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PHẦN MỞ ĐẦU 
1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Hiện nay, nhu cầu khai thác đất trên địa bàn tỉnh để thi công các công 

trình đê điều, giao thông và san lấp mặt bằng các dự án là rất lớn. Thời gian qua 

công tác quy hoạch địa điểm khai thác còn chậm, chưa kịp thời, dẫn tới việc cấp 

phép khai thác cho các dự án luôn bị động, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đây 

cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng khai thác trái phép, không phù hợp 

quy hoạch, ô nhiễm môi trường, làm hư hại đường giao thông, gây bức xúc cho 

nhân dân. Đặc biệt là khai thác trái phép, trái mục đích đã gây ảnh hưởng tới các 

công trình an ninh, quốc phòng và một số địa điểm có ý nghĩa về văn hóa tâm 

linh của tỉnh. Để giải quyết những yêu cầu cấp thiết về khai thác đất san lấp 

phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép 

quy hoạch diễn ra trong thời gian qua, việc lập quy hoạch các vị trí đất san lấp 

phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh là cần thiết.  

1.2. Quan điểm và mục tiêu 

1.2.1. Quan điểm 

- Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục 

vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Luật 

khoáng sản và các văn bản quy định của các cấp, các ngành có thẩm quyền liên 

quan, phù hợp với quy hoạch tổn thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quy 

hoạch chuyên ngành và quy hoạch khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường của cả nước; 

- Đáp ứng yêu cầu về xây dựng và phát triển bền vững; sử dụng hiệu quả 

nguồn tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, cảnh 

quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên 

thiên nhiên khác; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; 

- Tạo điều kiện để các tổ chức có năng lực về tài chính, kỹ thuật tham gia 

đầu tư khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san 

lấp) theo hướng đầu tư bền vững. Hoạt động khai thác khoáng sản vật liệu thông 

thường (đất san lấp) phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và 

nhân dân ở vùng có khoáng sản. 

1.2.2. Mục tiêu 
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- Đáp ứng nhu cầu đất làm vật liệu san lấp trong xây dựng trên địa bàn tỉnh 

trước mắt và lâu dài; 

- Cung cấp sơ bộ các tài liệu về trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác 

của các mỏ sẽ đưa vào khai thác; 

- Xác định các điểm, mỏ đưa vào quy hoạch khai thác, sử dụng trên cơ sở 

đã loại trừ các vùng cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản để bảo đảm cho các 

hoạt động khoáng sản thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

1.3. Các căn cứ lập quy hoạch 

1.3.1. Các cơ sở pháp lý 

         - Các Luật của Quốc hội có liên quan; 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- Luật Đất đai năm 2013; Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Luật di sản 

văn hoá; Luật bảo vệ rừng; Luật an ninh quốc phòng,...; 

- Các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước về quy hoạch xây dựng và 

khai thác khoáng sản; 

- Các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 

04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;  

- Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng 

chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030;  

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng 

sản; 

- Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020, tầm nhìn 2030;  

- Nghị Quyết số 02-NQ/TU ngày 23/4/2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng 

cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, 

định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của chính phủ về việc quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 

2015) của tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản nhóm 

nguyên liệu Kaolin, felspat, sét Kaolin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2014 - 2020 tầm nhìn 2030; 

- Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc bảo vệ môi trường nông thôn Vĩnh Phúc; 

- Và một số văn bản khác có liên quan. 

1.3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu 

- Các quy hoạch và dự án có liên quan; 

- Các tài liệu điều tra cơ bản; Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 

2010  đến năm 2014; 

- Các thông tin về quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật do các Sở, ngành 

và các địa phương liên quan cung cấp. 

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/DacDiemVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=4
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1.3.3: Các cơ sở tài liệu bản đồ 

- Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Các bản đồ quy hoạch xây dựng, các bản đồ quy hoạch chuyên ngành trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan; 

- Các bản đồ quy hoạch xây dựng vùng  tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch 

xây dựng chung đô thị và các quy hoạch có liên quan; 

- Bản đồ gốc nền địa hình tỉnh Vĩnh Phúc tỉ lệ 1/25.000, 1/5.000 và 

1/2.000. 

