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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

17-01-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền

tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ

sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Kiên Giang.
02

18-01-2023 Quyết  định  số  02/2023/QĐ-UBND  về  việc  đặt  số  hiệu

đường  tỉnh  trên  địa  bàn  tỉnh  Kiên  Giang. 06

18-01-2023 Quyết  định  số  03/2023/QĐ-UBND  về  việc  đặt  số  hiệu

đường  huyện  trên  địa  bàn  tỉnh  Kiên  Giang. 11

18-01-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình

sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

trên địa bàn hành chính các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

Kiên Giang. 19

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

16-01-2023 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy

hoạch xây dựng vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến

năm 2040, tỷ lệ 1/25.000.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

 

   Số: 01/2023/QĐ-UBND 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng 

 kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2299/TTr-SXD ngày 05 

tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây 

dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động xây 

dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng 

kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

1. Phân cấp cho Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm 

theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng 

nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên. 

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 

2.1. Tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây 

dựng đối với các công trình được phân cấp quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại 

điểm 2.2, điểm 2.3 khoản này; công trình quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 

này và các công trình cụ thể sau đây: 

 a) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, 

người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 

phòng Quốc hội, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng; 

b) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng 

hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

c) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết 

quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt 

thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định; 

d) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô 

thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt; công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, 

khu di tích lịch sử - văn hóa. 

2.2. Quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản 

lý trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này. 

2.3. Quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nằm trên địa giới hành 

chính từ 02 xã, phường, thị trấn trở lên. 

3. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trật tự xây dựng đối với các 
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công trình trên địa bàn quản lý gồm: 

a) Nhà ở riêng lẻ, trừ nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử văn hóa. 

b) Công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng. 

c) Công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành chung công tác quản 

lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình trật tự xây dựng, 

báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

b) Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trách nhiệm tiếp 

nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản 

lý trật tự xây dựng theo phân cấp.  

c) Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong 

công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây 

dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

d) Chủ trì tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây 

dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được phân cấp quản lý. 

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị, 

phòng ban trực thuộc và các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện trách nhiệm tiếp 

nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản 

lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

3. Mở và vào sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng 

kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đối với các công trình được phân cấp quản lý; sau 

khi tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng, 

kịp thời thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng để phối hợp 

quản lý. 

4. Công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện cấp trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện; thông tin nội dung 

giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện cấp đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. 

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý gửi 

về Sở Xây dựng theo định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý), hàng năm 
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(trước ngày 25 tháng 12) hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về việc quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được phân cấp quản 

lý. 

2. Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xây dựng trên đất không được phép 

xây dựng trong phạm vi quản lý. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm thông tin kịp thời về tình hình thi công xây dựng các 

công trình trên địa bàn quản lý. 

3. Báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

về Ủy ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối 

quý), hàng năm (trước ngày 20 tháng 12) hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, 

báo cáo Sở Xây dựng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Quyết định này.  

Điều 7. Điều khoản thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, 

ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023./. 

  

                                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                                                       Lê Quốc Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG 

 
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 02/2023/QĐ-UBND        Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

 Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

 Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số       

952/TTr-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đặt số hiệu 30 tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại 

Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

 Điều 3. Điều khoản thi hành 
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 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 và  thay thế Quyết 

định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                    Lê Quốc Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH MỤC 

Số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều 

dài 

(Km) 

Tên đang sử dụng theo 

địa danh 

Số hiệu 

đường bộ 
  868,17 

1 
Vĩnh Lạc –  Vĩnh Thông – 

Phi Thông – Tân Hội 
ĐT.961 

Đường Tôn Đức 

Thắng, thành phố 

Rạch Giá 

Giáp ranh huyện 

Thoại Sơn, ĐT.960 

tỉnh An Giang 

26,1 

2 

Đường ven biển Châu 

Thành - Rạch Giá (đường 

3/2) – Hòn Đất – Kiên 

Lương 

ĐT.961B 

Quốc lộ 63 

(Km3+600), 

huyện Châu 

Thành 

ĐT.971 

(Km23+100), huyện 

Kiên Lương 

71,7 

3 
Lộ Quẹo – Gò Quao – 

Vĩnh Tuy 
ĐT.962 

Quốc lộ 61 

(Km60+794), 

huyện Gò Quao 

Bến phà cầu Đỏ, 

giáp huyện Hồng 

Dân – tỉnh Bạc Liêu 

24,84 

4 Đường Trâm Bầu ĐT.962B 
Quốc lộ 61 

(Km81+003) 

Giáp ranh huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ 

25,8 

5 
Tân Hiệp – Giồng Riềng – 

Vị Thanh 
ĐT.963 

Quốc lộ 80 

(Km96+020), 

huyện Tân Hiệp 

Cầu Long Nia (giáp 

thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang) 

40,7 

6 
Bến Nhứt – Giồng Riềng – 

Thạnh Phước 
ĐT.963B 

Quốc lộ 61 

(Km77+894), 

huyện Giồng 

Riểng 

Giáp ranh huyện Cờ 

Đỏ, ĐT.921 thành 

phố Cần Thơ 

28,31 

7 

Vĩnh Thạnh – Vĩnh Phú – 

Định An – Vĩnh Hòa Hưng 

Bắc 

ĐT.963C 

ĐT.963B 

(Km9+000), 

huyện Giồng 

Riềng 

ĐT.963D, 

huyện Gò Quao 
22,73 

8 
Vĩnh Hòa Hưng Nam – 

Hòa Hưng – Hòa Lợi 
ĐT.963D 

Cống Ba Voi 

(giáp ranh thành 

phố Vị Thanh – 

tỉnh Hậu Giang) 

Cầu Kênh Ranh, xã 

Hòa Lợi (giáp huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ) 

33,0 

9 Đường Kênh Chống Mỹ ĐT.964 

Quốc lộ 63 (mố B 

cầu treo Bàu 

Môn) 

ĐT.968 (Km9+000) 33,9 
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TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều 

dài 

(Km) 

Tên đang sử dụng theo 

địa danh 

Số hiệu 

đường bộ 
  868,17 

10 Đường Nam Thái A ĐT.964B 
Quốc lộ 63 

(Km13+650) 

ĐT.964 

(Km13+200) 
9,3 

11 Đê bao U Minh Thượng ĐT.965 

Trung tâm hành 

chính huyện U 

Minh Thượng 

Trung tâm hành 

chính huyện U Minh 

Thượng 

60,0 

12 
An Minh Bắc – Thứ 11 – 

Vân Khánh 
ĐT.965B 

ĐT.965 

(Km17+143), xã 

An Minh Bắc, 

huyện U Minh 

Thượng 

Cầu Kim Quy, xã 

Vân Khánh, huyện 

An Minh 

22,65 

13 
Vĩnh Thuận – Kênh 2 – 

Minh Thuận 
ĐT.965C 

Quốc lộ 63 (cầu 

Vĩnh Thuận 

Km64+068), 

huyện Vĩnh huận 

ĐT.965 

(Km45+000), xã 

Minh Thuận, huyện 

U Minh Thượng 

14,0 

14 Thứ Hai – Hòa Chánh ĐT.966 

Quốc lộ 63 

(Km12+500), thị 

trấn Thứ Ba, 

huyện 

An Biên 

Xã Hòa Chánh, 

huyện 

U Minh Thượng 

24,9 

15 Đường Ven sông Cái Lớn ĐT.966B 
Quốc lộ 61 

(Km86+940) 

Xã Hòa Chánh, 

huyện U Minh 

Thượng 

35,94 

16 

Thạnh Yên – Công Sự - 

Hồ Hoa Mai – Khu Căn cứ 

Tỉnh Ủy 

ĐT.966C 
ĐT.966 

(Km21+500) 

ĐT.965 

(Km55+200) 
15,61 

17 Thứ Bảy – Cán Gáo ĐT.967 

Cầu Thứ Bảy mới 

(giao với Quốc lộ 

63 – Km24+000) 

