công nghiệp
được bố trí các khu vực dự trữ mở rộng kế cận để đáp ứng nhu cầu phát triển trong
tương lai. Cụ thể:
- Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà quy mô khoảng 5.000 ha trong đó 3.000
ha đất xây dựng KCN bao gồm nhiều loại hình công nghiệp như: Nhiệt điện, cơ khí,
dệt may và phụ trợ dệt may... ; ngoài ra là khu cảng, kho bãi và dịch vụ cảng biển tổng
hợp. Chuyển đổi thu hút các loại hình sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công
nghiệp sạch, hạn chế sử dụng nguồn nước, lao động.
- Đất công nghiệp thuộc khu hợp tác kinh tế với quy mô khoảng 490 ha bao
gồm nhiều loại hình công nghiệp gắn với thí điểm cơ chế hợp tác kinh tế song phương
và đa phương.
- Khu công nghiệp Hải Yên mở rộng với quy mô khoảng 510 ha về phía đường
cao tốc và đường ven biển để thu hút các ngành nghề sản xuất, hỗ trợ logictics.
- Khu công nghiệp Vạn Ninh (bao gồm cả cụm công nghiệp cảng): khoảng
1.000 ha. Dự trữ phát triển mở khoảng 2.000 ha khi thu hút được các dự án chiến lược.
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Trong giai đoạn trước mắt, hạn chế việc chuyển đổi các khu vực rừng ngập mặn, bãi
triều sang đất sản xuất công nghiệp.
- Khu công nghiệp công nghệ cao thuộc Quảng Hà mở rộng: khoảng 1000 ha.
Thu hút các ngành nghề sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới, công
nghệ sạch. Các khu cụm công nghiệp có thể bố trí kết hợp với đô thị tại nên các khu đô
thị công nghiệp.
- Bố trí khu vực công nghiệp kết hợp dịch vụ logictics tại các điểm nút giao cao
tốc Vân Đồn – Móng Cái thuộc xã Quảng Thành, Quảng Long với quy mô khoảng 500
-1.000 ha.
- Cụm công nghiệp: Hình thành một số cụm công nghiệp tại Hải Tiến, Quảng
Nghĩa, Đường Hoa, Quảng Đức .. với quy mô 30 - 50ha/ 1cụm để phát triển ngành
công nghiệp đóng gói, chế biến nông sản, thủy hải sản và kho vận phục vụ thương
mại, xuất nhập khẩu vùng biên. Đối với các cụm công nghiệp vừa và nhỏ tập trung
phát triển theo hướng hiện đại, đối với các làng nghề cần hoàn thiện và đảm bảo các
giải pháp bảo vệ môi trường.
5.1.2. Định hướng quy hoạch dịch vụ thương mại:
Phát triển thương mại cửa khẩu quốc tế gắn với các cửa khẩu Bắc Luân 1, Bắc
Luân 2, Bắc Luân 3, Hải Yên, Bắc Phong Sinh và các lối mở song phương. Xây dựng
khu hợp tác kinh tế để thúc đẩy dịch vụ thương mại quốc tế và các dịch vụ thương mại
cao cấp hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch. Phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ
logictics gắn với các điểm nút giao đường cao tốc và ven biển để hỗ trợ phát triển dịch
vụ và tạo động lực phát triển đô thị. Các lĩnh vực thương mại chủ đạo gồm: phân phối
thiết bị, ngành trữ lạnh, dịch vụ dệt may, thương mại điện tử, và các dịch vụ hỗ trợ
logictics.
Thu hút xây dựng trung tâm logistics, kho chứa, kết cấu hạ tầng thương mại và
các trung tâm dịch vụ, tạo điều kiện để các nhà cung cấp kho chứa và vận tải hoạt
động đạt hiệu quả về chi phí cao hơn. Bên cạnh đó, để tận dụng các cơ hội sắp tới
trong ngành chế biến thực phẩm và tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu thực phẩm sang
miền Nam Trung Quốc.
Phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại như trung tâm mua sắm, trung tâm
bán buôn, dịch vụ hỗ trợ logictics tại các điểm nút giao cao tốc và đường ven biển, kết
hợp hình thành các khu đô thị thương mại. Bố trí 01 trung tâm logistics tại khu vực hai
bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và 01 trung tâm logistics tại khu vực cảng nội địa Vạn
Ninh.
Xây dựng Trung tâm Triển lãm và thương mại quốc tế (song song với tăng
trưởng công nghiệp và du lịch) để quảng bá các sản phẩm của Việt Nam và quốc tế tại
khu Hợp tác kinh tế. Hình thành 01 trung tâm tài chính – thương mại quốc tế tại Khu
hợp tác kinh tế qua biên giới.
Nâng cấp hệ thống Chợ trung tâm các xã, phường và Xây dựng hệ thống chợ,
siêu thị, trung tâm thương mại trong các khu dân cư, khu đô thị đảm bảo nhu cầu thiết
yếu hàng ngày của dân cư KKTCK
5.1.3. Định hướng quy hoạch dịch vụ du lịch
Phát triển đa dạng các cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tập trung tại khu vực trung
tâm Móng Cái gắn với du lịch cửa khẩu, khu vực bán đảo Trà Cổ - Bình Ngọc và phát
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triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên, Thoi
Xanh, với tổng diện tích khoảng 1.500 - 2.000 ha,, bao gồm diện tích xây dựng các cơ
sở dịch vụ du lịch và diện tích các khu vực phát triển du lịch. Đáp ứng quy mô từ 6-9
triệu lượt khách/năm.
Phát triển du lịch gắn với các khu vực có lợi thế về cảnh quan sinh thái như: Du
lịch biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực tại Trà Cổ, đảo Vĩnh Thực (thành phố Móng Cái), đảo
Cái Chiên (huyện Hải Hà); du lịch biên giới - thương mại, mua sắm tại cửa khẩu Móng
Cái (thành phố Móng Cái); du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và triển lãm tại khu vực
ngã ba Trà Cổ, Bình Ngọc; du lịch sinh thái tại hồ Tràng Vinh, hồ Quất Đông, hồ
Phềnh Hồ, hồ Mán Thí (thành phố Móng Cái), hồ Trúc Bài Sơn, đảo Cái Chiên (huyện
Hải Hà); du lịch văn hóa - tâm linh tại Móng Gái, Trà Cổ (đền, chùa, nhà thờ) và các
loại hình khác.
Phát triển du lịch gắn với hoạt động thương mại cửa khẩu tạo thành một địa
điểm hấp dẫn để nghỉ ngơi và mua sắm giữa Trung Quốc và Việt Nam. Du khách từ
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu sẽ ưa thích những trung tâm mua sắm
cao cấp gắn với vui chơi giải trí tại Móng Cái.
5.1.4. Định hướng quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp
Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản tạo sản
phẩm hàng hóa chất lượng cao và kết hợp dịch vụ du lịch. Chuyển đổi hoạt động trồng
rừng sản xuất thành trồng cây lâu năm tạo cảnh quan, công viên rừng và mở rộng diện
tích rừng đặc dụng.
Chuyển đổi các khu vực sản xuất nông nghiệp thuần nông, khu vực nuôi trồng
thủy hải sản năng suất thấp sang hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ đô thị. Ưu
tiên giữ lại các khu vực sản xuất đặc hữu, giá trị kinh tế cao.
Khai thác các khu vực trồng rừng sản xuất để chuyển đổi sang các khu vực
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu chăn nuôi, trồng các sản phẩm có giá trị
kinh tế cao, hỗ trợ phát triển kinh tế, sản phẩm của khu vực.
Bảo vệ nghiêm ngặt, không chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng đặc
dụng, rừng phòng hộ theo định hướng tổng thể, đảm bảo cân đối hài hòa giữa phát
triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái tại địa phương. Quỹ đất dành cho phát triển nông
nghiệp giảm dần, do đô thị hóa và phát triển các ngành thương mại, du lịch và công
nghiệp diễn ra nhanh chóng.
Hình thành vùng nuôi trồng thủy hải sản tập trung, bố trí hệ thống hồ đầm theo
hướng bố trí các tuyến hạ tầng, cung cấp hạ tầng kỹ thuật tới từng cụm đầm, kiểm soát
chặt chẽ hoạt động sản xuất để không gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức tuyến giao
thông mềm, không chồng lấn với các luồng giao thông thủy và các khu vực dự kiến
phát triển du lịch.
5.2.