1.4. Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi lập Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san 

lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Thành phố Vĩnh Yên, 

thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, huyện Yên lạc, huyện Vĩnh Tường, 

huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng 

diện tích tự nhiên 1237,52 km2, được giới hạn như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên; 

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang; 

- Phía Đông và Nam - Tây Nam giáp Thủ đô Hà Nội; 

- Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ.   

 

Hình 01: Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc 
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PHẦN II: 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 
 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Tỉnh Vĩnh Phúc có địa giới hành chính giáp với các tỉnh sau: 

- Phía Đông Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên; 

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang; 

- Phía Đông và Nam - Tây Nam giáp Thủ đô Hà Nội; 

- Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ. 

Tỉnh lỵ của Vĩnh Phúc là thành phố Vĩnh Yên, cách trung tâm thủ đô Hà 

Nội 50 km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 25 km. 

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có 9 đơn vị hành 

chính bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, 

Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tỉnh Vĩnh 

Phúc có diện tích tự nhiên 1.237,52 km
2
, dân số trung bình năm 2013 là 1.041.936 

người, mật độ dân số 842 người/km
2
 (Nguồn: Niên giám thống kê 2014 của Cục 

thống kê Vĩnh Phúc).  

Vĩnh Phúc nằm trên Quốc lộ số 2 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào 

Cai, là cầu nối giữa vùng Trung du miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội; 

liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài, qua đường Quốc lộ số 5 thông 

với cảng Hải Phòng và trục đường 18 thông với cảng nước sâu Cái Lân. 

Hiện nay, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi xuyên qua tỉnh (qua 5 

địa giới hành chính TX. Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, 

Lập Thạch, Sông Lô) đã được hoàn thiện, đây là tuyến đường huyết mạch 

nối Vĩnh Phúc với Thủ đô và các tỉnh phía Tây Bắc. Vì vậy, Vĩnh Phúc có 

vị trí rất quan trọng đối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt đối với 

thủ đô Hà Nội. Kinh tế Vĩnh Phúc phát triển sẽ góp phần cùng thủ đô Hà 

Nội thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, giải quyết việc 

làm, giảm sức ép về đất đai, dân số, các nhu cầu về xã hội, du lịch, dịch vụ 

của thủ đô Hà Nội. 
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Vị trí địa lý đã mang lại cho Vĩnh Phúc những thuận lợi và khó khăn nhất 

định trong phát triển kinh tế xã hội: 

- Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, gần thành phố Hà Nội nên có 

nhiều thuận lợi trong liên kết, giao thương hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật… 

- Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại đã và đang được đầu tư hiện đại là 

những tuyến chính gắn kết quan hệ toàn diện của Vĩnh Phúc với các tỉnh khác 

trong cả nước và Quốc tế. 

2.1.2. Đặc điểm địa hình 

Vĩnh Phúc có địa hình đồi núi, trung du và đồng bằng ven song, tạo nên 3 

vùng sinh thái là đồng bằng, vùng trung du và vùng miền núi; địa hình thấp dần từ 

Đông - Bắc xuống Tây - Nam.  

- Vùng núi: có diện tích tự nhiên 65.300 ha (đất nông nghiệp: 17.400 ha, 

đất lâm nghiệp 20.300 ha). Vùng này chiếm phần lớn diện tích huyện Lập 

Thạch, huyện Sông Lô, huyện Tam Đảo và 4 xã thuộc huyện Bình Xuyên, 1 xã 

thuộc thị xã Phúc Yên. Trong vùng có dãy núi Tam Đảo là tài nguyên du lịch 

quý giá của tỉnh và cả nước. Vùng này có địa hình phức tạp, khó khăn cho việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. 

- Vùng trung du: kế tiếp vùng núi, chạy dài từ Tây Bắc xuống Đông - Nam. 