Cầu Ngã Bát (giáp 

ranh huyện U Minh, 

tỉnh Cà Mau) 

29,45 

18 Chín Rưỡi – Xẻo Nhàu ĐT.968 

Đường hành lang 

ven biển 

(Km70+068) 

Cảng Xẻo Nhàu, 

huyện An Minh 
13,0 

19 
Nam Thái Sơn – Hòn Đất 

– Hòn Me 
ĐT.969 

Kênh ranh (giáp 

huyện Tri Tôn, 

ĐT.945 tỉnh An 

Giang) 

ĐT.969B, xã Thổ 

Sơn, huyện Hòn Đất 
27,2 

20 

Mỹ Thái – Sơn Bình – 

Giàn Gừa – Thổ Sơn – 

Lình Huỳnh 

ĐT.969B 

Kênh ranh (giáp 

huyện Tri Tôn 

tỉnh An Giang) 

Quốc lộ 80 (cầu 

Kiên Bình 

Km140+686) 

47,3 

21 Tám Ngàn ĐT.970 

Quốc lộ 80 (Cầu 

Tám Ngàn 

Km162+700) 

Giáp huyện Tri Tôn, 

ĐT.958 tỉnh An 

Giang 

12,3 

22 Cửa khẩu quốc gia Giang ĐT.970B Quốc lộ N1 Cửa khầu Quốc gia 5,64 
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TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều 

dài 

(Km) 

Tên đang sử dụng theo 

địa danh 

Số hiệu 

đường bộ 
  868,17 

Thành (Km179+430) Giang Thành 

23 Tỉnh lộ 11 ĐT.971 
Quốc lộ 80 

(Km187+388) 

Ngã Ba Bình Trị 

(chùa Hang) 
32,0 

24 Tỉnh lộ 28 ĐT.972 

Quốc lộ 80 

(Km210+425), 

thành phố Hà Tiên 

Quốc lộ 80 

(Km213+905), thành 

phố Hà Tiên 

9,5 

25 

Kênh xáng Rạch Giá Hà 

Tiên - Đường Hòa Điền –– 

Kiên Lương 

ĐT.972B 

Quốc lộ N1 (cầu 

Hà Giang 

Km200+036) 

Cầu sắt Kiên Lương, 

Km181+918, QL.80 
20,2 

26 
Đường trục Nam Bắc đảo 

Phú Quốc 
ĐT.973 

Cầu Bà Cải, xã 

Bãi Thơm, thành 

phố Phú Quốc 

Cảng An Thới, 

phường An Thới, 

thành phố Phú Quốc 

51,5 

27 
Suối Cái – ngã ba Rạch 

Vẹm – Gành Dầu 
ĐT.974 

Cầu Suối Cái, xã 

Bãi Thơm, thành 

phố Phú Quốc 

UBND xã Gành 

Dầu, thành phố Phú 

Quốc 

19,69 

28 
Dương Đông – Cửa Lấp – 

Bãi Khem 
ĐT.975 

Phường Dương 

Đông, thành phố 

Phú Quốc 

ĐT.973, phường An 

Thới, thành phố Phú 

Quốc 

24,11 

29 
Dương Đông – Cửa Cạn – 

Gành Dầu 
ĐT.975B 

Phường Dương 

Đông, thành phố 

Phú Quốc 

UBND xã Gành 

Dầu, thành phố Phú 

Quốc 

31,8 

30 
Bãi Thơm – Hàm Ninh – 

Bãi Khem 
ĐT.975C 

Cầu Bà Cải, xã 

Bãi Thơm, thành 

phố Phú Quốc 

phường An Thới, 

thành phố Phú Quốc 
55,0 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

Số: 03/2023/QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

 Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

 Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9  năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số       

951/TTr-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đặt số hiệu của 79 tuyến đường huyện thuộc 15 huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

 Điều 3. Điều khoản thi hành 
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 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 và thay thế Quyết 

định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./. 

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                                       Lê Quốc Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC SỐ HIỆU ĐƯỜNG HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

S

TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

Tên gọi sử dụng theo 

địa danh 

Số 

hiệu 

đường 

bộ 

   

Thành phố Rạch Giá 16,8 

1 
Đường Kênh Năm 

Liêu 
ĐH.01 

Giáp Kênh Rạch 

Giá - Hà Tiên 

(phường Vĩnh 

Thông) 

Giáp ranh huyện 

Tân Hiệp 
7,00 

2 

Đường cặp kênh Rạch 

Giá - Long Xuyên  

(tả ngạn) 

ĐH.02 

Giáp Kênh Rạch 

Giá - Hà Tiên 

(phường Vĩnh 

Hiệp) 

Giáp ranh huyện 

Tân Hiệp 
9,80 

Thành phố Hà Tiên 62,95 

3 Đường Xoa Ảo ĐH.03 

Quốc lộ 80 (đầu 

đường Xoa Ảo, 

xã Thuận Yên) 

Quốc lộ 80 (chân 

cầu Tô Châu) 
13,97 

4 Đường Mương Đào ĐH.04 

Quốc lộ 80 

(Tượng đài Mạc 

Cửu) 

Đồn Biên phòng 

Vàm Hàng 
7,40 

5 Đường Mũi Nai ĐH.05 
Quốc lộ 80 (chân 

núi Pháo Đài) 

Đường Giếng 

Tượng (giáp 

ĐT.972) 

15,1 

6 Đường Xà Xía ĐH.06 

Quốc lộ 80 

(UBND phường 

Bình San) 

Đường Thị Vạn 

(giáp cầu Mương 

Đào) 

15,60 

7 
Đường vào Cột Mốc 

314 
ĐH.07 

ĐT.972 (phường 

Pháo Đài) 

Quốc lộ 80 (Cửa 

khẩu Hà Tiên 
4,50 

8 Đường vườn Cao Su ĐH.08 

Quốc lộ 80 

(đường Nguyễn 

Chí Thanh) 

Đường vườn Cao 

Su (cổng sau 

Trung đoàn 20) 

3,1 

9 
Đường cặp kênh Rạch 

Ụ 
ĐH.09 

Ngã ba ĐT.972 và 

đường Mạc Công 

Nương 

Giáp đường Thị 

Vạn (phường 

Đông Hồ) 

3,28 
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S

TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

Tên gọi sử dụng theo 

địa danh 

Số 

hiệu 

đường 

bộ 

   

Huyện Kiên Lương 51,5  

10 Đường núi MoSo ĐH.10 ĐT.971 
Khu di tích núi 

MoSo 
3,80 

11 Đường Hòn Heo ĐH.11 ĐT.972B 
Ngã ba đường 

quanh núi 
7,7 

12 
Đường Kênh Nông 

Trường 
ĐH.12 ĐT.972B 

Giáp ranh Giang 

Thành 
10,5 

13 Đường T3 ĐH.13 

 Km181+746 – 

QL.80 

(Kênh Rạch Giá – 

Hà Tiên) 

 Cầu Kênh 15 

(Giáp ranh huyện 

Giang Thành) 

15,0 

14 
Đường quanh Hòn 

Nghệ 
ĐH.14 

UBND xã Hòn 

Nghệ 

UBND xã Hòn 

Nghệ 
7,50 

15 
Đường quanh đảo Sơn 

Hải 
ĐH.15 Cầu Tàu Cầu Tàu 7,00 

Huyện Giang Thành  35,6 

16 
Đường Kênh Nông 

Trường 
ĐH.16 

Giáp ranh thành 

phố Hà Tiên 

Giáp huyện Kiên 

Lương 
14,6 

17 Đường Trà Phô  ĐH.17 
QL. N1, xã Phú 

Mỹ 

Đường T3 (giáp 

ranh huyện Kiên 

Lương) 

9,0 

18 Đường T3 ĐH.18 

Cầu Kênh 15 

(Giáp huyện Kiên 

Lương) 

Quốc lộ N1 12,0 

Huyện Hòn Đất 70,03 

19 Đường Kiên Hảo ĐH.19 

Bến đò Kiên Hảo 

(Kênh Rạch Giá - 

Hà Tiên) 

