
UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035; tỷ lệ 1/5.000 

Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND phê 

duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035; tỷ lệ 1/5.000. Một số nội dung chính của Quyết 

định như sau: 

 
Hình 1: Tương quan liên hệ giữa Đô thị Nghèn và các Đô thị khác trong khu vực 

1. Mục tiêu quy hoạch 

- Cụ thể hóa Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.  

- Góp phần cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 

2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.   

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị phù hợp với tốc độ phát triển trong giai 

đoạn mới, hình thành nên một đô thị văn minh, phát triển bền vững, gắn với xây dựng 

nông thôn mới.   

- Quy hoạch theo hướng phát triển đồng bộ, hướng đến đạt tiêu chuẩn đô thị 

loại IV trong trong thời gian tới.    

- Quy hoạch sử dụng đất và các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đảm bảo sự phù hợp trước mắt, lâu dài 

và tính đồng bộ trong tổng thể quy hoạch phát triển của toàn huyện.    

- Làm cơ sở để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phù hợp mục tiêu, lợi 

thế của huyện. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản  lý xây dựng và đầu tư xây dựng theo 

luật xây dựng.    

2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch   

- Vị trí: thị trấn Nghèn và các  xã: Thiên Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Khánh 

Vĩnh Yên (huyện Can Lộc). 

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 2.577,10 ha. Trong đó: 

toàn bộ thị trấn Nghèn (1.833ha); 340ha thuộc xã Thiên Lộc; 52,10ha thuộc xã Tùng 



Lộc; 132,60ha  thuộc  xã Xuân Lộc; 219,40ha thuộc xã Khánh Vĩnh Yên. Quy mô dân 

số dự báo đến năm 2035 đạt khoảng 50.000 người. 

- Phạm vi ranh giới 

+Phía Bắc giáp các xã: Vượng Lộc, Thiên Lộc (huyện Can Lộc).   

+ Phía Nam giáp xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc) và xã Thạch Liên (huyện 

Thạch Hà).   

+ Phía Đông giáp các xã: Thuần Thiện, Tùng Lộc (huyện Can Lộc) và xã Thạch 

Kênh (huyện Thạch Hà).    

+ Phía Tây giáp các xã: Khánh Vĩnh Yên, Xuân Lộc (huyện Can Lộc). 

3. Tính chất, định hướng phát triển không gian 

- Tính chất: Là trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ, công nghiệp, đào 

tạo, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội của Huyện Can Lộc, hướng đến đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại IV. 

- Định hướng phát triển không gian:  

+ Khu trung tâm hành chính: bao gồm các khu trung tâm hành chính, trung  

tâm văn hóa, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, khu trung tâm thể thao. 

Khu trung tâm văn hóa của huyện giữ nguyên, chỉnh trang, nâng cấp phù hợp với quy 

mô đô thị.   

+ Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch ven Sông Nghèn: hệ thống sông nước 

trong khu vực quy hoạch là điểm nhấn, lá phổi xanh cho toàn khu vực trung tâm. Tại 

đây bố trí các công trình vui chơi, giải trí, các nhà hàng, khách sạn, khu ẩm thực, tạo 

không khí sôi động.  

+ Các khu công viên, cảnh quan ven sông: bố trí công viên Bắc Nghèn, công 

viên trung tâm, công viên Nam Nghèn và các khu vui chơi trải nghiệm với các chức 

năng chính: nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, tổ chức lễ hội,...    

+ Các khu ở sinh thái nông nghiệp ven sông: bố trí các dạng nhà vườn kết hợp 

sản xuất nông nghiệp ven sông tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực.   

+ Các khu dân cư đô thị: xây dựng các khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang khu 

dân cư hiện hữu.  

+ Các công trình công nghiệp bố trí ở phía Bắc thị trấn Nghèn.      

+ Các khu vực dự trữ phát triển chức năng đô thị: là những khu vực đất nông 

nghiệp thuộc đô thị. 

   



 
Hình 2. Định hướng phát triển không gian Đô thị 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hình 3. Định hướng phát triển không gian Đô thị 
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