Vùng có diện tích tự nhiên khoảng 24.900 ha (đất nông nghiệp 14.000 ha), chiếm 

phần lớn diện tích huyện Tam Dương và Bình Xuyên (15 xã), Thành phố Vĩnh 

Yên (9 phường, xã), một phần các huyện Lập Thạch và Sông Lô, thị xã Phúc 

Yên. Quỹ đất đồi của vùng có thể xây dựng công nghiệp và đô thị, phát triển cây 

ăn quả, cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi đại gia súc. Trong vùng còn có nhiều 

hồ lớn như Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục, Liễn Sơn, Đầm Vạc là nguồn cung cấp 

nước cho hoạt động sản xuất, cải tạo môi sinh và phát triển du lịch. 

- Vùng đồng bằng: có diện tích khoảng 32.800 ha, gồm các huyện Vĩnh 

Tường, Yên Lạc và một phần thị xã Phúc Yên, đất đai bằng phẳng, thuận tiện 

cho phát triển cơ sở hạ tầng, các điểm dân cư đô thị và thích hợp cho sản xuất 

nông nghiệp. 

Sự phân biệt 3 vùng sinh thái rõ rệt là điều kiện thuận lợi cho tỉnh bố trí các 

loại hình sản xuất đa dạng. 

2.1.3. Khí hậu, thủy văn 

- Về khí hậu: Tỉnh  nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. 
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Nhiệt độ trung bình năm  23,2 - 250C, lượng mưa 1.500 - 1.700 ml; độ ẩm trung 

bình 84 - 85%, số giờ nắng trong năm 1.400 - 1.800 giờ. Hướng gió thịnh hành 

là hướng Đông - Nam thổi từ tháng 4 đến tháng 9, gió Đông - Bắc thổi từ tháng 

10 tới tháng 3 năm sau, kèm theo sương muối. Riêng vùng núi Tam Đảo có kiểu 

khí hậu quanh năm mát mẻ (nhiệt độ trung bình 180C) cùng với cảnh rừng núi 

xanh tươi, phù hợp cho phát triển các hoạt động du lịch, nghỉ ngơi, giải trí.   

- Về thủy văn: tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều con sông chảy qua, song chế độ 

thuỷ văn phụ thuộc vào 2 sông chính là Sông Hồng và sông Lô: 

+ Sông Hồng chảy qua Vĩnh Phúc với chiều dài 30 km, đã đem phù sa màu 

mỡ cho đất đai, song thời gian nước đầu nguồn tràn về cùng với lượng mưa tập 

trung dễ gây lũ lụt ở nhiều vùng (Vĩnh Tường, Yên Lạc).  

+ Sông Lô chảy qua Vĩnh Phúc dài 34 km, có địa thế khúc khuỷu, lòng 

sông hẹp, nhiều thác gềnh nên lũ sông Lô lên xuống nhanh chóng. 

+ Hệ thống sông nhỏ như sông Phan, sông Phó Đáy, sông Cà Lồ có mức 

tác động thuỷ văn thấp hơn nhiều so với sông Hồng và Sông Lô, nhưng chúng 

có ý nghĩa to lớn về thủy lợi. Hệ thống sông này kết hợp với các tuyến kênh 

mương chính như kênh Liễn Sơn, kênh Bến Tre...cung cấp nước tưới cho đồng 

ruộng, tạo khả năng tiêu úng về mùa mưa. Trên địa bàn tỉnh còn có hệ thống hồ 

chứa hàng triệu m
3
 nước (Đại Lải, Thanh Lanh, Làng Hà, Đầm Vạc, Xạ Hương, 

Vân Trục, Đầm Thủy…), tạo nên nguồn dự trữ nước mặt phong phú đảm bảo 

phục vụ tốt cho hoạt động kinh tế và dân sinh. 

2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên 

1. Tài nguyên nước 

- Nguồn nước mặt: Nguồn nước mặt của tỉnh khá phong phú nhờ hai sông 

Hồng và Sông Lô cùng hệ thống các sông nhỏ như: sông Phó Đáy, sông Phan, 

sông Cà Lồ và hàng loạt hồ chứa (Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục, Đầm Vạc..) dự 

trữ khối lượng nước khổng lồ, đủ để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân 

dân.  