Thị trấn Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

19,8 

20 Đường Mỹ Hiệp Sơn ĐH.20 

Thị trấn Sóc Sơn 

(Kênh Rạch Giá - 

Hà Tiên) 

Xã Vọng Thê, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

17,0 

21 
Đường Quanh núi Hòn 

Đất 
ĐH.21 

Ngã ba giao 

ĐT.969B 

(Km10+400) 

Ngã ba giao 

ĐT.969B 

(Km11+600) 

4,40 

22 Đường T5 ĐH.22 

Bến đò T5 (Kênh 

Rạch Giá – Hà 

Tiên) 

Xã Lương An 

Trà, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An 

Giang 

17,80 
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S

TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

Tên gọi sử dụng theo 

địa danh 

Số 

hiệu 

đường 

bộ 

   

23 
Đường Kênh 9 – Vạn 

Thanh 
ĐH.23 

Cầu Kênh 9 – 

QL.80 

Cầu Vạn Thanh – 

ĐT.969B 
8,40 

24 
Đường quanh núi Hòn 

Sóc 
ĐH.24 

Ngã ba giao 

ĐT.969 (Km4) 

Ngã ba Cầu 

Mương Lộ , 

Km5+675 

ĐT.969 

2,63 

Huyện Châu Thành 58,24 

25 Đường Thạnh Lộc ĐH.25 
Quốc lộ 80 (bến 

đò Kênh 6) 

Ủy ban nhân dân 

xã Phi Thông 
6,6 

26 Đường Giục Tượng ĐH.26 Quốc lộ 80 
Giáp ranh huyện 

Giồng Riềng 
10,0 

27 
Đường Cù Là - Giục 

Tượng 
ĐH.27 

Quốc lộ 61 (Tháp 

4 Sư) 

Cầu Chợ Giục 

Tượng 
5,0 

28 
Đường Minh Lương - 

Giục Tượng 
ĐH.28 

Quốc lộ 61 (chùa 

KLang Ông) 
Cầu KH1  4,24 

29 Đường Lâm Quang Ky ĐH.29 Quốc lộ 61 Cầu Chợ Tà Niên 7,7 

30 Đường Tà Niên ĐH.30 Quốc lộ 61 
UBND xã Vĩnh 

Hòa Hiệp 
2,5 

31 
Đường Nguyễn Chí 

Thanh (nối dài) 
ĐH.31 Giáp ĐH.35 

Giáp thành phố 

Rạch Giá 
1,8 

32 Đường Chung Sư ĐH.32 Quốc lộ 80 
Ngã Sáu, Giục 

Tượng 
10,0 

33 
Đường Kênh Đòn 

Giông (bờ nam) 
ĐH.33 

Đường Võ Văn 

Kiệt 
Giáp Tân Hiệp 10,4 

Huyện Tân Hiệp 73,4 

34 Đường Thạnh Đông ĐH.34 
Quốc lộ 80 (cầu 

Kinh 9) 

Kênh 1200 (giáp 

Giồng Riềng) 
13,1 

35 Đường Tân An ĐH.35 

Quốc lộ 80 (Kênh 

Rạch Sỏi – Hậu 

Giang) 

Kênh Kiên Hảo  18,2 

36 Đường Tân Thành ĐH.36 
Quốc lộ 80 (cầu 

Tân Hiệp) 
Kênh Kiên Hảo 18,8 

37 Đường Thạnh Đông B ĐH.37 
Quốc lộ 80 (thị 

trấn Tân Hiệp) 
Đường Trâm Bầu 9,5 
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S

TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

Tên gọi sử dụng theo 

địa danh 

Số 

hiệu 

đường 

bộ 

   

38 
Đường Kinh Sáu – Rọc 

Bà Ke 
ĐH.38 

Quốc lộ 80 (cầu 

Kinh 6) 

Kênh Xã Trắc (xã 

Thạnh Đông) 
13,8 

Huyện Giồng Riềng 60,4 

39 Đường Thạnh Hòa ĐH.39 

Giáp ranh xã Giục 

Tượng, huyện 

Châu Thành 

ĐT.963B (thị trấn 

Giồng Riềng) 
17,3 

40 Đường Ngọc Thành ĐH.40 
ĐT.963 (Cầu 

KH5) 
Xã Ngọc Thành 5,4 

41 Đường Ngọc Thuận ĐH.41 
ĐT.963 (Cầu 

KH6) 

Cầu ngang cụm 

dân cư Kênh 

Ranh 

12,2 

42 Đường Hòa Thuận ĐH.42 
ĐT.963 (cầu 

KH7) 
Xã Hòa Thuận 3,7 

43 Đường Hòa An ĐH.43 
ĐT.963 (cầu 

Công Binh) 

Ủy ban nhân dân 

xã Hòa An 
3,2 

44 Đường Thạnh Lộc ĐH.44 
ĐT.963B (cầu 

Thạnh Hưng) 

Kênh Ranh, xã 

Thạnh Lộc 
12,6 

45 Đường Thới Quản ĐH.45 
Quốc lộ 61 (xã 

Long Thạnh) 

Xã Thới Quản, 

huyện Gò Quao 
3,0 

46 Đường Bàn Thạch ĐH.46 
Đường Thạnh 

Hòa 

Ủy ban nhân dân 

xã Bàn Thạch 
3,0 

Huyện Gò Quao 43,4 

47 Đường Thủy Liễu ĐH.47 Thị trấn Gò Quao Xã Thủy Liễu 7,8 

48 Đường Vĩnh Phước B ĐH.48 Thị trấn Gò Quao ĐT.962 5,7 

49 Đường Vĩnh Phước A ĐH.49 Xã Vĩnh Thắng Xã Vĩnh Phước A 9,2 

50 Đường Thới Quản ĐH.50 
Giáp ranh huyện 

Giồng Riềng 

Xã Thới Quản, 

huyện Gò Quao 
3,5 

51 Đường Thanh Gia ĐH.51 
Quốc lộ 61 (chùa 

Thanh Gia) 

Bến phà Thầy 

Quơn 
12,7 

52 Đường Bần Bé ĐH.52 
Quốc lộ 61 (cầu 

Cà Nhum) 

ĐH.54 (Thủy 

Liễu) 
4,5 

Huyện An Biên 17,7 

53 Đường Nam Thái ĐH.53 
ĐH.61 (cầu Bàu 

Trâm) 

ĐT.964 (xã Nam 

Thái) 
9,0 

54 Đường Nam Yên ĐH.54 
Quốc lộ 63 (thị 

trấn Thứ Ba) 

ĐT.964 (xã Nam 

Yên) 
8,7 
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S

TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

Tên gọi sử dụng theo 

địa danh 

Số 

hiệu 

đường 

bộ 

   

Huyện U Minh Thượng 16,2 

55 Đường Hòa Chánh ĐH.55 
Quốc lộ 63 (cầu 

Vĩnh Tiến) 
Chợ Nhà Ngang 12,7 

56 Đường Vĩnh Bình Bắc ĐH.56 
ĐH.63 (Đường 

Hòa Chánh) 

Giáp ranh huyện 

Vĩnh Thuận 
3,5 

Huyện Vĩnh Thuận 49,95 

57 Đường Vĩnh Phong ĐH.57 
Bưu điện thị trấn 

Huyện 
Cống Năm Nam 12,1 

58 Đường Phong Đông ĐH.58 
Cầu sắc Cạnh 

Đền 

Ủy ban nhân dân 

xã Phong Đông 
7,7 

59 Đường Vĩnh Thuận ĐH.59 Cầu Kênh 2 Ranh Hạt 6,85 

60 Đường Tân Thuận ĐH.60 
ĐT.965C (Cầu 

Kênh 1) 