Định hướng quy hoạch hạ tầng xã hội

5.2.1. Định hướng quy hoạch trụ sở làm việc
Trong giai đoạn trước mắt, tiếp tục cải tạo nâng cấp hệ thống trụ sở làm việc
cấp huyện của Thành phố Móng Cái và Huyện Hải Hà tại các vị trí hiện hữu để đáp
ứng yêu cầu làm việc và cung cấp dịch vụ hành chính công.
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Trong tương lai, dự trữ phát triển trung tâm hành chính tập trung tại khu đô thị
dịch vụ tích hợp để phục vụ hoạt động của Khu kinh tế, đáp ứng yêu cầu mở rộng, hợp
nhất của Khu kinh tế trong tương lai. Khu trung tâm mới sẽ được thiết kế hiện đại, ứng
dụng công nghệ, gắn với hình thành tổ hợp không gian đô thị mới, tạo nên động lực
thúc đẩy phát triển khu kinh tế.
Hệ thống trụ sở phường, xã hiện hữu của Móng Cái và Hải Hà được cải tạo
nâng cấp phục vụ cho hoạt động hành chính trong quá trình phát triển. Kết hợp xây
dựng các trụ sở hành chính gắn với các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể
thao, dịch vụ thương mại để hình thành các trung tâm tổng hợp phục vụ các đơn vị ở
cấp phường.
Quá trình đô thị hóa mở rộng, hình thành các khu đô thị mới, đơn vị hành chính
mới cấp khu vực sẽ gắn với quảng trường, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao để tạo
nên không gian lớn cho nhu cầu tập trung đông người. Vị trí các trung tâm hành chính
cấp khu vực gồm: Khu vực đô thị vành đai 2,3. Khu vực Hải Xuân. Khu vực Vạn
Ninh. Khu vực đảo Trà Cổ - Bình Ngọc. Khu vực Thị trấn Quảng Hà. Khu vực trung
tâm đô thị mới Quảng Minh – Quảng Thắng. Khu vực trung tâm đô thị tích hợp mới.
Khu vực đảo phía nam Vĩnh Trung – Vĩnh Thực. Khu vực đảo Cái Chiên.
5.2.2. Định hướng phát triển nhà ở
Phát triển đa dạng loại hình nhà ở để phục vụ phát triển mở rộng đô thị, dịch vụ
thương mại, dịch vụ du lịch và hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ tại các khu vực
Móng Cái, Hải Hà.
Kết hợp cải tạo chỉnh trang nhà ở tại các khu vực đô thị hiện hữu (các phường
trung tâm Móng Cái, thị trấn Quảng Hà), làng xóm đô thị hóa theo hướng xây dựng
tập trung, bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ không gian, kiến
trúc đô thị. Đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân đô thị theo tiêu chuẩn đô thị
loại I
Phát triển các dự án khu đô thị mới tại các khu vực mở rộng, kết hợp với hình
thành các chức năng mới về nhà ở đô thị kết hợp dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch,
khu nhà ở chuyên gia, nhà ở công nhân, nhà ở tái định cư. Khuyến khích hình thành
các khu nhà ở sinh thái, khu đô thị thông minh với cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi,
tiêu chuẩn chất lượng cao.
Xây dựng các khu tái định cư cho xây dựng, giải phóng mặt bằng; các công
trình tái định cư, nhà ở cho người lao động và các công trình dịch vụ, tiện ích công
cộng phục vụ Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái;
Xây dựng các khu dân cư biên giới dọc tuyến đường vành đai biên giới và các
khu dân cư nông thôn, đảm bảo điều kiện, chất lượng ở tiện nghi, hướng tới tiêu chuẩn
đô thị, tạo nên các không gian ở mang đặc trưng để kết hợp phát triển dịch vụ thương
mại và dịch vụ du lịch.
Phát triển nhà ở tại khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc, các đảo Vĩnh Trung – Vĩnh
Thực, Cái Chiên kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch cao cấp, dịch vụ du lịch cộng
đồng và các loại hình nhà mở mới, chất lượng cao.

19

5.2.3. Định hướng quy hoạch cơ sở y tế
Bố trí quỹ đất khoảng 60 ha để xây dựng hệ thống cơ sở y tế với số lượng
khoảng 2.000 – 3.000 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân,
du khách, lao động tại khu vực Móng Cái, Hải Hà và khu vực lân cận.
Xây dựng 01 bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 6 - 10 ha, quy mô 300 –
500 giường kết hợp với Xây dựng Khu dịch vụ y tế và trung tâm đào tạo y tế tại khu
vực Ninh Dương, Khu vực thu hút các dự án về y tế gồm: 01 bệnh viện đa khoa tiêu
chuẩn quốc tế quy mô 300 – 500 giường, khu điều dưỡng du lịch quy mô 500 phòng,
khu đào tạo y dược, sản xuất y dược, trang thiết bị y tế và các cơ sở y tế đặc thù. Thu
hút phát triển các cơ sở dịch vụ y tế chất lượng cao gắn với phát triển du lịch điều
dưỡng tại khu vực.
Cải tạo nâng cấp trung tâm y tế thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà với quy
mô 300 giường để phục vụ người dân và khách du lịch. Xây mới bệnh viện đa khoa
chất lượng cao quy mô khoảng 300 giường, khoảng 3 - 5 ha tại khu vực Quảng Hà..
Thu hút phát triển các cơ sở dịch vụ y tế chất lượng cao để phục vụ nhu cầu nâng cao
của người dân.
Thu hút phát triển các bệnh viện khu vực để đảm bảo cự ly tiếp cận của người
dân như: Xây mới 01 bệnh viện tại khu vực phường Hải Hòa quy mô khoảng 2,6 ha;
Xây dựng mới 01 bệnh viện tại khu vực phường Trà Cổ quy mô 3,6 ha. Xây mới 01
bệnh viện tại khu vực Hải Hà quy mô khoảng 3-5 ha. Phát triển hệ thống cơ sở y tế cấp
xã, phường, đặc biệt là các xã thuộc khu vực nông thôn, các xã đảo để tạo điều kiện
khám chữa bệnh cho người dân.
Hình thành 2 khu vực y tế dự phòng tại Hải Hòa (Móng Cái) và Đường Hoa
(Hải Hà) để ứng phó với các trường hợp dịch bệnh có yêu cầu cách ly tập trung. Bố trí
các khu vực dự phòng cách ly tại các khu vực cửa khẩu để ứng phó với các hoạt động
xuất nhập cảnh có liên quan tới dịch bệnh. Xây dựng các giải pháp, cơ sở hạ tầng để
kiểm soát cửa khẩu, đường biên khi có sự cố xảy ra.
5.2.4. Định hướng quy hoạch cơ sở giáo dục đào tạo:
Xây dựng 2 cụm trường đại học cao đẳng tập trung tại Ninh Dương và Quảng
Hà với tổng diện tích khoảng 60-100ha, đáp ứng quy mô đào tạo 30.000 – 40.000 sinh
viên, để thu hút các trường đại học và học viện nghiên cứu để đào tạo lao động,
chuyên gia chất lượng cao cho khu vực. Bố trí hệ thống các cơ sở trường phổ thông
gắn với phân bố dân cư, đảm tiếp cận thuận lợi của người dân.
Cơ sở đào tạo, dạy nghề: Xây dựng Trường đại học quốc tế Móng Cái đa ngành
đa lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho KKTCK cũng như thu hút sinh
viên trong khu vực đến học tập và làm việc tại KKTCK. Xây dựng Khu giáo dục, đào
tạo nghề và khoa học công nghệ cao ở thành phố Móng Cái và thị trấn Quảng Hà. Xây
dựng Trung tâm đào tạo Y Dược. Cải tạo nâng cấp Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm, bổ
sung ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - lao động cho KKT
Giáo dục phổ thông (Trường THPT): Mở rộng giáo dục THPT tại các xã miền
núi hải đảo để đảm bảo cơ hội giáo dục đồng đều cho các khu vực trong KKTCK.
Định hướng đến năm 2030, bố trí xây dựng mới khoảng 6-7 trường xây dựng mới với
quy mô 15-16 ha để đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 8.000-9.000 học sinh tăng
mới. Đến năm 2040, bố trí xây dựng mới khoảng 7-8 trường với quy mô khoảng 20-22
ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 14.000-15.000 học sinh tăng mới (40 học
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sinh/1000 dân). Cải tạo nâng cấp 06 trường hiện trạng ở khu vực TP Móng Cái bao
gồm trường phổ thông trung học Lý Thường Kiệt, THPT Trần Phú, THCS & THPT
Chu Văn An; Khu vực Hải Hà: THPT Quảng Hà, trường PTTH Nguyễn Du và trường
THCS&THPT Đường Hoa Cương.
Hệ thống trường phổ thông, trường mầm non được quy hoạch phát triển đồng
bộ gắn với các dự án đô thị mới, đảm bảo phát triển đạt tiêu chuẩn quốc gia, được xác
định vị trí, quy mô cụ thể trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, gắn
với quy mô và phân bố dân cư của các khu vực.
5.2.5. Định hướng quy hoạch cơ sở văn hóa
Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, Khôi phục và tổ chức tốt các lễ
hội truyền thống, chú trọng phát triển lễ hội gắn với các loại hình du lịch tâm linh, du
lịch sinh thái tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hưởng thụ góp phần đem lại hiệu
quả kinh tế cho Khu kinh tế đặc biệt là các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia như
đình Trà Cổ, chùa Nam Thọ, chùa Xuân Lan… Duy trì và phát huy 4 lễ hội đã được
phục dựng lại mang giá trị tín ngưỡng đặc sắc trên địa bàn, trong đó có hát Nhà Tơ và
hát Cửa Đình.
Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống các di tích văn hóa lịch sử trên địa
bàn Khu kinh tế cửa khẩu, tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch các di
tích lịch sử văn hóa trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu, kết hợp với du lịch tạo nên các
sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ du khách, trong đó đặc biệt cần quan tâm và đẩy
mạnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh, đưa khu vực Móng Cái – Hải Hà thành một
địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam
thắng cảnh nổi tiếng.
Xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ, hiện đại, các công trình văn
hóa quy mô lớn như trung tâm Văn hóa, triển lãm, bảo tàng, thư viện, rạp chiếu phim,
cung thiếu nhi…, xây dựng 1 số công trình hiện đại mang tính biểu tượng của khu kinh
tế.
5.2.6. Định hướng quy hoạch thể dục thể thao
Xây dựng mới trung tâm Thể dục thể thao cấp vùng tại khu vực Ninh Dương
với quy mô khoảng 50ha, xây dựng 2 trung tâm thể dục thể thao cấp huyện tại khu vực
Hải Hòa (Móng Cái), Quảng Minh (Hải Hà) với quy mô khoảng 20 – 30 ha.
Phát triển hệ thống các khu thể dục thể thao gắn với các khu chức năng để phục
vụ hoạt động thể dục thể thao thường xuyên của nhân dân với quy mô trung bình
khoảng 5 – 10ha.
Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, sân luyện tập, sân thể thao cơ
bản (trong đó có các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao tại các khu công nghiệp, điểm
vui chơi giải trí dành cho trẻ em) để phục vụ những sự kiện văn hóa, các giải thi đấu
thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân trong và ngoài
KKTCK Móng Cái; góp phần thu hút và phục vụ khách du lịch đến Móng Cái và hoàn
thiện hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại I.
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6.