- Nguồn nước ngầm:Nguồn nước ngầm có trữ lượng không lớn, đạt khoảng 

1 triệu m
3
/ngày-đêm. Hiện nay nguồn nước ngầm đang được khai thác ở thành 

phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên với lưu lượng 28.000 m
3
/ngày đêm nhưng đòi 

hỏi phải xử lý tốn kém. Tại vùng nông thôn, nhân dân khai thác nước ngầm từ 
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các giếng khoan (với lưu lượng khoảng 15.000 m
3
/ngày đêm) nhưng chất lượng 

hạn chế. 

2. Tài nguyên đất 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến năm 2010 (sau khi điều 

chỉnh địa giới hành chính, tách huyện Mê Linh ra khỏi tỉnh) toàn tỉnh có tổng 

diện tích đất tự nhiên 123.650,05 ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 86.718,73 ha, chiếm 70,13 %; 

- Đất phi nông nghiệp: 34.768,78 ha, chiếm 28,12%; 

- Đất chưa sử dụng: 2.162,54 ha, chiếm 1,75 %. 

Hiện trạng sử dụng đất trong từng lĩnh vực cụ thể như sau: 

a)  Đất nông nghiệp, gồm: 

- Đất sản xuất nông nghiệp 50.365,99 ha, chiếm 58,07 % diện tích đất nông 

nghiệp và 40,73 % diện tích tự nhiên. 

- Đất lâm nghiệp 32.688,66 ha, chiếm 37,695% diện tích đất nông nghiệp 

và 26,43% diện tích dự nhiên. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản 3.590,21 ha, chiếm 4,14% diện tích đất nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác 73,87 ha, chiếm 0.085% diện tích đất nông nghiệp. 

b) Đất phi nông nghiệp, gồm: 

- Đất ở 8.156,13 ha, chiếm 23,45% diện tích đất phi nông nghiệp và 6,59% 

diện tích tự nhiên. 

- Đất chuyên dùng 18.696,5 ha, chiếm 53,77% diện tích đất phi nông 

nghiệp và 15,12% diện tích tự nhiên. 

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng 201,32 ha, chiếm 0,579% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất nghĩa trang 749,28 ha, chiếm 2,155% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 6.935,11 ha, chiếm 19,95% diện 

tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp khác 30,44 ha, chiếm 0,087% diện tích đất phi nông nghiệp. 

c) Đất chưa sử dụng, gồm: 

- Đất bằng chưa sử dụng 726,39 ha, chiếm 33,59% diện tích đất chưa sử dụng. 

- Đất đồi núi chưa sử dụng 1.216,38 ha, chiếm 56,25% diện tích đất chưa sử dụng. 

- Núi đá không có rừng cây 219,77 ha, chiếm 10,16% diện tích đất chưa sử 

dụng. 

3. Tài nguyên rừng 
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Tính đến năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng 32.688,66 ha đất lâm 

nghiệp, trong đó rừng sản xuất là 13.600,51 ha, rừng phòng hộ là 3.962,28 ha và 

rừng đặc dụng là 15.125,87 ha. Tài nguyên rừng đáng kể nhất của tỉnh là Vườn 

Quốc gia Tam Đảo với trên 15 ngàn ha, là nơi bảo tồn nguồn gen động thực vật 

(có trên 620 loài cây thảo mộc, 165 loài chim thú), trong đó có nhiều loại quý 

hiếm được ghi vào sách đỏ như cầy mực, sóc bay, vượn. Rừng Vĩnh Phúc ngoài 

việc bảo tồn nguồn gen động, thực vật còn có vai trò điều hoà nguồn nước, khí 

hậu và có thể phục vụ cho phát triển các dịch vụ thăm quan, du lịch.  

4. Tài nguyên khoáng sản 

Theo đánh giá sơ bộ tài nguyên khoáng sản Vĩnh Phúc có thể phân thành 

các nhóm sau:  

a) Nhóm khoáng sản nhiên liệu: gồm than antraxit trữ lượng khoảng một 

ngàn tấn ở Đạo Trù (Tam Đảo); than nâu ở các xã Bạch Lưu, Đồng Thịnh (Sông 

Lô), trữ lượng khoảng vài ngàn tấn; than bùn ở Văn Quán (Lập Thạch); Hoàng 

Đan, Hoàng Lâu (Tam Dương) có trữ lượng (cấp P2) 693.600 tấn, đã được khai 

thác làm phân bón và chất đốt.  

b) Nhóm khoáng sản kim loại: Gồm barit, đồng, vàng, thiếc, sắt... Các loại 

khoáng sản này được phát hiện chủ yếu ở vùng đứt gãy Tam Đảo và rải rác ở 

các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên. Nhìn chung, nhóm khoáng sản 

này nghèo và cũng chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng nên chưa được khai thác sử 

dụng. 