Ủy ban nhân dân 

xã Tân Thuận 
4,0 

61 Đường Vĩnh Bình Nam ĐH.61 
Quốc lộ 63 (Ngã 

5 Bình Minh) 

Kênh Rạch Cái 

Tàu 
11,8 

62 Đường Vĩnh Bình Bắc ĐH.62 
Giáp ranh huyện 

U Minh Thượng 
Ba Đình 7,5 

Huyện An Minh  49,7 

63 Đường Thuận Hòa ĐH.63 

ĐT.967 (Kênh 

Tân Bằng Cán 

Gáo) 

ĐT.964 10,8 

64 Đường Rọ Ghe ĐH.64 

ĐT.967 (Kênh 

Tân Bằng Cán 

Gáo) 

Xã Đông Hưng A 10,5 

65 
Đường Vân Khánh 

Đông 
ĐH.65 

ĐT.965B (thị trấn 

Thứ 11) 

Xã Vân Khánh 

Đông 
10,5 

66 Đường Vân Khánh Tây ĐH.66 
ĐT.965B (xã Vân 

Khánh) 

Xã Vân Khánh 

Tây 
6,4 

67 Đường Mười Quang ĐH.67 

ĐT.965 (Đê bao 

ngoài U Minh 

Thượng) 

ĐT.967 11,5 

Huyện Kiên Hải 52,3 

68 
Đường quanh đảo Hòn 

Tre 
ĐH.68 Từ Km0+000 Đến Km12+000 12,9 

69 
Đường quanh đảo Lại 

Sơn 
ĐH.69 Từ Km0+000 Đến Km19+500 23,5 

70 
Đường Quanh đảo An 

Sơn 
ĐH.70 Từ Km0+000 Đến Km10+100 10,5 
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TT 

Tên và số hiệu đường bộ Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều 

dài 

Tên gọi sử dụng theo 

địa danh 

Số 

hiệu 

đường 

bộ 

   

71 
Đường Quanh đảo 

Nam Du (Hòn Ngang) 
ĐH.71 Từ Km0+000 Đến Km4+500 5,4 

Thành phố Phú Quốc 37 

72 Đường Bãi Đất Đỏ ĐH.72 
ĐT.973 (dốc Cô 

Sáu) 
Ngã Tư Quốc tế 4,5 

73 Đường Suối Mây ĐH.73 
ĐT.975 (ngã 3 

Suối Mây) 
ĐT.973 3,8 

74 Đường Hàm Ninh ĐH.74 
ĐT.973 (ngã 3 Số 

10) 
Cảng Hàm Ninh 3,5 

75 Đường Bãi Vòng ĐH.75 ĐT.973 Cảng Bãi Vòng 4,0 

76 Đường Khu Tượng ĐH.76 ĐT.975B ĐT.973 4,7 

77 
Đường cầu C2 - Cửa 

Cạn 
ĐH.77 ĐT.974 (cầu C2) 

ĐT.975B (cầu 

Cửa Cạn) 
8,0 

78 Đường Rạch Tràm ĐH.78 

ĐT.973 (Trạm 

kiểm lâm Bãi 

Thơm) 

Rạch Tràm 8,5 

79 Đường Đồng Tranh ĐH.79 ĐT.973 
Khu du lịch Bãi 

Vòng 
3,97 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

Số: 04/2023/QĐ-UBND 

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công trên địa bàn hành chính các huyện, thành phố trực 

thuộc tỉnh Kiên Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2853/TTr-SXD ngày 

25 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
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1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn 

đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn hành chính các huyện, 

thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang.  

2. Đối tượng áp dụng:  

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 

đến hoạt động đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn 

đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn các huyện, thành phố trực 

thuộc tỉnh Kiên Giang (trừ các dự án, công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở, 

ban ngành cấp tỉnh).  

Điều 2. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng  

Phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng 

nhóm B trở xuống, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND 

cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư (trừ các dự án thuộc thẩm 

quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành).  

Điều 3. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện 

thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công 

trình theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng thuộc dự án quy định tại Điều 2 của Quyết định này (trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành). 

Điều 4. Trách nhiệm Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan 

được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các nội dung đã phân 

cấp tại Quyết định này; thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ, đột xuất theo quy 

định. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc do các đơn vị đề xuất, kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp. 

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra cơ quan được giao quản 

lý xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, Thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở các công trình theo phân cấp; cung cấp số liệu báo cáo thực hiện công 

tác thẩm định theo định kỳ, đột xuất gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định.   
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3. Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện 

thẩm định theo thẩm quyền được phân cấp tại Quyết định này; thẩm định các nội 

dung được Người quyết định đầu tư giao chủ trì thẩm định theo quy định tại khoản 3 

Điều 12 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

Điều 5. Xử lý chuyển tiếp 

Các dự án, công trình đã được thẩm định, phê duyệt trước ngày Quyết định này 

có hiệu lực được thực hiện theo quyết định đã phê duyệt, không phải thẩm định lại. 

Đối với trường hợp cần điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được phê 

duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực, thì cơ quan thực hiện việc thẩm định 

nội dung điều chỉnh là cơ quan thẩm định dự án, thiết kế xây dựng đã được phê 

duyệt. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chủ đầu tư và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2023./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                    Lê Quốc Anh 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

Số: 107/QĐ-UBND 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Kiên Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên, 

 tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018 và Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 

4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 
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liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 54/TTr-SXD ngày 10 tháng 01 

năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000, với những nội dung chủ yếu như sau: 

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

1.1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch  

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc toàn bộ diện tích tự nhiên huyện 

An Biên, được xác định như sau: 

+ Phía Đông giáp các huyện Châu Thành và Gò Quao. 

+ Phía Tây Nam giáp huyện An Minh. 

+ Phía Nam giáp huyện U Minh Thượng. 

+ Phía Bắc giáp Vịnh Rạch Giá. 

1.2. Quy mô 

- Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 400,29 km2, bao gồm 09 

đơn vị hành chính, trong đó có 01 thị trấn Thứ Ba và 08 xã (Đông Thái, Đông 

Yên, Hưng Yên, Nam Thái, Nam Thái A, Nam Yên, Tây Yên, Tây Yên A). 

- Dân số hiện trạng toàn huyện năm 2021 khoảng 117.557 người (Trong đó: 

Đô thị là 12.352 người; Nông thôn là 105.205 người; Tỷ lệ đô thị hóa là 10,51%). 

Dự báo quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa các giai đoạn như sau: 

+ Đến năm 2030: Khoảng 160.000 - 165.000 người, dân số đô thị khoảng 

55.000 - 60.000 người, dân số nông thôn khoảng 105.000 người, tỷ lệ đô thị hóa là 

34,4 - 36,4 %. 

+ Đến năm 2040: Khoảng 182.000 - 187.000 người, dân số đô thị khoảng 

104.000 - 112.000 người, dân số nông thôn khoảng 75.000, tỷ lệ đô thị hóa là 57,1 - 

59,9 %. 
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2. Tính chất 

- Vùng huyện An Biên là vùng hỗn hợp sản xuất và chế biến nông lâm thủy 

sản. Vùng phát triển kinh tế đa dạng nông - lâm - thủy sản, thương mại dịch vụ, du 

lịch và hậu cần kinh tế biển. Vùng phát triển công nghiệp điện khí, công nghiệp chế 

biến nông sản, công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; công 

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo và dịch vụ 

hậu cần nghề cá; ngành nghề truyền thống; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; may 

mặc; sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu dân sinh tại chỗ và vùng lân cận. 

- Là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thương mại là 

hướng phát triển ưu tiên. Là một trong những trung tâm hành chính, kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, đào tạo, dịch vụ, thương mại, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện An Biên và tỉnh Kiên Giang.  

3. Mục tiêu 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên đến năm 2040 nhằm cụ thể hóa 

các khu vực phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù 

hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ 

cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

- Phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, liên kết đô thị, điểm dân cư 

nông thôn, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo 

tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc 

phòng và an toàn xã hội. 

- Tạo cơ hội kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác lợi thế, thế mạnh của huyện để 

phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và nông thôn trên 

cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục 

tập quán của địa phương và phù hợp với chủ trương chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Kiên Giang. 