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

6.1.

Quy hoạch giao thông

6.1.1. Giao thông đối ngoại
- Đường bộ: Đảm bảo hành lang an toàn, bổ sung các nút giao khác mức cho
tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái. Nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ 18,
18B, 18C. Xây dựng mới đoạn tuyến quốc lộ 18B tránh trung tâm huyện Hải Hà, tuyến
đường bao biển kết nối các đô thị ven biển từ Hạ Long đến Móng Cái tạo động lực
phát triển đô thị và du lịch, dịch vụ. Xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới từ Hải
Hòa đến mũi Sa Vĩ. Hệ thống cửa khẩu đường bộ bao gồm 5 cửa khẩu chính Bắc Luân
1 (nâng cấp cải tạo); Bắc Luân 2, 3, Hải Yên (xây mới), Bắc Phong Sinh; xây dựng
hoàn chính các công trình trạm kiểm soát liên hợp, bãi đỗ xe xuất, nhập và các công
trình phụ trợ.
- Đường sắt: Xây dựng tuyến đường sắt Hạ Long – Móng Cái liên kết mạng
lưới đường sắt quốc gia, đường sắt ASEAN, kết nối với đường sắt Trung Quốc phục
vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh. Bổ sung tuyến nhánh kết nối vào khu
công nghiệp Hải Hà. Hệ thống ga bao gồm ga cửa khẩu Móng Cái, ga Quảng Hà và ga
tiền cảng trong KCN cảng biển Hải Hà. Dự trữ hành lang phát triển tuyến đường sắt
cao tốc song song với đường sắt quốc gia. Dự kiến bố trí 1 ga tại khu vực ga Móng
Cái.
- Đường thủy: Phát triển vận tải và dịch vụ tải biển. Nâng cấp, xây dựng cụm
cảng tổng hợp Vạn Ninh – Vạn Gia (đón tàu đến 20.000 tấn); cảng tổng hợp Hải Hà
(đón tàu đến 80.000 tấn); cảng nước sâu tại đảo Cái Chiên. Phát triển du lịch biển đảo
và đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; xây dựng cảng chuyên dụng và cơ sở
đóng mới sửa chữa phương tiện đường thủy phục vụ phát triển tổ hợp công nghiệp và
năng lượng tại KCN Hải Hà. Cải tạo, nâng cấp hệ thống cảng nội địa Dân Tiến, Hà
Cối, thôn Cầu Voi, cảng khu hợp tác kinh tế; cảng hành khách Mũi Ngọc.
- Đường không: Nâng cấp cải tạo sân bay Hồng Kỳ tại khu vực phường Ninh
Dương, kết hợp khai thác dân dụng (sân bay taxi) và cứu nạn.
- Công trình giao thông: Xây dựng mới các bến xe khách tại phường Hải Hòa,
Hải Yên (thành phố Móng Cái), Quảng Hà (huyện Hải Hà); cải tạo, nâng cấp bến xe
trung tâm thành phố Móng Cái. Bổ sung các trung tâm tiếp vận – logistic tại khu công
nghiệp Hải Hà, bến thủy nội địa Tây sông Ka Long, các ga đường sắt, khu hợp tác
kinh tế.
6.1.2. Giao thông đối nội
a. Đường bộ
- Đường trục chính Khu kinh tế: Hình thành các trục dọc (quốc lộ 18, tuyến
đường ven biển) và các trục ngang kết nối các khu vực chức năng của Khu kinh tế (cải
tạo nâng cấp quốc lộ 18B, 18C);
- Đường trục chính khu vực đô thị: Xây dựng các tuyến đường vành đai 1, vành
đai 2 và các trục hướng tâm kết nối hệ thống giao thông nội thị với giao thông đối
ngoại;
+ Vành đai 1: Quốc lộ 18 chuyển thành đường đô thị - Đại lộ Hòa Bình
+ Vành đai 2: Từ giao Quốc lộ 18 đi Cầu Bắc Luân II, quy mô đường 58-104m.
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+ Đường Móng Cái – Vạn Ninh: kết nối từ thành phố Móng Cái đến khu vực
cảng Vạn Ninh, quy mô đường 30-41m.
+ Đường tỉnh 335: Từ cửa khẩu Móng Cái đến Trà Cổ, quy mô đường 35-53m.
+ Đường kết nối khu công nghiệp Hải Yên đến Trà Cổ, quy mô đường 30-63m.
+ Đường trục chính KCN Hải Hà: từ nút giao với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn –
Móng Cái đến khu vực cảng Hải Hà, quy mô đường 52-63m.
- Đường liên khu vực: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường hiện có, đảm bảo khả
năng thông hành và kết nối. Xây dựng các tuyến đường liên khu vực ở các khu vực
quy hoạch mới, đảm bảo khoảng cách 600-1000m, quy mô đường tối thiểu 26m.
- Đường chính khu vực: Xây dựng mạng lưới đường chính khu vực đảm khoảng
cách 300 - 500 m, đảm bảo quy mô đường tối thiểu 23m.
- Bãi đỗ xe
Bãi đỗ xe đô thị: Bố trí các bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu, đầu mối giao
thông, các trung tâm thương mại, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, du lịch...gần các
trục đường chính của đô thị với khoảng cách các bãi từ 2-3km, quy mô 0,6-1ha.
Bãi đỗ xe khu vực: Kết hợp sử dụng các bãi đỗ xe tập trung của khu vực (được
bố trí phân tán ngầm hoặc nổi, một tầng hoặc nhiều tầng) và các bãi đỗ xe trong bản
thân các công trình công cộng, cơ quan, trường học, các chung cư cao tầng để đảm bảo
đủ nhu cầu đỗ xe của khu vực.
Xây dựng hệ thống thông tin liên kết các bãi đỗ tập trung, áp dụng công nghệ
trong quản lý để tối ưu hoá việc vận hành các bãi đỗ xe trong thành phố.
b. Đường thủy: Xây dựng hệ thống bến thuyền phục vụ du lịch trên các khu
vực: Khu vực sông Ka Long, mũi Sa Vĩ, Núi Đỏ, khu vực đảo Cái Chiên, khu vực đảo
Vĩnh Trung – Vĩnh Thực, khu vực Quảng Hà.
c. Giao thông công cộng
Triển khai nhanh hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy sử dụng hiệu quả
phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và phát triển các loại hình
phương tiện giao thông công cộng mới: đường sắt đô thị, đường sắt một ray
(monorail). Hệ thống giao thông công cộng sẽ được kết hợp giữa xe buýt, đường sắt đô
thị và đường thủy – taxi nước, thủy phi cơ.
Dự kiến xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị chạy dọc theo các đường trục chính
khu kinh tế theo hướng Đông Tây, kết nối khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, thị trấn
Quảng Hà, đô thị mới trung tâm KKT với thành phố Móng Cái, Trà Cổ, giai đoạn đầu
tổ chức vận tải bằng xe buýt.
d. Giao thông nông thôn: Hoàn thiện hệ thống khung giao thông nông thôn tại
khu vực Hải Hà và các xã của thành phố Móng Cái theo mô hình nông thôn mới. Nâng
cấp mở rộng các tuyến đường kết nối đến các khu cửa khẩu.
e.Giao thông khu vực mở rộng bên ngoài ranh giới Hải Hà: Xây dựng bổ sung
tuyến đường kết nối từ nút giao cao tốc Hạ Long – Móng Cái vào khu công nghiệp
Hải Hà với quốc lộ 18 và quốc lộ 18B. Hai tuyến đường có tổng chiều dài 19,2 km đạt
tiêu chuẩn đường cấp III miền núi với 2 làn xe cơ giới. Các tuyến đường liên huyện từ
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khu công nghiệp Hải Hà kết nối với vùng núi phía Bắc của khu vực nâng cấp cải tạo
lên đường cấp IV miền núi.
6.1.3. Nội dung điều chỉnh so với quy hoạch chung 2015
- Giao thông đối ngoại:
+ Đường bộ: Điều chỉnh quy mô, hướng tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng
Cái, đoạn qua khu vực xây dựng đô thị và công nghiệp bổ sung tuyến đường gom hai
bên. Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 18 (xây dựng đoạn tuyến mới qua khu vực trung
tâm huyện Hải Hà, nối thẳng tuyến từ Quảng Long đến Quảng Thành), 18B, 18C (từ
đường tỉnh 341 nâng cấp lên), đường tỉnh 335. Xây dựng các nút giao khác mức với
đường đối ngoại. Điều chỉnh vị trí và xây mới các bến xe.
- Đường sắt: Dự trữ hành lang tuyến đường sắt cao tốc và tuyến đường sắt đô
thị. Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và ga đường sắt quốc gia.
+ Hàng không: không định hướng phát triển mới sân bay tại Móng Cái.
- Giao thông đối nội: Điều chỉnh mạng lưới đường trên cơ sở các tuyến đường
hiện trạng, các đồ án quy hoạch và các dự án đã phê duyệt để phù hợp với không gian
kiến trúc cảnh quan mới.
- Giao thông công cộng: xây dựng hệ thống giao thông công cộng kết hợp giữa
đường sắt đô thị và xe buýt.
- Bổ sung tuyến cáp treo Mũi Ngọc – Vĩnh Trung, Vĩnh Thực – Cái Chiên –
Hải Hà.
- Bổ sung định hướng cho khu vực còn lại thuộc huyện Hải Hà.
6.2.