Nhóm khoáng sản phi kim loại: chủ yếu là cao lanh, cao lanh có nguồn gốc 

phong hóa từ các loại đá khác nhau, hiện đã phát hiện được 3 mỏ và 1 điểm quặng 

với trữ lượng khoảng 4 triệu tấn, tập trung ở Tam Dương, Vĩnh Yên, Lập Thạch. 

Cao lanh của Vĩnh Phúc là nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa, đồ gốm, sứ, làm 

chất độn cho sơn, cho cao su, cho giấy ảnh, giấy in tiền... Các mỏ cao lanh được 

khai thác từ năm 1965, mỗi năm tiêu thụ hàng ngàn tấn. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh 

còn có 6 mỏ Puzolan, tổng trữ lượng 4,2 triệu tấn. 

Nhóm vật liệu xây dựng: gồm sét gạch ngói, đã đánh giá 10 mỏ với tổng 

trữ lượng 51,8 triệu m
3
; cát sỏi lòng sông và bậc thềm đã đánh giá 4 mỏ, tổng trữ 

lượng 4,75 triệu m
3
, đá xây dựng và đá ốp lát (granit và riolit) có 3 mỏ với tổng 

trữ lượng 307 triệu m
3
, đá ong có 3 mỏ, tổng trữ lượng 49 triệu m

3
; fenspat có 1 

điểm, chưa đánh giá được trữ lượng. 
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Nhìn chung, Vĩnh Phúc là tỉnh ở vị trí chuyển tiếp giữa miền núi và đồng 

bằng nên rất nghèo về tài nguyên khoáng sản. Khoáng sản có giá trị thương mại 

trên địa bàn chỉ bao gồm một số loại như: đá xây dựng, cao lanh, than bùn song 

trữ lượng không lớn và điều kiện khai thác hạn chế. 

5. Tài nguyên du lịch 

Vĩnh Phúc là vùng đất cổ với nhiều di tích lịch sử văn hóa lại được thiên 

nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh quan kỳ thú. Toàn tỉnh có gần 1000 di tích lịch sử - 

danh lam thắng cảnh, tiêu biểu là danh sơn Tam Đảo, Tây Thiên và di chỉ Đồng 

Đậu nơi phát tích của người Việt cổ. Vĩnh Phúc còn lưu giữ nhiều kiến trúc mỹ 

thuật dân gian đặc sắc, như tháp Bình Sơn, đình Hương Canh, đình Thổ Tang, 

đền đá Phú Đa,... Đặc biệt Tam Đảo là khu nghỉ mát lý tưởng đã được sử dụng 

hàng trăm năm, được du khách trong và ngoài nước biết đến với một hệ thống 

rừng nguyên sinh đa dạng, phong phú các loài động, thực vật quý hiếm và nhiều 

cảnh quan kỳ thú. Khu danh thắng Tây Thiên là một quần thể di tích về phật 

giáo và lịch sử văn hóa với hệ thống đền, chùa, miếu thờ, núi non và thác nước 

rất thơ mộng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn nhiều hồ lớn có thể khai thác làm 

du lịch như: Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục... 

2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

2.2.1. Dân số và lao động: 

Dân số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 có khoảng 1.041,94 ngàn người. 

Trong đó: dân số thành thị khoảng 242,92 ngàn người (chiếm 24,19 %), 

dân số nông thôn khoảng 799,02 ngàn người (chiếm 75,81%). Toàn tỉnh có 

trên 11 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số với 95,72% 

dân số, còn lại là các dân tộc thiểu số như: Sán Dìu, Cao Lan, Nùng, Dao, 

Tày, Mường, Ngái, Lào, Hoa, Thái... chiếm 4,28%. 
 