- Định hướng phát triển huyện An Biên đạt chuẩn huyện nông thôn mới và 

nâng cấp đô thị Thứ Ba lên đô thị loại IV theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện. 

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, lập kế hoạch, quản lý đất đai, quản 

lý đầu tư xây dựng, lập các quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư 

trên địa bàn huyện. 

4. Dự báo về nhu cầu đất đai 

- Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 1.100 - 1.200 ha. 

- Đến năm 2040: Đất xây dựng đô thị khoảng 1.900 - 2.000 ha. 

(Nhu cầu đất xây dựng sẽ được tính toán cụ thể trong các bước đồ án tiếp 

theo đảm bảo phù hợp với quy chuẩn hiện hành). 
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5. Định hướng phát triển không gian vùng  

5.1. Mô hình phát triển không gian vùng 

- Mô hình phát triển không gian vùng là “Mô hình phát triển tập trung dạng 

tuyến và chuỗi”. Phát triển các đô thị dọc theo các hành lang đô thị hóa, các tuyến 

lưu thông chính: Quốc lộ 63, ĐT.964, ĐT.966, đường bộ ven biển Tây, đường ven 

sông Cái Lớn lấy hướng phát triển ra biển Tây và sông Cái Lớn làm động lực chính. 

Phát huy được tiềm năng và thế mạnh của vùng huyện để phát triển hệ thống các đô 

thị trong mối liên kết nội tại của vùng huyện, liên kết chặt chẽ với các trung tâm tiểu 

vùng của tỉnh. 

- Hệ thống đô thị gồm: Lấy thị trấn Thứ Ba làm trung tâm phát triển, lan tỏa ra 

các hướng; Đô thị Thứ Bảy (xã Đông Thái) được định hướng là đô thị thương mại, 

dịch vụ, du lịch; Phát triển đô thị Hưng Yên (xã Hưng Yên) là đô thị công nghiệp, 

dịch vụ gắn với việc phát triển khu công nghiệp Xẻo Rô và lợi thế về vận tải, cảnh 

quan của sông Cái Lớn; Phát triển đô thị Nam Yên (xã Nam Yên) là đô thị thương 

mại dịch vụ với động lực là không gian mặt biển, vùng bãi bồi và cảnh quan ven 

biển để phát triển về dịch vụ du lịch, dịch vụ hậu cần ngành nông nghiệp, thủy sản; 

Giai đoạn sau năm 2040 dự kiến phát triển thêm đô thị Đông Yên (xã Đông Yên) là 

đô thị sinh thái nông nghiệp, dịch vụ ngành nông nghiệp để tạo điều kiện nâng cấp 

huyện An Biên lên thị xã trong tương lai. 

5.2. Phân vùng phát triển 

Huyện An Biên được phát triển không gian theo 03 phân vùng chính: 

a) Vùng 1: Gồm thị trấn Thứ Ba, một phần xã Đông Thái (Đô thị Thứ Bảy), 

một phần xã Hưng Yên, một phần xã Tây Yên A. Diện tích khoảng 12.000 ha. Dân 

số dự báo đến năm 2030 khoảng 66.000 người và đến năm 2040 khoảng 80.500 

người.  

- Chức năng: Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội của 

huyện.  

- Không gian kinh tế: Phát triển trung tâm hành chính, dân cư, đô thị, thương 

mại, dịch vụ, công nghiệp, du lịch. Hệ thống đô thị phát triển dạng chuỗi dọc theo 

trục Quốc lộ 63. Lấy thị trấn Thứ Ba là trung tâm của tiểu vùng, phát triển không 

gian lan tỏa theo các trục Quốc lộ 63, trục đường Xuyên Á Phía Nam, đường ven 

sông Cái Lớn, ĐT.996 và mở rộng, phát triển về hướng biển Tây.  

b) Vùng 2: Gồm các xã Tây Yên, Nam Thái, Nam Yên và Nam Thái A, một 

phần xã Tây Yên A. Diện tích khoảng 18.000 ha. Dân số đến năm 2030 khoảng 

71.000 người và đến năm 2040 khoảng 82.000 người. 

- Chức năng: Là vùng phát triển dân cư, đô thị, dịch vụ hậu cần ngành nông 

nghiệp (lấy thủy sản là mũi nhọn), chuyên canh thủy sản kỹ thuật cao.  
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- Không gian kinh tế: Lấy đô thị Nam Yên làm trung tâm tiểu vùng; Phát triển 

dân cư, đô thị, dịch vụ ngành nông nghiệp, nghề cá, du lịch sinh thái cảnh quan biển 

Tây và sông Cái Lớn. Phát triển vùng đánh bắt, chuyên canh nuôi trồng thủy sản kỹ 

thuật cao, trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trung tâm nghề cá của vùng, du 

lịch nông nghiệp, bảo vệ môi trường biển. Khu vực phía Bắc của huyện, phát triển 

hướng ra biển tận dụng lợi thế khoảng 20km bờ biển, vùng cửa sông Cái Lớn và kết 

nối không gian với vịnh Rạch Giá. 

c) Vùng 3: Gồm xã Đông Yên, một phần xã Hưng Yên và một phần xã Đông 

Thái. Diện tích khoảng 10.029 ha. Dân số đến năm 2030 khoảng 23.000 người và 

đến năm 2040 khoảng 24.500 người.  

- Chức năng: Là khu vực dân cư, phát triển nông nghiệp chuyên canh kết hợp 

du lịch sinh thái miệt vườn.  

- Không gian kinh tế: Phát triển dân cư, nông nghiệp, phát triển nông nghiệp 

chuyên canh cây lúa, cây ăn trái, thủy sản nước ngọt, cánh đồng mẫu lớn nông 

nghiệp kỹ thuật cao. Là vùng nguyên liệu ngành nông nghiệp. Dự kiến giai đoạn sau 

năm 2040, phát triển đô thị Đông Yên (xã Đông Yên) là đô thị sinh thái mang bản 

sắc vùng sông nước, lấy trục ĐT.966 làm trục động lực phát triển. 

5.3. Phân bố không gian phát triển nông nghiệp 

- Phát triển nông nghiệp huyện phù hợp với mục tiêu chung của Điều chỉnh 

Quy hoạch nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 

41/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

- Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng 

cao năng suất, chất lượng và giá trị. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa gắn với nâng cao giá trị và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng thương hiệu một số sản phẩm của huyện. Tập trung phát triển các sản 

phẩm chủ lực của huyện, từng bước gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, tăng 

cường liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với nhu cầu thị trường. Hình thành vùng 

sản xuất lúa chất lượng cao, cánh đồng lớn. Kết hợp chặt chẽ giữa khai thác với nuôi 

trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, đa dạng vùng nuôi, quy hoạch 

vùng nuôi tôm công nghiệp ven Tỉnh lộ 964, mở rộng diện tích nuôi một số loài thủy 

sản có giá trị kinh tế cao. 

- Phát triển Trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường Tây Nam Bộ theo quy 

hoạch được phê duyệt và dự án cống âu thuyền Xẻo Rô tại 2 xã Tây Yên và Hưng 

Yên. 

5.4. Phân bố không gian phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 

phát triển dịch vụ logistics  
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a) Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

- Giai đoạn đến năm 2030: 

+ Tiếp tục triển khai các định hướng phát triển ngành công nghiệp theo điều 

chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 

2025, có xét đến năm 2030 (Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang).   

+ Tiếp tục triển khai Tổ hợp khu công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại, khu 

dân cư và tái định cư Xẻo Rô tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt với quy mô khoảng 311,85 ha 

(Trong đó, khu công nghiệp Xẻo Rô khoảng 210,54 ha); Đầu tư xây dựng Trung tâm 

nghề cá lớn Kiên Giang, xã Tây Yên A. Nghiên cứu phát triển 2 cụm công nghiệp 

địa phương với quy mô khoảng 50 - 70 ha/ 1 cụm tại xã Nam Yên và Đông Thái. 