Quy hoạch cao độ nền xây dựng

- Yêu cầu chung: Tận dụng tối đa địa hình và mặt phủ tự nhiên, gìn giữ hệ
thống cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng - chiều cao đất đắp đất và đảm bảo việc tổ
chức hệ thống thoát nước mưa an toàn, phù hợp;
- Cao độ san nền (Hxd) được tính toán cho từng khu chức năng của Khu kinh
tế, trong đó có tính đến ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu do nước biển dâng
theo kịch bản của Bộ tài nguyên môi trường năm 2016, cụ thể:
+ Khu vực tại Phường Ka Long; Phường Trần Phú; Phường Hòa Lạc; Phường
Hải Hòa; phường Ninh Dương là khu vực chịu ảnh hưởng chính của thủy văn sông Ka
Long; sông Bắc Luân. Dự án kè kiên cố hai bờ sông Ka Long đã hoàn thành. Khu vực
dân cư hiện hữu được bảo vệ an toàn khỏi lũ sông. Các dự án xây dựng mới tại đây
cao độ xây dựng chọn yêu cầu phải phù hợp với nền xây dựng của dân cư hiện trạng từ
+4,5 ÷ +7,0m; thoát nước tự chảy thuận lợi; không để ngập úng cục bộ xảy ra.
+ Phường Bình Ngọc; phường Hải Yên; phường Trà Cổ; xã Vạn Ninh; xã Hải
Xuân; xã Hải Đông; xã Hải Tiến cao độ xây dựng mới lấy theo khống chế chung Hxd
≥ +4,8m đối với đất ở; Hcn ≥ +5,0m đối với đất công nghiệp. Khu vực dân cư hiện
hữu và các dự án xây dựng đã triển khai xong bước san nền mà cao độ chưa đảm bảo,
cần xây dựng thêm lớp kè bảo vệ ven biển.
+ Khu vực hai đảo tại xã Vĩnh Trung; Vĩnh Thực; xã Cái Chiên Hxd ≥ +3,2m
đối với đất ở; Hcn ≥ +3,5m đối với đất công nghiệp.
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+ Khu vực xã Hải Sơn; Bắc Sơn; Quảng Thành địa hình đồi núi xây dựng các
công trình nhỏ bám địa hình hạn chế san gạt lớn.
+ Khu vực tại xã Quảng Phong, Quảng Minh và thị trấn Quảng Hà đất ở xây
dựng mới Hxd ≥ +4,3m đối với đất ở; Hcn ≥ +4,5m đối với đất công nghiệp. Khu
công nghiệp Hải Hà cần nâng cao thêm hệ thống kè biển để bảo vệ an toàn.
+ Khu vực phần còn lại của huyện Hải Hà, xã Đường Hoa Hxd ≥ +3,2m đối
với đất ở; Hcn ≥ +3,5m đối với đất công nghiệp. Xã Quảng Long; Quảng Thịnh;
Quảng Sơn; Quảng Đức là các xã vùng cao, xây dựng trên nền tự nhiên không cần san
gạt đào đắp nền.
* Khối lượng san gạt nền dự kiến: Vđắp = 327,7 triệu m3. Vđào = 340,0 triệu
m3.
Quỹ đất đắp được khai thác từ các mỏ đất tại Quảng Phong; Quảng Long;
Quảng Nghĩa và việc nạo vét luồng lạch đường thủy giáp ranh khu vực đắp nền.

- Các nội dung điều chỉnh chính:
+ Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất do bộ
TNMT công bố 2016.
+ Cao độ san nền (Hxd) được tính toán cho từng khu chức năng của Khu
kinh tế theo quy chuẩn quy hoạch 2019, trong đó có tính đến ảnh hưởng của
hiện tượng biến đổi khí hậu do nước biển dâng.
+ Bổ sung định hướng cho khu vực còn lại thuộc huyện Hải Hà.
6.3.

Quy hoạch thoát nước mặt
Dựa vào tính chất địa hình, sông suối chia thành 16 tiểu lưu vực cụ thể như sau:
- Thành phố Móng Cái

+ Lưu vực 1: thuộc Đông thành phố Móng Cái, nước mưa thoát về các trục tiêu
chính là sông Ka Long, sông Bắc Luân, sông Sau , sông Lục Lầm và rạch Lục Lầm
Nam.
+ Lưu vực 2: thuộc Tây thành phố Móng Cái, nước mưa thoát về các trục tiêu
chính là sông Bắc Luân, sông Ka Long, sông Bến Mười và rạch Khe Rè.
+ Lưu vực 3: bao gồm xã Vạn Ninh và Hải Xuân, nước mưa thoát về sông Ka
Long và sông Sau sau đó thoát ra biển.
- Khu vực Trà Cổ - Vĩnh Thực – Vĩnh Trung:
+ Lưu vực 4: Khu vực Trà Cổ thoát ra sông và ra biển; một phần phía Nam
thoát trực tiếp ra biển.
+ Lưu vực 5: Khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực nước mưa theo các trục tiêu
xây mới thoát ra biển.
+ Hạn chế số lượng cửa xả nước ra biển nhằm bảo vệ khu du lịch và cảnh quan
vùng ven biển không bị ô nhiễm.
- Khu vực công nghiệp Hải Yên mở rộng: Lưu vực 6. Nước mưa tập trung về
suối Khe Rát; Khe Rè sau đó đổ ra biển.
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- Khu vực Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới phía Bắc:
Lưu vực 7; lưu vực 8; lưu vực 9; lưu vực 10. Nước mưa tập trung về sông Ka Long
chạy dọc biên giới phía Bắc sau đó đổ ra biển tại phía Đông của ranh giới lập quy
hoạch.
- Khu vực huyện Hải Hà: Các khu vực nằm trên địa phận huyện Hải Hà có thể
chia thành 6 lưu vực thoát nước chính và một số lưu vực thoát nước mưa nhỏ lẻ thoát
theo các suối đổ ra sông và thoát ra biển.
+ Lưu vực 11: Khu vực xây dựng mới tại xã Quảng Nghĩa, nước mưa tập trung
về sông Ma Ham, sông Pạt Cạp sau đó đổ ra biển.
+ Lưu vực 12: Khu vực Quảng Minh; Quảng Thắng; thị trấn Quảng Hà, nước
mưa tập trung về sông Hà Cối và sông Ma Ham sau đó ra biển.
+ Lưu vực 13: Khu công nghiệp Hải Hà, phía Tây nước mưa tập trung về sông
Cái Đại Hoàng sau đó ra biển. Phía Đông tập trung về các tuyến cống lớn xây mới sau
đó thoát trực tiếp ra biển.
+ Lưu vực 14: Khu vực đảo Cái Chiên. Nước mưa tập trung về các hồ chứa
nước ngọt sau đó thoát ra biển.
+ Lưu vực 15: Bao gồm diện tích phía Bắc xã Quảng Đức. Nước mưa thoát tự
chảy ra sông Ka Long phía Bắc ranh giới quy hoạch.
+ Lưu vực 16: Phần còn lại của huyện Hải Hà bao gồm diện tích các xã Đường
Hoa; xã Quảng Long; xả Quảng Thịnh; xã Quảng Sơn; phía Nam xã Quảng Đức nước
mưa thoát tự chảy về các trục sông Hà Cối; sông Cái Đại Hoàng sau đó ra biển.
- Định hướng phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu
+ Cần thiết kế hệ thống đê, kè bảo vệ cho khu dân cư hiện trạng, khu công
nghiệp ven biển đảm bảo an toàn khỏi các tai biến thiên nhiên do biến đối khí hậu,
nước biển dâng.. Hạn chế khai thác các vùng chân núi và núi có độ dốc cao. Trồng cây
xanh cho các vùng đồi, núi chưa có kế hoạch khai thác.
+ Quy hoạch các điểm tái định cư cho các điểm đô thị, dân cư mới di dời khỏi
các khu vực có nguy cơ cao về tai biến thiên nhiên.
+ Xây dựng bản đồ dự báo, cảnh báo vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập
úng và cập nhật hàng năm.
+ Thực hiện các bước tiếp theo của dự án thoát nước và vệ sinh môi trường TP.
Móng Cái, dự án nạo vét sông Ka Long.. Tránh hiện tượng úng ngập cho khu vực
trung tâm thành phố.
+ Xây dựng đập dâng tại sông Tài Chi. Hỗ trợ trữ nước cho sản xuất và ứng phó
các hiện tượng hạn hán thiếu nước có thể diễn ra.
- Nội dung điều chỉnh so với QHC 2015:
+ Điều chỉnh mạng lưới thoát nước, tổ chức lưu vực phù hợp với phương án
cảnh quan kiến trúc mới.