Dân số trong độ tuổi lao động năm 2010 là 606,84 ngàn người,  đến 

năm 2014 đã tăng lên là 631,18 ngàn người. Tổng số lao động làm việc 

trong nền kinh tế quốc dân từ 569 ngàn người năm 2005 tăng lên 611,14 

ngàn người năm 2010. Trong tỷ trọng lao động hoạt động trong các ngành 

kinh tế quốc dân thì lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 

giảm dần từ 59,2% năm 2005 xuống 55,87% năm 2010; theo các mốc thời 

gian tương ứng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 
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từ 16,6% lên 22,85 %, trong lĩnh vực dịch vụ giảm từ 24,2% xuống 

21,27%. Về chất lượng lao động, năm 2008, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

tăng lên đáng kể đạt 42,9%. Năm 2010 tỷ lệ này đạt 51,2%. 

2.2.2. Đặc điểm kinh tế 

1. Tăng trưởng kinh tế: 

 Kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước; bình 

quân giai đoạn 2011-2015 ước đạt 6,2%/năm, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản tăng 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,4%/năm; dịch vụ tăng 7,6%/năm. 

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) không ngừng được mở rộng và tăng lên, 

năm 2015 ước đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 1,7 lần so với 

năm 2010. GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 70 triệu đồng, gấp 

hơn 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vụ; đến năm 2015 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 

62,1%; dịch vụ chiếm 28,5% và nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn 9,4%. Huy động 

vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 6,6%/năm. 

2. Sản xuất công nghiệp khẳng định là nền tảng của nền kinh tế. 

 Tỉnh đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh 

nghiệp; ban hành và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; lựa 

chọn các nhà đầu tư đủ năng lực để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; giúp doanh 

nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, giảm giá thuê đất và gia hạn nộp thuế 

đất; huy động nguồn kinh phí ứng trước từ doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng 

nhanh. Sản xuất công nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn và tăng trưởng 

trở lại trong những năm cuối nhiệm kỳ. Ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp 

– xây dựng tăng bình quân 9,6%/năm, trong đó công nghiệp tăng 9,2%/năm. Các 

sản phẩm công nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chủng loại, nhiều sản 

phẩm mới được sản xuất như linh kiện điện tử, hàng công nghiệp tiêu dùng,... 

Sản phẩm ô tô, xe máy tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong giá 

trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục được 

quan tâm, bảo tồn, duy trì và phát triển; hiện có 24 làng nghề được công nhận 

đạt chuẩn. 

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá, góp phần quan trọng 

đảm bảo ổn định xã hội.  
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Bình quân giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,3%/năm, đạt mục tiêu Đại hội 

(MTĐH) đề ra (MTĐH: 3-3,5%/năm). Cơ cấu giá trị sản xuất trong nội bộ 

ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng 

trồng trọt, đến năm 2015: Chăn nuôi chiếm 52,2% (tăng 4,1% so với năm 2010), 

trồng trọt chiếm 40,8% (giảm 4,9% so năm 2010). Nhiều cơ chế, chính sách đầu 

tư, hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản được ban hành và thực hiện có 

hiệu quả. Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thời vụ, hình thức sản xuất chuyển 

biến tích cực, đúng hướng, đem lại hiệu quả ngày càng cao. Đã hình thành nhiều 

vùng trồng trọt hàng hoá tập trung; giá trị thu nhập đến năm 2015 ước đạt 135 

triệu đồng/ha, tăng 1,6 lần so với năm 2010. Chăn nuôi đang khẳng định là 

ngành sản xuất chính, đem lại giá trị thu nhập cao; quy mô tổng đàn gia súc, gia 

cầm ổn định; nhiều trang trại, khu chăn nuôi tập trung với quy mô lớn, áp dụng 

kỹ thuật tiên tiến được hình thành. Sản xuất thủy sản phát triển khá, diện tích 

nuôi trồng hằng năm ổn định, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng bình quân 

4%/năm. Công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng được quan tâm; tỷ lệ che phủ 

rừng từ 22,4% năm 2010 lên 25% năm 2015. 