+ Tận dụng các điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư phát triển các ngành 

công nghiệp chế biến (nhất là chế biến nông, thủy sản), công nghiệp năng lượng, 

công nghiệp dệt may, công nghiệp cơ khí (đóng mới và sửa chữa tàu thuyền phục vụ 

cảng biển và khai thác hải sản), công nghiệp vật liệu xây dựng và các ngành công 

nghiệp khác. 

- Giai đoạn đến năm 2040: Dự kiến nghiên cứu mở rộng quy mô Tổ hợp khu 

công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại, khu dân cư và tái định cư Xẻo Rô tại xã 

Hưng Yên lên khoảng 500 ha. Tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

theo nhu cầu phát triển, khuyến khích các hộ dân đầu tư nâng cao kinh tế địa 

phương. 

b) Phát triển dịch vụ logistics  

- Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng giao thông và sự 

phát triển nhanh của ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ, nghiên cứu phát 

triển các dịch vụ logistics tại huyện An Biên như: Vận tải hàng hóa; cho thuê kho, 

bãi; xếp dỡ hàng hóa; đóng gói bao bì và phân phối sản phẩm,... 

- Dự kiến phát triển các khu dịch vụ kho bãi logistics, với quy mô khoảng 

200ha, có thể kết hợp với khu công nghiệp Xẻo Rô tại xã Hưng Yên hoặc kết hợp 

với trung tâm nghề cá lớn tại xã Tây Yên A.   

5.5. Phân bố không gian phát triển du lịch  

- Phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái trên cơ sở khai thác hiệu quả các 

tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn sự đa dạng sinh 

học như: Du lịch xanh thân thiện với môi trường, du lịch sinh thái, cộng đồng, làng 

nghề; du lịch văn hóa với trọng tâm là khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, văn 

hóa lịch sử và văn hóa tâm linh.  

- Phát triển các loại hình du lịch tại vùng ven biển bãi bồi; Nghiên cứu phát 
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triển một số khu lấn biển, đảo nhân để tạo quỹ đất cho phát triển đô thị gắn với dịch 

vụ du lịch. 

- Các sản phẩm du lịch chính: Du lịch biển, Du lịch văn hóa lịch sử, Du lịch 

sinh thái. Tập trung phát triển các loại hình: Du lịch sinh thái, homestay, nghỉ 

dưỡng; Du lịch văn hóa, lễ hội và di tích; Du lịch trải nghiệm các mô hình sản xuất 

nông nghiêp̣ công nghê ̣cao.   

5.6. Phân bố không gian phát triển hệ thống hạ tầng xã hội 

a) Hệ thống cơ quan, công sở 

Phát triển hệ thống cơ quan, công sở phù hợp với yêu cầu nâng cấp, phân loại 

đô thị và định hướng phát triển không gian đô thị theo tiêu chí của đô thị loại IV. 

Các cơ quan hành chính huyện được xây dựng tại khu vực thị trấn Thứ Ba. Các cơ 

quan hành chính cấp đơn vị ở được tổ chức, phân bổ đều trên cơ sở cơ quan hiện 

hữu và mở rộng đảm bảo bán kính phục vụ người dân đô thị theo từng đơn vị quản 

lý. 

b) Hệ thống công trình y tế 

- Định hướng cải tạo nâng cấp Trung tâm y tế huyện theo tiêu chí đô thị loại 

IV.  

- Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Giai đoạn đầu ưu tiên 

cải tạo nâng cấp các trạm y tế tại các khu vực dự kiến hình thành đô thị. Giai đoạn 

sau, tiếp tục cải tạo nâng cấp trạm y tế cho các xã còn lại. 

c) Hệ thống công trình giáo dục, đào tạo 

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Định hướng cải tạo sửa chữa, đầu 

tư nâng cấp để phục vụ công tác hướng nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhằm chủ 

động đào tạo nghề cho lực lượng lao động của địa phương, nhất là lao động nông 

thôn. 

- Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông: Cải tạo nâng cấp các trường THPT 

trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích và xây 

dựng mới các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và mầm non theo Quy hoạch mạng 

lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh. 

d) Hệ thống công trình thể dục thể thao - văn hóa 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các cơ sở 

văn hóa - thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí.  

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm văn hóa, thể thao huyện; các công 

trình như sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi, các sân thể thao cơ bản khác và các khu 

công viên cây xanh phục vụ cho dân cư đô thị, đặc biệt tại các đô thị Thứ Ba và đô 

thị Thứ Bảy. 
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- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm văn hóa, thể thao cho các xã theo 

quy định. Ưu tiên đầu tư cho các khu vực dự kiến hình thành đô thị và các xã chưa 

có trung tâm văn hóa theo quy định. Phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao gắn 

với các trụ sở ấp. 

đ) Hệ thống thương mại dịch vụ 

- Phát triển thị trấn Thứ Ba trở thành một trung tâm thương mại dịch vụ cấp 

vùng huyện, có chức năng phân phối luồng hàng hóa và là đầu mối cho các hoạt 

động thương mại chính của vùng huyện An Biên và khu vực lân cận; Phát triển đa 

dạng các loại hình tổ chức và phương thức hoạt động thương mại. Phát triển các loại 

hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh đồng thời với các loại hình doanh 

nghiệp thương mại lớn với hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm thương 

mại. 

- Mạng lưới chợ: Tiếp tục nâng cấp các chợ xã, chợ khu vực và mở thêm chợ 

ở những nơi có nhu cầu (theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã); Hình 

thành chợ đầu mối nông sản trong khu, cụm công nghiệp khi có nhu cầu. 

- Hệ thống công trình dịch vụ: Phát triển các tuyến phố kết hợp với dịch vụ, 

thương mại đa dạng tại trung tâm của các đô thị và các trung tâm xã trên địa bàn 

huyện; Phát triển các điểm dịch vụ, trạm dừng chân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên 

tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực khác có điều kiện thuận lợi về giao thông tiếp 

cận.  

6. Tổ chức không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn 

6.1. Định hướng phát triển không gian đô thị 

a) Đô thị Thứ Ba 

- Tính chất: Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, dịch 

vụ, thương mại, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Biên. 

Định hướng phát triển đô thị An Biên lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 - 2025.  

- Quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 35.000 người; Đến năm 2040 

khoảng 50.000 người. 

- Tổ chức không gian phát triển đô thị: Không gian phát triển đô thị gắn với 

hai trục hành lang kinh tế chủ đạo là tuyến Quốc lộ 63, tuyến đường hành lang ven 

biển phía Nam và ĐT.966; Đóng vai trò là đô thị trung tâm huyện. 

b) Đô thị Thứ Bảy  

- Tính chất: Là trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch phục vụ vùng du lịch 

U Minh Thượng. 

- Quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 20.000 người; Đến năm 2040 

khoảng 22.000 người. 
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- Tổ chức không gian phát triển đô thị: Không gian phát triển đô thị gắn với 

hai trục hành lang kinh tế chủ đạo là tuyến Quốc lộ 63, tuyến đường hành lang ven 

biển phía Nam. Đóng vai trò là cực tăng trưởng phía Tây Nam của huyện. Phát triển 

mới cụm công nghiệp địa phương tại xã Đông Thái tạo động lực phát triển đô thị và 

phát triển kinh tế biển.  

c) Đô thị Hưng Yên 

- Tính chất: Là trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ. 

- Quy mô dân số: Đến năm 2040 khoảng 20.000 người. 

- Tổ chức không gian phát triển đô thị: Không gian phát triển đô thị gắn với 

Quốc lộ 63, đường ven sông Cái Lớn. Hình thành mới các khu đô thị - dịch vụ gắn 

với việc phát triển Tổ hợp khu công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại, khu dân cư 

và tái định cư Xẻo Rô tại xã Hưng Yên, huyện An Biên và Trung tâm nghề cá lớn 

Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ tại Sông Cái Lớn theo quy hoạch được 

duyệt. Đóng vai trò là cực tăng trưởng phía Đông huyện. Là khu vực phát triển đô 

thị công nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá, công nghiệp năng lượng, công nghiệp 

đóng tàu, … 

d) Đô thị Nam Yên 

- Tính chất: Là trung tâm dịch vụ hậu cần ngành thủy sản và du lịch sinh thái. 