+ Bổ sung định hướng cho khu vực còn lại thuộc huyện Hải Hà.
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6.4.

Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng

Nhu cầu phụ tải Đến năm 2030 là khoảng: 1.000MW. Đến năm 2040 là khoảng:
1.800MW.
- Nguồn điện:
+ Đến năm 2030: Xây dựng mới Nhà máy nhiệt điện Hải Hà (1.000 MW); xây
dựng mới trạm 220KV Móng Cái (125+250MVA), nâng công suất trạm 220KV Hải
Hà (2x250 MVA). Nâng công suất 04 trạm 110KV: Móng Cái (2x40 MVA); Quảng
Hà (25+40 MVA); KCN Hải Yên (2x63 MVA); Texhong Hải Hà 1 (2x63 MVA) và
xây dựng mới khoảng 07 trạm 110KV.
+ Đến năm 2040: Nâng công suất Nhà máy nhiệt điện Hải Hà (2.100 MW).
Nâng công suất trạm 220 KV Hải Hà (3x250 MW) và Trạm 220KV Móng Cái (3x250)
MVA, cải tạo nâng cấp 11 trạm 110 KV và xây dựng mới 03 trạm 110KV để phân
phối đến các cụm phụ tải.
- Mạng cấp điện:
+ Lưới cao thế: Đến năm 2030 xây mới tuyến đường dây mạch kép liên kết các
trạm 220 KV, trạm 110 KV khu vực Hải Hà và Móng Cái; đến năm 2040 hoàn thiện
và nâng cấp tiết diện các tuyến đường dây 220 KV và 110 KV và hạ ngầm các tuyến
110KV đi trong nội thị thành phố Móng Cái.
Lưới điện trung thế: Sử dụng lưới điện trung thế 22KV.Tuyến điện 22KV khu
vực nội thị thành phố Móng Cái, thị trấn Quảng Hà, khu vực đô thị xây dựng mới, khu
vực trung tâm du lịch, phải sử dụng cáp ngầm. Các khu vực khác dùng đường dây nổi.
Lưới điện hạ thế dùng cáp điện ngầm trong khu vực nội thị thành phố Móng
Cái, thị trấn Quảng Hà, khu vực đô thị xây dựng mới, khu du lịch; dùng đường điện
nổi ở các vùng ngoại thị.
Chiếu sáng: Lưới điện chiếu sáng trong các khu dân cư được bố trí đi cùng cột
với lưới điện hạ thế. Khu trung tâm, khu du lịch sử dụng cáp ngầm. Trang bị hệ thống
điều khiển tự động, tập trung cho hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.
- Năng lượng tái tạo gồm:
Năng lượng mặt trời: Sử dụng cho các hộ gia đình tại các đảo nhỏ khó khăn
trong việc kéo điện lưới, đặt trên nóc nhà cao tầng khu vực đô thị…
Năng lượng gió: khuyến khích nghiên cứu lắp đặt các trụ điện gió tại các đảo và
khu vực có tiềm năng điện gió.
Các nguồn năng lượng khác: Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng từ sinh
khối và thuỷ triều.
- Nội dung điều chỉnh so với QHC 2015 và QH phát triển điện lực
+ Tính toán nhu cầu phụ tải điện toàn khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo nhu
cầu sử dụng và có xét đến các yếu tố mới phát sinh.
+ Rà soát và điều chỉnh lại vị trí, số lượng, quy mô các trạm biến áp và điều
chỉnh số lượng, hướng tuyến các tuyến điện cao thế 220KV; 110KV dự kiến xây dựng
mới phù hợp với quy hoạch không gian kiến trúc của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.
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6.5.

Quy hoạch thông tin liên lạc

- Nhu cầu thuê bao: Dự báo đến năm 2030 cần có hệ thống chuyển mạch với
tổng dung lượng khoảng 848.550 thuê bao; đến năm 2040 cần có hệ thống chuyển
mạch với tổng dung lượng khoảng 1.816.102 thuê bao.
- Phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông khu kinh tế theo hướng hiện đại, đáp ứng
nhu cầu truyền dẫn thông tin dữ liệu, hỗ trợ cải cách hành chính và xây dựng chính
quyền điện tử.
Xây dựng mới Trung tâm điều hành (IOC) đặt tại trung tâm Móng Cái, bước
đầu tạo cơ sở hạ tầng thông tin để phát triển các lĩnh vực khác.
Cải tạo, nâng cấp Host Móng Cái và Quảng Hà hiện có nhằm đảm bảo phục vụ
tín hiệu cho khu vực nghiên cứu.
Nâng cấp các trạm vệ tinh hiện có trong khu vực : trạm vệ tinh Biên Mậu, Hải
Yên, Ninh Dương, Hải Xuân, Trà Cổ, Vạn Ninh, Bắc Sơn, Hải Đông, Hải Yên, Quảng
Nghĩa, Vĩnh Thực. Đảm bảo khả năng cung cấp tín hiệu cho từng khu vực.
Xây dựng mới trạm vệ tinh Hải Hòa, Quảng Thắng, Quảng Minh, Công nghiệp
Hải Hà, Hải Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu cho các khu vực
Khu vực đảo Cái Chiên hiện đang sử dụng đường truyền sóng viba từ Móng cái
đến, tín hiệu không đảm bảo khu có sự cố dự kiến xây dựng trạm vệ tinh Cái Chiên, tín
hiệu quang đến từ khu vực vĩnh thực. Tuyến cáp quang xây dựng theo tuyến điện của
ngành điện lực.
- Nội dung điều chỉnh so với QHC 2015
+ Xây dựng mới trung tâm điều hành (IOC) cho khu vực Móng Cái nhằm chuẩn
bị cơ sở hạ tầng cho phát triển đô thị thông minh và nơi lưu trữ dữ liệu cho các hạ tầng
kỹ thuật khác.
+ Tính toán lại công suất các trạm tổng đài phù hợp với nhu cầu cấp tín hiệu
cho từng khu vực.
+ Xây dựng đường truyền tín hiệu cáp quang đến đảo Cái Chiên
6.6.