- Quy mô dân số: Đến năm 2040 khoảng 20.000 người. 

- Tổ chức không gian phát triển đô thị: Không gian phát triển đô thị gắn với 

hai trục hành lang chủ đạo là tuyến ĐT.964 và trục đường bộ ven biển đi Cà Mau. 

Là đô thị dịch vụ ngành nông nghiệp, dịch vụ hậu cần đánh bắt nuôi thủy sản nước 

mặn, công nghiệp chế biến. Phát triển cụm công nghiệp địa phương tại xã Nam Yên 

tạo động lực phát triển đô thị. 

6.2. Định hướng tổ chức hệ thống điểm dân cư nông thôn 

- Định hướng phát triển các khu dân cư nông thôn trên cơ sở các đồ án Quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới các xã đã được phê duyệt: Tận dụng các điểm dân cư 

hiện hữu; khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiết kiệm và hạn chế tối đa sử dụng đất 

canh tác; cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, bảo vệ môi trường bền vững.  

- Dân cư vùng nông thôn sẽ dịch chuyển dần về các khu vực phát triển đô thị 

mới có dự báo xu hướng phát triển đô thị và tốc độ đô thị hóa cao. Vì vậy dự báo 

quy mô dân số nông thôn toàn vùng như sau: 

+ Đến năm 2030, Khu vực nông thôn khoảng 105.000 người, gồm 07 xã: Tây 

Yên, Tây Yên A, Nam Yên, Nam Yên A, Đông Yên, Nam Thái, Hưng Yên. 

+ Đến năm 2040, khoảng 75.000 người, gồm 5 xã: Tây Yên, Tây Yên A, Nam 

Thái A, Đông Yên, Nam Thái. 
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7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

7.1. Giao thông 

Định hướng phát triển hệ thống giao thông huyện An Biên tuân thủ Quy 

hoạch tổng thể giao thông vận tải của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng tỉnh 

Kiên Giang.  

a) Đường bộ  

- Quốc lộ 63: Đoạn đi qua địa bàn huyện An Biên cải tạo, nâng cấp lên đường 

cấp III. 

- Đường Xuyên Á phía Nam (Đường số 3): Mở mới đoạn đi qua địa bàn 

huyện đấu nối với cầu Cái Lớn song song với Quốc lộ 63 hiện hữu, đạt tiêu chuẩn 

đường cấp III đồng bằng. 

- Đường bộ ven Biển Tây (Đường Hành lang ven biển): Là tuyến đường bộ 

ven biển kết nối từ cửa khẩu Hà Tiên đi thành phố Cà Mau, mở mới đoạn qua địa 

bàn huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. 

- Đường tỉnh: 

+ ĐT.964, ĐT.966: Nâng cấp lên thành đường cấp III đồng bằng, lộ giới 32m. 

Đề xuất mở mới tuyến ĐT.964 nối dài từ cầu thứ I, xã Tây Yên đến tuyến đường 

Hành lang ven biển. Đề xuất mở mới tuyến ĐT.966 nối dài từ ĐT.965 đi thị trấn thứ 

Ba kết nối ra tuyến đường Hành lang ven biển (tại xã Nam Yên). 

+ Mở mới tuyến đường Hành lang Phía Đông từ cống Cái Lớn - Cái Bé đi 

song song với Quốc lộ 63 dọc theo kênh Ba Ngàn đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng 

bằng. 

+ Mở mới tuyến đường tỉnh ĐT.964B (nâng cấp đường huyện Nam Thái A), 

ĐT.966B (đường ven sông Cái Lớn) quy mô đường cấp III đồng bằng. 

- Đường huyện: Mở mới các tuyến đường huyện dự kiến và nâng cấp các 

tuyến đường huyện hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp V đến cấp IV đồng bằng theo 

quy hoạch của ngành giao thông. 

- Đường đô thị: Xây dựng các tuyến trục, tuyến vành đai để kết nối khu trung 

tâm huyện với các khu vực xung quanh theo quy hoạch đô thị được phê duyệt. 

- Bến xe: Xây dựng bến xe mới tại thị trấn thứ Ba đạt tiêu chuẩn loại III, diện 

tích 5.000m2 - 10.000m2.  

b) Đường thủy 

- Các tuyến đường thủy do trung ương quản lý: 

+ Sông Cái Lớn: từ ngã ba sông Cái Tư đến cửa Cái Lớn, quy hoạch đạt cấp I 

- ĐTNĐ (đường thủy nội địa). 

+ Kênh Tân Bằng - Cán Gáo: Từ sông Cái Lớn đến kênh Làng Thứ Bảy, quy 

hoạch đạt cấp IV - ĐTNĐ. 
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- Các tuyến do tỉnh quản lý: 

+ Kênh Làng Thứ Bảy: Quy hoạch đạt cấp IV - ĐTNĐ. 

+ Kênh Thứ Ba Biển: Quy hoạch đạt cấp V - ĐTNĐ. 

+ Kênh Chống Mỹ: Quy hoạch đạt cấp IV - ĐTNĐ. 

- Các tuyến do địa phương quản lý: Cần duy tu bảo trì và nạo vét định kỳ để 

duy trì khả năng vận tải hiện có. 

- Cảng: Xây dựng 1 cảng, âu thuyền gắn với Trung tâm nghề cá lớn Kiên 

Giang tại xã Tây Yên A trên sông Cái Lớn; 1 cảng chuyên dụng tại khu công nghiệp 

Xẻo Rô.  

- Bến khách ngang sông: Quy hoạch 12 bến khách ngang sông (Trong đó: 11 

bến trên kênh Tân Bằng - Cán Gáo, và 1 bến liên huyện trên sông Cái Lớn). 

7.2. Chuẩn bị kỹ thuật 

a) Giải pháp quy hoạch cao độ nền 

- Đảm bảo an toàn cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn, chọn tần suất 

chống lũ phù hợp với cấp đô thị, tính chất khu vực xây dựng và phù hợp quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành. 

- Cần căn cứ vào chế độ thủy văn của hệ thống kênh rạch, dự báo tác động của 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng để xác định cao độ khống chế nền xây dựng phù 

hợp (Trong giai đoạn lập Quy hoạch chung). 

b) Giải pháp quy hoạch thoát nước mặt 

- Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thoát nước cho các đô thị và các 

điểm dân cư nông thôn tập trung. Đô thị có thể sử dụng 3 dạng hệ thống: thoát riêng, 

thoát chung và thoát nửa riêng tùy theo điều kiện cụ thể. Các điểm dân cư nông thôn 

có thể sử dụng hệ thống thoát nước chung hoặc hỗn hợp phù hợp với điều kiện kinh 

tế và môi trường. Đến năm 2025, tập trung đầu tư: 

+ Nâng cấp và xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa cho thị trấn Thứ 

Ba, đô thị Thứ Bảy. 

+ Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho các trung tâm xã, điểm 

dân cư nông thôn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng các hệ thống kè tại các kênh nằm trong đô thị tạo cảnh quan và an 

toàn nền xây dựng. 

c) Định hướng hệ thống thủy lợi 

- Cải tạo nâng cấp hệ thống các kênh thủy lợi đáp ứng nhu cầu vận tải thủy và 

cung cấp tưới tiêu, thoát lũ. 
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+ Nạo vét, kiên cố hệ thống kênh mương tưới, tiêu cấp I, cấp II và nội đồng; 

gia cố đê bao hoàn chỉnh. 

+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới tuyến đê biển. 

-  Xây dựng cống âu thuyền Xẻo Rô tại khu vực Khu công nghiệp Xẻo Rô. 

- Trong các khu vực dự kiến phát triển đô thị, có thể cho phép san lấp các 

kênh rạch nội đồng hiện hữu. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu đào mới thay thế hệ 

thống kênh để đảm bảo tiêu thoát nước. 