Quy hoạch cấp nước
Nhu cầu cấp nước: Tổng nhu cầu cấp nước toàn khu: 370.000 m3/ngđ
Nguồn nước: Quy hoạch nguồn nước cho khu kinh tế theo các phân vùng như

sau:
- Khu A, C (Khu Trung tâm TP Móng Cái và khu vực Hải Yên, Hải Tiến): Nhu
cầu đến 2040 khoảng 100.000 m3/ngđ. Nguồn nước: hồ Quất Đông, Đoan Tĩnh, Kim
Tinh, Tràng Vinh.
- Khu B (Khu Hải Hà): Nhu cầu đến 2040 khoảng 270.000 m3/ngđ; Nguồn
nước: hồ Tràng Vinh, Chúc Bài Sơn, hồ Tài Chi, Sông Tài Chi, Sông Hà Cối;
- Khu D1 (đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực): Nhu cầu đến 2040 khoảng 3.000
m3/ngđ; Nguồn nước: Hồ Vạn Gia, hồ Khe Cầu và hồ Cái Vĩnh. Xây dựng tuyến ống
cấp nước truyền dẫn từ đất liền bổ sung nguồn cho đảo.
- Khu D2 (đảo Cái Chiên): Nhu cầu đến 2040 khoảng 1.500 m3/ngđ; Nguồn
nước: Hồ Khe Dầu, hồ Khe Đình.
28

- Khu D3-D4 (các đảo nhỏ còn lại): kết hợp nguồn nước tại chỗ, nước mưa, dẫn
nước từ các đảo chính (Vĩnh Trung – Vĩnh Thực, Cái Chiên…)
Khu E (Vùng núi biên giới): sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm tại chỗ và dự
trữ, sử dụng nước mưa.
Khu vực còn lại của huyện Hải Hà (khu F): Xây dựng trạm cấp nước tập trung
quy mô nhỏ phân tán đảm bảo cấp nước cho các khu vực dân cư phân tán. Khu vực
dân cư liền kề đô thị được cấp nước từ hệ thống cấp nước thị trấn.
d) Công trình đầu mối:
Quy hoạch công trình đầu mối theo các phân vùng cấp nước như sau:
- Khu A, C (Khu Trung tâm TP Móng Cái và khu vực Hải Yên, Hải Tiến) sử
dụng các nhà máy nước: Kim Tinh: 10.000 m3/ngđ (nguồn nước hồ Kim Tinh); Đoan
Tĩnh: 10.000 m3/ngđ (nguồn nước hồ Đoan Tĩnh); Quất Đông: 80.000 m3/ngđ (nguồn
nước hồ Quất Đông và hồ Tràng Vinh); Hải Xuân: 3.000 m3/ngđ (nguồn nước kênh
thủy lợi Tràng Vinh); Hải Tiến: 5.000 m3/ngđ (nguồn nước hồ Tràng Vinh).
- Khu B (Khu Hải Hà) sử dụng các nhà máy nước: Hải Hà: 9.000 m3/ngđ
(nguồn nước sông Hà Cối, hồ Chúc Bài Sơn); Quảng Minh: 40.000 m3/ngđ (nguồn
nước hồ Tài Chi); Hải Hà 1: 60.000 m3/ngđ (nguồn nước hồ Chúc Bài Sơn, sông Hà
Cối, sông Tài Chi); Hải Hà 2: 150.000 m3/ngđ (nguồn nước hồ Tài Chi, hồ Tràng
Vinh, sông Hà Cối, sông Tài Chi)
- Khu D1 (đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực) sử dụng các nhà máy nước: Vạn Gia :
1.500 m3/ngđ (nguồn nước hồ Vạn Gia); Vĩnh Trung : 1.500 m3/ngđ (nguồn nước hồ
Khe Cầu và hồ Cái Vĩnh).
- Khu D2 (đảo Cái Chiên) sử dụng các nhà máy nước: Cái Chiên: 1.000 m3/ngđ
(Nguồn nước hồ Khe Dầu); NMN Cái Chiên 2: 500 m3/ngđ (nguồn nước hồ Khe
Đình)
Khu E (Vùng núi biên giới): Sử dụng các trạm cấp nước quy mô nhỏ. Cấp nước
phân tán kết hợp sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm tại chỗ và dự trữ, sử dụng nước
mưa.
Khu vực còn lại của huyện Hải Hà (khu F): Xây dựng trạm cấp nước tập trung
quy mô nhỏ phân tán đảm bảo cấp nước cho các khu vực dân cư phân tán. Khu vực
dân cư liền kề đô thị được cấp nước từ hệ thống cấp nước thị trấn.
e) Mạng lưới cấp nước
- Sử dụng thiết kế mạng vòng, liên kết giữa các nhà máy nước để đảm bảo an
toàn cấp nước.
- Sử dụng mạng lưới cấp nước chữa cháy chung với mạng lưới cấp nước của
toàn khu kinh tế. Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp phải có hệ thống phòng cháy,
chữa cháy riêng để chủ động chữa cháy.
- Nguồn nước không áp cấp nước chữa cháy: Xây dựng các bến lấy nước từ
sông Ka Long, các kênh thủy lợi, hồ Kim Tinh, hồ Quất Đông và sông Hà Cối
g) Nội dung điều chỉnh chính:
Tính toán lại nhu cầu cấp nước theo các giai đoạn. Bổ sung các nguồn cấp nước
Khe Cầu, Cái Vĩnh, Khe Dầu, Khe Đình; các nhà máy nước Cái Chiên, Vĩnh Trung;
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các quy định về quản lý nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm. Bổ sung định hướng
cho khu vực còn lại của huyện Hải Hà.
Cập nhật Quy hoạch chi tiết Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch tài nguyên
nước tỉnh Quảng Ninh về định hướng xây dựng các hồ chứa nước và quy mô xây dựng
các hồ chứa
Cập nhật Quy hoạch cấp nước và hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tập
trung tại các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh về định hướng xây dựng các
công trình đầu mối cấp nước. Công suất các nhà máy nước được tính toán lại đảm bảo
nhu cầu cấp nước của toàn khu kinh tế Móng Cái
6.7.

Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải

Tổng lượng thải sinh hoạt theo các giai đoạn (làm tròn): 46.000 m3/ngđ (2030);
75.000 m3/ngđ (2040); Tổng lượng thải công nghiệp theo các giai đoạn (làm tròn):
110.000 m3/ngđ (2030); 215.000 m3/ngđ (2040);
a. Nước thải sinh hoạt:
- Khu Đông Ka Long: Đây là khu vực có dự án GMS 2 đang triển khai cho các
phường Trần Phú, Hòa Lạc, Hải Hòa với công suất khoảng 8.000 m3/ngđ. Bổ sung hệ
thống thu gom cho các khu vực phát triển mới theo quy hoạch. Khu xử lý tập trung bố
trí tại xã Hải Xuân, công suất theo dự án 8.000 m3/ngđ; công suất dài hạn theo quy
hoạch dự báo khoảng 15.000 m3/ngđ.
- Khu Tây Ka Long: Đây là khu vực có dự án GMS 2 đang triển khai cho các
phường Ka Long, Ninh Dương với công suất khoảng 4.000 m3/ngđ. Bổ sung hệ thống
thu gom cho các khu vực phát triển mới theo quy hoạch. Khu xử lý tập trung bố trí tại
xã Hải Yên, công suất theo dự án 4.000 m3/ngđ; công suất dài hạn theo quy hoạch dự
báo khoảng 10.000 m3/ngđ.
- Khu đô thị dịch vụ tích hợp (xã Hải Đông): Xây dựng trạm XLNT tập trung
tổng công suất khoảng 7.000 m3/ngđ.
- Khu vực Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh phía Nam đường cao tốc. Xây
dựng trạm XLNT tập trung với công suất khoảng 5.000 m3/ngđ.
- Khu vực Trà Cổ: Xây dựng 02 trạm XLNT tập trung với tổng công suất
khoảng 5.000 m3/ngđ.
- Khu vực Vĩnh Trung - Vĩnh Thực: Xây dựng 02 trạm XLNT tập trung với
tổng công suất khoảng 3.000 m3/ngđ
- Khu vực phường Hải Yên (Tây KCN Hải Yên): Xây dựng trạm XLNT tập
trung với công suất khoảng 1.000 m3/ngđ
- Khu vực trung tâm Hải Tiến: Xây dựng trạm XLNT tập trung với công suất
khoảng 1.000 m3/ngđ.
- Khu vực trung tâm xã Quảng Nghĩa: Xây dựng trạm XLNT tập trung với công
suất khoảng 1.000 m3/ngđ
- Khu vực phía Tây sông Hà Cối thuộc huyện Hải Hà: Xây dựng trạm XLNT
tập trung với công suất khoảng 9.000 m3/ngđ
- Khu vực phía Đông sông Hà Cối và Tây sông Tài Chi thuộc huyện Hải Hà:
Xây dựng 01 trạm XLNT tập trung với công suất khoảng 2.000 m3/ngđ.
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- Khu vực phía Đông sông Tài Chi thuộc huyện Hải Hà: Xây dựng 01 trạm
XLNT tập trung với công suất khoảng 12.000 m3/ngđ.
- Khu vực Cái Chiên: Xây dựng 01 trạm XLNT tập trung cho khu vực trung
tâm xã đảo với công suất khoảng 1.000 m3/ngđ
- Các xã miền núi (bao gồm các các xã trong khu vực còn lại của huyện Hải
Hà): Xây dựng hệ thống thoát nước phân tán. Khu vực đô thị nằm trong khu vực còn
lại của huyện Hải Hà thu gom tập trung về các 3 trạm XLNT tập trung của huyện theo
quy hoạch
b. Nước thải công nghiệp:
- Khu hợp tác kinh tế: Xây dựng 03 trạm XLNT tập trung với quy mô khoảng
15.000 m3/ngđ.
- Khu công nghiệp Hải Yên: Nâng công suất trạm XLNT CN Hải Yên hiện
trạng, xây dựng 03 trạm XLNT mới phục vụ cho khu vực công nghiệp phía Bắc và
Nam cao tốc.
- Khu công nghiệp Ninh Dương – Vạn Ninh: Dự kiến xây dựng 03 trạm XLNT
mới phục vụ cho các khu vực phát triển KCN tập trung.
- Khu công nghiệp Hải Hà: Hiện khu vực này đã có Quy hoạch phân khu do
UBND tỉnh phê duyệt trong đó định hướng xây dựng 04 trạm XLNT tập trung với
tổng công suất khoảng 175.000 m3/ngđ. Các khu vực còn lại bao gồm cảng và công
nghiệp hậu cảng tiếp tục thực hiện theo định hướng QHC năm 2015 và QHCT 1/500
đã phê duyệt. Bổ sung trạm XLNT mới cho khu vực dự kiến phát triển công nghiệp tại
xã Quảng Phong.
c. Nước thải y tế: Phải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo QCVN 28:2010/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.
d. Yêu cầu về xử lý nước thải:
Với các trạm xử lý nước thải: Nước thải sau xử lý đạt loại B theo QCVN. Dài
hạn, đối với các nguồn thải ra biển phải thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn A. Các khu vực
ven biển cần hạn chế tối đa việc xả nước thải (kể cả đã qua xử lý) xuống các khu vực
bãi tắm.
e. Nội dung điều chỉnh so với QHC 2015: Cập nhật dự án thu gom và xử lý
nước thải đang triển khai (dự án GMS2). Tính toán lại nhu cầu xử lý nước thải theo
các giai đoạn. Bổ sung, điều chỉnh thiết kế hệ thống thoát nước thải theo phương án sử
dụng đất và tổ chức không gian mới. Hướng điều chỉnh là bổ sung thêm một số trạm
XLNT nhằm giảm bớt quy mô của các trạm XLNT tập trung, phù hợp với địa hình và
tính chất nước thải phát sinh. Cập nhật các yêu cầu, tiêu chuẩn về nước thải sau xử lý.
Bổ sung yêu cầu về tái sử dụng nước thải, các biện pháp dự phòng ứng phó biến đổi
khí hậu đối với hệ thống thoát nước thải.
6.8.

Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn

Khối lượng chất thải rắn: Tổng khối lượng CTR sinh hoạt dự kiến phát sinh đến
năm 2030 khoảng 396 tấn/ngđ; giai đoạn 2040 khoảng 530 tấn/ng. Lượng CTR công
nghiệp khoảng 825 tấn/ngđ (năm 2030) và 1.650 tấn/ngđ (năm 2040) Tất cả các các
loại hình chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn. Chất thải rắn công nghiệp và y tế
nguy hại phải thu gom và vận chuyển riêng.
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- Khu vực đất liền: Đề xuất phương án thu gom không tiếp đất cho CTR tại khu
vực đất liền trong KKT. Chất thải rắn từ các xe thu gom sẽ được cẩu trực tiếp lên xe
vận tải chuyên dụng
- Khu vực các đảo Cái Chiên, Vĩnh Trung – Vĩnh Thực: Đối với khách du lịch
trong ngày CTR sẽ được thu gom tại chỗ và chuyển về đất liền cùng phương tiện vận
chuyển. Với khách lưu trú và cư dân trên đảo: CTR phân loại tại nguồn và thu gom tập
trung. Xây dựng lò đốt CTR riêng kết hợp khu chôn lấp tro và chất trơ cho mỗi đảo.
- Khu vực các xã miền núi: Tiếp tục định hướng Xây dựng các lò đốt CTR với
công nghệ đảm bảo môi trường khi chưa có điều kiện thu gom về khu xử lý tập trung
- Dự kiến quy hoạch các khu xử lý CTR tập trung:
+ CTR sinh hoạt: Khu xử lý CTR tại km 26, thôn 5, xã Quảng Nghĩa. Mở rộng
qy mô khu xử lý CTR Quảng Nghĩa lên khoảng 40 ha. Bổ sung khu vực xử lý CTR tập
trung tại khu vực xã Quảng Long với quy mô khoảng 22 ha phục vụ cho toàn huyện
Hải Hà và dự phòng dài hạn cho khu kinh tế.
+ CTR công nghiệp: CTR công nghiệp nguy hại sẽ xử lý tập trung tại khu xử lý
CTR của KCN Hải Hà, quy mô khoảng 9 ha, đặt trong KCN Hải Hà hoặc hợp đồng
với các đơn vị có chức năng chuyển đi xử lý tập trung theo quy định.
+ Các khu xử lý CTR tập trung từng bước áp dụng công nghệ đốt hiện đại, giảm
thiểu nhu cầu diện tích, sử dụng năng lượng đốt phát điện phục vụ trước hết cho nhu
cầu bản thân. Đến năm 2030, chỉ áp dụng chôn lấp hợp vệ sinh với sản phẩm tro xỉ sau
đốt hoặc các thành phần vô cơ không thể đốt được.
Nội dung điều chỉnh so với QHC2015 và Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng
Ninh
+ Tính toán lại nhu cầu xử lý chất thải rắn theo các giai đoạn.
+ Đề xuất mở rộng khu xử lý CTR Quảng Nghĩa (TP Móng Cái) lên khoảng 40
ha (theo QHC tỉnh là 21 ha). Bổ sung khu xử lý CTR Quảng Long (Hải Hà) quy mô 22
ha. Bổ sung khu xử lý CTR công nghiệp tại KCN Hải Hà.
+ Cụ thể hóa định hướng bố trí lò đốt CTR riêng cho khu vực các đảo và các xã
nông thôn, miền núi.
+ Bổ sung định hướng quản lý một số loại hình CTR đặc thù như CTR xây dựng,
bùn thải theo quy định mới.
6.9.

Quy hoạch quản lý nghĩa trang
a. Tổng diện tích nghĩa trang xây mới đến năm 2040 khoảng 30 ha.

- Khu vực nội thành thành phố Móng Cái: Tiếp tục sử dụng nghĩa trang thành
phố tại xã Hải Yên. Đề xuất quy hoạch mở rộng lên khoảng 26 ha. Định hướng xây
dựng nghĩa trang công viên của thành phố tại xã Quảng Nghĩa, quy mô dự kiến 200300 ha. Không phát triển mới các nghĩa trang trong nội thành thành phố Móng Cái.
Các nghĩa trang hiện trạng đóng cửa, trồng cây xanh cách ly.
- Khu vực Trà Cổ: Xây dựng 02 nghĩa trang tập trung cho phường Bình Ngọc
(12,8 ha) và Trà Cổ (24,2 ha).
- Khu vực Vĩnh Trung – Vĩnh Thực: Xây dựng 02 nghĩa trang theo QHPK đã
đề xuất với tổng diện tích khoảng gần 10 ha.
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- Khu vực đô thị huyện Hải Hà: Trước mắt tiếp tục sử dụng nghĩa trang xã
Quảng Phong đến hết diện tích. Dài hạn xây dựng nghĩa trang công viên mới đã đề
xuất tại xã Quảng Thành (QHCT khoảng 45 ha).
- Khu vực đảo Cái Chiên: Dự kiến xây dựng nghĩa trang tập trung mới tại khu
vực mũi Đầu Rồng, quy mô khoảng 3 ha.
Công nghệ táng: Kết hợp địa táng và hỏa táng. Bố trí nhà hỏa táng tại nghĩa
trang Quảng Thành (huyện Hải Hà) hoặc nghĩa trang Quảng Nghĩa (Tp Móng Cái) tùy
theo khu vực nào được đầu tư trước.
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng, kiến trúc các khu mộ để không ảnh
hưởng tới cảnh quan chung. Xây dựng lộ trình đóng cửa cho các nghĩa trang không
nằm trong quy hoạch khi hết diện tích.
Nhà tang lễ: Chỉ bố trí cho khu vực thành phố Móng Cái và thị trấn Quảng Hà.
Các nhà tang lễ trong đô thị bố trí gắn với các bệnh viện trung tâm. Ngoài ra 2 khu
nghĩa trang tập trung tại Quảng Thành (Hải Hà) và Hải Yên (Móng Cái) đều xây dựng
nhà tang lễ trong khuôn viên.
Nội dung điều chỉnh so với QHC 2015: Tính toán lại nhu cầu đất nghĩa trang
theo các giai đoạn. Cập nhật định hướng nghĩa trang tập trung cho khu vực đô thị và
phân tán cho các khu vực nông thôn. Bổ sung định hướng về hoả táng và nhà tang lễ.
7.