7.3. Cấp nước 

- Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước: Giai đoạn đến năm 2030 khoảng 23.660 

m3/ngày; Giai đoạn đến năm 2040 khoảng 35.470 m3/ngày. Ngoài ra cần phải đảm 

bảo một lượng nước chữa cháy cho khu vực theo quy định hiện hành. 

- Nguồn nước: Trong giai đoạn ngắn hạn sử dụng nguồn nước ngầm; trong 

giai đoạn dài hạn sử dụng nguồn nước mặt từ sông Cái Lớn. 

- Giải pháp cấp nước: 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước thị trấn thứ Ba 

lên công suất khoảng 5.000m3/ngđ và trạm cấp nước Thứ Bảy khoảng 2.000m3/ngđ. 

+ Giai đoạn đến năm 2040: Chuyển các trạm cấp nước thành các trạm tăng áp; 

Sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước sông Cái Lớn với công suất dự kiến khoảng 

30.000m3/ngđ theo định hướng quy hoạch cấp nước vùng tỉnh (Quyết định 

2487/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang) và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và 

Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

+ Khảo sát nguồn nước mặt khi hệ thống công trình cống kiểm soát mặn Cái 

Lớn - Cái Bé hoạt động, nếu phù hợp có thể khai thác đầu tư xây dựng nhà máy 

nước mặt cho địa bàn huyện An Biên. 

7.4. Cấp điện 

- Phụ tải điện: Tổng công suất dự kiến phụ tải cấp điện toàn huyện: Giai đoạn 

đến 2030 khoảng 108,7 MW; Giai đoạn đến 2040 khoảng 140,2 MW. 

- Nguồn điện và lưới điện: Cải tạo nâng cấp trạm 110/35/22kV An Biện hiện 

hiện công suất 40MVA hiện hữu theo nhu cầu phát triển. Dự kiến xây dựng trạm 

biến áp An Biên 220kV - 500 MVA và tuyến 220kV An Biên - Rẽ Nhiệt Điện Cà 

Mau - Rạch Giá để tăng cường khả năng cấp điện cho khu vực. 

7.5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

a) Quy hoạch thoát nước thải 
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- Tổng lượng nước thải: Giai đoạn đến năm 2030 khoảng 12.870 m3/ngày; 

Giai đoạn đến năm 2040 khoảng 20.320 m3/ngày. 

- Hệ thống thoát nước tại đô thị và khu, cụm công nghiệp được xây dựng 

riêng, đồng bộ với nhà máy xử lý. Các dự án phát triển đô thị, du lịch riêng lẻ có quy 

mô nước thải >50 m3/ngđ xây dựng trạm xử lý nước thải độc lập. Nước thải xử lý 

đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Dự kiến xây dựng 4 trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho các khu đô thị.  

- Các trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn: Quy hoạch hệ thống thoát nước 

chung. Nước thải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, sau đó xả vào 

hệ thống thoát nước chung, dẫn ra kênh rạch để làm sạch tự nhiên. Những điểm dân 

cư nhỏ lẻ có thể sử dụng hệ thống thoát nước chung, cần tận dụng triệt để hệ thống 

ao hồ để xử lý nước thải. 

b) Quản lý chất thải rắn 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 99 tấn/ngày; Khối lượng chất thải 

rắn công nghiệp khoảng 82 tấn/ngày.  

- Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng lò đốt chất thải rắn ở xã Đông Yên. Giai 

đoạn đến năm 2040, sau khi khu xử lý chất thải rắn U Minh Thượng được đầu tư 

xây dựng sẽ được thu gom đưa về khu xử lý chất thải rắn U Minh Thượng để xử lý. 

c) Nghĩa trang 

- Nâng cấp mở rộng nghĩa trang ấp Đông Thành xã Đông Thái lên khoảng 15 

- 16 ha. Cải tạo chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện An Biên tại ấp Nam Quý, xã 

Đông Thái, diện tích khoảng 3,14 ha. 

- Xây dựng mới nghĩa trang liên xã Nam Yên - Tây Yên - Nam Thái - Nam 

Thái A với diện tích khoảng 15 ha. 

- Xây dựng nghĩa trang nhân xã Nam Yên A với diện tích khoảng 2,5 ha. 

- Xây dựng các nhà tang lễ tại thị trấn Thứ Ba (phục vụ cho đô thị Thứ Ba và 

phụ cận) và tại nghĩa trang ấp Đông Thành xã Đông Thái (phục vụ cho đô thị Thứ 

Bảy và phụ cận), với diện tích khoảng 01 ha/ nhà tang lễ. 

7.6. Thông tin liên lạc 

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, mạng lưới viễn thông 

đồng bộ, có công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp với thông lượng lớn, tốc độ và 

chất lượng cao theo định hướng chung của tỉnh và vùng. 

- Xây dựng mới, nâng cấp các tổng đài bưu điện và phát triển mạng lưới bưu 

chính rộng khắp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham 

gia cung cấp dịch vụ bưu chính, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước áp dụng 

công nghệ mới và kỹ thuật hiện đại. 
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8. Giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và 

phát triển trên địa bàn vùng huyện 

- Có giải pháp bảo vệ thiên nhiên, các di tích lịch sử văn hóa. Xử lý hiện trạng 

ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho nguồn cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu, 

bảo vệ môi trường đất, môi trường không khí và các hệ sinh thái. 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; giám sát, xử lý các vi phạm 

gây ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với 

từng dự án; tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thích hợp vào các quá trình sản 

xuất. 

- Xác định quy chế bảo vệ môi trường và có biện pháp quản lý ô nhiễm môi 

trường đối với các vùng bảo tồn, hạn chế phát triển; vùng dân cư đô thị và nông 

thôn; vùng sinh thái nông nghiệp. 

9. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư 

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội 

và phát triển thị trấn Thứ Ba (đô thị An Biên) để đủ điều kiện nâng lên đô thị loại IV, 

Đô thị mới Thứ Bảy đủ điều kiện nâng lên đô thị loại V. 

- Nâng cấp, phát triển các công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu mối cấp vùng 

như: Công trình hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch, 

hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường hành lang ven biển, đường ven 

sông Cái Lớn, các công trình cung cấp điện, cấp thoát nước, các khu xử lý nước thải, 

chất thải rắn, các khu nghĩa trang và các công trình thủy lợi, hệ thống đê kè ven 

kênh, ven biển. 

- Tập trung đầu tư và phát triển Tổ hợp khu công nghiệp, khu dịch vụ - thương 

mại, khu dân cư và tái định cư Xẻo Rô tại xã Hưng Yên, huyện An Biên và Trung 

tâm nghề cá lớn Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ tại Sông Cái Lớn làm 

động lực phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Nâng cấp hệ thống thủy lợi phù 

hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

- Đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn 

huyện theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Ưu tiên các dự án hạ tầng khung diện rộng, các công trình đầu mối đảm bảo 

kết nối các khu vực phát triển đô thị và nông thôn, các dự án đầu tư phát triển tại 

khu vực định hướng phát triển thành trung tâm đô thị An Biên, khu vực có Khu, cụm 

công nghiệp, khu du lịch...để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện; Ưu 

tiên các dự án chỉnh trang, nâng cấp công trình hạ tầng xã hội  và hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ mục tiêu nâng loại đô thị toàn huyện. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện An Biên phối hợp với Sở Xây dựng, đơn 
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vị tư vấn (Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam - Bộ Xây dựng) và các Sở, ban ngành 

liên quan: 

- Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố công khai Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện An Biên đến năm 2040 và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên được duyệt rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch các ngành lĩnh vực có liên quan và thực hiện quản lý nhà nước theo 

chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Rà soát điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây 

dựng các điểm dân cư nông thôn và các khu chức năng trên địa bàn huyện theo định 

hướng của Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên được duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên; 

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam - Bộ Xây dựng; Thủ trưởng các 

cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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