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Phân vùng bảo vệ môi trường: bao gồm các vùng rừng và sinh thái biển; vùng
phát triển đô thị dịch vụ thương mại và du lịch tập trung; vùng phát triển công nghiệp
tập trung. Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường
phù hợp với tính chất từng phân vùng, bao gồm:
Nhóm các giải pháp quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật: Khai thác và quy hoạch
sử dụng đất đúng mục đích, tận dụng quỹ đất xây dựng đô thị, tránh phát triển tràn lan.
Phát triển đô thị cần quan tâm đến biến đổi khí hậu, rủi ro và tai biến môi trường. Tiến
hành đo đạc, khảo sát, khoanh vùng hạn chế phát triển nhằm hạn chế các tác động tiêu
cực đối với người dân và môi trường. Nghiên cứu lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp
xen kẽ trong khu dân cư không phù hợp với quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường.
Tăng cường trồng cây xanh, rừng phòng hộ tại các khu vực có khả năng xảy ra tai biến
môi trường. Lựa chọn phát triển kinh tế xanh, hạ tầng xanh, hạn chế các hoạt động
phát triển sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên. Đối với các nguồn năng lượng tái tạo,
ngoài các nguồn phổ thông như gió, mặt trời, sinh khối, nghiên cứu sử dụng năng
lượng thuỷ triều.
Nhóm các giải pháp quản lý: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức
cộng đồng về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thanh tra, kiểm tra thường
xuyên đối với các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường
Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu: Tăng cường công tác dự báo về các tác
động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên tai bất thường bao gồm tần suất, mức
độ và quy mô ảnh hưởng. Lồng ghép các thông tin dự báo vào tất cả các dự kiến phát
triển của Khu kinh tế để có giải pháp phù hợp. Di dời người dân, các cơ sở hạ tầng xã
hội, hạ tầng kỹ thuật ra khỏi vùng ảnh hưởng, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm…
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Chương trình giám sát môi trường: Thực hiện trong khu kinh tế và lồng ghép
trong chương trình quan trắc, giám sát chung của tỉnh Quảng Ninh.

8.

KINH TẾ XÂY DỰNG

8.1.

Phân kỳ thực hiện quy hoạch

+ Giai đoạn 2020 – 2030: Phát triển hệ thống hạ tầng khung, thu hút đầu tư các
dự án chiến lược như: hoàn thiện dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, xây dựng đường
ven biển, xây dựng khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, cảng biển Vạn Ninh, hạ tầng
kỹ thuật đầu mối và các dự án đầu tư chiến lược. Kết hợp hoàn thiện các tiêu chí đô thị
loại 1
+ Giai đoạn 2030-2040: Phát triển đồng bộ các dự án gắn với quy hoạch như dự
án về thương mại (Khu hợp tác kinh tế, các cửa khẩu quốc tế); du lịch (Trà Cổ, Vĩnh
Thực, Cái Chiên); công nghiệp (Hải Hà, Hải Yên mở rộng);
+ Giai đoạn 2040-2050: Phát triển mở rộng theo các chiến lược phát triển mới,
khai thác vùng dự trữ mở rộng và chuyển đổi chức năng các khu vực theo hướng khai
thác sử dụng đất hiệu quả.
8.2.

Chương trình chiến lược và dự án ưu tiên đầu tư

- Các dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn: Xây dựng các hạ tầng kết nối
như: Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Quốc lộ 18A, 18B, 18C, Cảng biển Hải Hà,
cảng biển Vạn Ninh. Nhà máy điện khí, nguồn cấp điện. Hỗ trợ hoàn thiện hệ thống hạ
tầng khung Thành phố Móng Cái, Hải Hà.
- Các dự án do tỉnh đầu tư: Kết hợp nguồn vốn ngân sách địa phương và các
nguồn vốn huy động để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung khu kinh tế theo quy
hoạch, xây dựng các khu tái định cư, khu sắp xếp dân cư để phục vụ giải phóng mặt
bằng xây dựng các khu chức năng. Hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung tại khu vực
Thành phố Móng Cái, Thị trấn Quảng Hà mở rộng để thu hút đầu tư trong giai đoạn
trước mắt. Phát triển các công trình hạ tầng đầu mối phục vụ dân cư như: bến cảng,
trạm cấp nước, trạm cấp điện, trạm xử lý nước thải và các khu vực nghĩa trang tập
trung.
- Các dự án kêu gọi đầu tư: Hoàn thiện các dự án khu du lịch, khu đô thị đang
triển khai, thu hút đầu tư phát triển các dự án nổi bật, hấp dẫn, tạo động lực mới cho
KKT Cửa khẩu Móng Cái theo các giai đoạn quy hoạch. Dự án đầu tư xây dựng, kinh
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các dự án sản xuất công nghiệp của nhà đầu
tư thứ cấp; dự án đầu tư xây dựng, khai thác bến xe khách, xe buýt, bến tàu phục vụ du
lịch; dự án đầu tư xây dựng và khai thác các khu du lịch biển, công viên và khu vui
chơi giải trí, v.v...; dự án cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng mới một số tuyến
đường giao thông đô thị; dự án phát triển nhà ở (gồm nhà ở xã hội); dự án đầu tư xây
dựng nhà máy xử lý nước thải các khu công nghiệp, đô thị tập trung; dự án nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
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9.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được
được lập trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành về Quy hoạch xây dựng, nhằm cụ thể
hóa mục tiêu phát triển Vân Đồn trở thành vùng động lực phát triển kinh tế xã hội của
vùng và quốc gia, hướng tới hội nhập và cạnh tranh quốc tế.
Quy hoạch chung được lập trên cơ sở kế thừa định hướng quy hoạch chung năm
2015, các quy hoạch phân khu và đề xuất các nhà đầu tư đối với Móng Cái để đáp ứng
quy mô phát triển dài hạn đến năm 2040 là 470.000 – 500.000 người.
Kế thừa mô hình cấu trúc phát triển QHC2015 và điều chỉnh theo hướng 03
hành lang (gồm hành lang đô thị, dịch vụ dọc quốc lộ 18, hành lang du lịch, nông
nghiệp và dịch vụ cảng; hành lang sinh thái và biên giới), 02 vùng phát triển động lực
là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.
Cấu trúc không gian thành 05 khu vực phát triển chính: (1) Khu A: Đô thị
Móng Cái (trung tâm động lực); (2) Khu B: Khu vực Hải Hà (trung tâm động lực); (3)
Khu C: Đô thị tích hợp; (4) Khu D: Khu vực du lịch biển đảo phía Nam (5) Khu E:
Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới (vùng phía Bắc). Trong
từng khu vực có các phân khu đảm bảo các chức năng bao gồm: Khu vực cửa khẩu
quốc tế; khu công nghiệp; trung tâm tài chính; khu đô thị, khu dân cư và các khu chức
năng xây dựng khác.
Điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật để đáp
ứng nhu cầu phát triển, phương án tổ chức không gian và sử dụng đất theo các giai
đoạn tạo nên hệ thống hạ tầng khung đồng bộ.
Đề xuất quy hoạch chung đáp ứng tầm nhìn dài hạn với kịch bản phát triển triển
vọng, quá trình triển khai cụ thể theo từng giai đoạn phát triển cần có đánh giá cụ thể
về bối cảnh phát triển để lựa chọn các phương án đầu tư phát triển phù hợp, đảm bảo
khai thác hiệu quả quỹ đất, hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái, đảm bảo
phát triển cân bằng và bền vững về dài hạn.
Để phát triển được như quy hoạch, cần phải có hệ thống các cơ chế chính sách
và mô hình quản lý phát triển theo mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Thời
điểm được áp dụng các cơ chế đặc thù sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phát triển và hình thành
khu kinh tế theo các giai đoạn quy hoạch. Cần phải xây dựng bộ máy và các công cụ
quản lý để giám sát, bảo vệ môi trường đặc thù tại khu vực.
Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch chung được phê duyệt, cần phải rà soát điều
chỉnh hệ thống các dự án hiện có chưa phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo các đề
xuất mới phải phù hợp với tổng thể chung để góp phần khai thác tối ưu tiềm năng của
Khu vực Móng Cái Hải Hà vào mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai./.
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Hình 3: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
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Hình 4: Bản đồ định hướng phát triển không gian
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Hình 4: Định hướng quy hoạch hạ tầng xã hội

41

Hình 5: Định hướng quy hoạch hạ tầng kinh tế
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Hình 6: Định hướng quy hoạch giao thông
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Hình 7: Định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
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Hình 8: Định hướng quy hoạch cấp nước
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Hình 9: Định hướng quy hoạch cấp điện
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Hình 10: Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc
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Hình 11: Định hướng quy hoạch vệ sinh môi trường
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