4. Các lĩnh vực của khu vực dịch vụ đều có tăng trưởng; sản phẩm dịch vụ ngày 

càng phong phú, đa dạng.  

Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung phát triển 5 lĩnh vực dịch vụ có thế mạnh, có tiềm 

năng (du lịch, thương mại, y tế, giáo dục và vận tải). Một số ngành dịch vụ 

chiếm tỷ trọng lớn vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Kinh doanh du lịch có 

nhiều đổi mới; các khu du lịch: Tam Đảo, Đại Lải, Đầm Vạc được đầu tư, khai 

thác ngày càng hiệu quả; đã tập trung đầu tư hạ tầng và hoàn thành nhiều công 

trình phục vụ văn hoá, du lịch như: Quảng trường, Nhà hát, Văn Miếu tỉnh, Khu 

danh thắng Tây Thiên; góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân 

dân và thu hút hàng triệu lượt khách ngoài tỉnh đến với Vĩnh Phúc; doanh thu du 

lịch bình quân tăng 7,7%/năm. 

Kinh doanh thương mại phát triển theo hướng hiện đại, văn minh. Một số 

trung tâm thương mại, siêu thị lớn đã đi vào hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa tăng bình quân 18,94%/năm; giá cả hàng hoá tương đối ổn định, chỉ số giá 

tiêu dùng tăng không cao. Đã phát triển một số mặt hàng xuất khẩu mới, ước 

năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,96 tỷ USD, gấp 3,5 lần so với năm 
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2010; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,1 tỷ USD tăng 6,9%/năm. Tỷ lệ nhập siêu 

giảm so với giai đoạn trước. 

Dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực và 

bước đầu có triển vọng tốt. Dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, 

kinh doanh và đi lại của nhân dân. Đang tích cực huy động vốn ODA, trái phiếu 

Chính phủ để đầu tư một số tuyến giao thông, bệnh viện, trường học. Dịch vụ 

bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển. Dịch vụ tín dụng, ngân hàng đáp ứng 

nhu cầu của xã hội; nợ xấu đã được kiềm chế và xử lý. 

5. Thu ngân sách nhà nước tăng nhanh; chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ 

chủ yếu của tỉnh. 

Tỉnh đã có nhiều giải pháp tạo và khai thác nguồn thu ngân sách; tổng thu 

ngân sách tăng bình quân 7,6%/năm, trong đó thu nội địa tăng 12,1%/năm. Năm 

2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, trong đó 

thu nội địa chiếm 87% tổng thu. Công tác quản lý chi ngân sách được tăng 

cường; kiểm soát chặt chẽ theo dự toán; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Ước giai đoạn 2011-2015, tổng chi ngân sách bình quân tăng 0,9%/năm. 

6. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt 

kết quả cao; doanh nghiệp dân doanh từng bước vượt qua khó khăn; đổi mới, 

sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện tốt; kinh tế tập thể có sự phát 

triển. 

Công tác xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và giải quyết 

ngay các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh được chú 

trọng và là kênh quan trọng nhất trong xúc tiến đầu tư. Thực hiện có hiệu quả 

Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, trong đó 

lấy cải cách thủ tục hành chính làm khâu đột phá; ban hành nhiều chính sách ưu 

đãi và hỗ trợ đầu tư. Tăng cường các đoàn đi xúc tiến đầu tư ở các khu vực quan 

trọng. Nhiều nhà đầu tư có uy tín, năng lực hàng đầu châu Á và trong nước đã 

và đang đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cải 

thiện vượt bậc, từ vị trí 43/63 tỉnh, thành năm 2012 lên vị trí thứ 6/63 vào năm 

2014 và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh luôn ổn định ở mức cao. Trong 5 

năm, thu hút được 268 dự án, trong đó có 166 dự án DDI (vốn đăng ký 19,4 

nghìn tỷ đồng) và 102 dự án FDI (vốn đăng ký 1,26 tỷ USD). Tỷ lệ lấp đầy các 
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khu công nghiệp trên diện tích đất công nghiệp đã thu hồi và giao đất xây dựng 

hạ tầng các khu công nghiệp đạt 78%. 

Công tác vận động thu hút các dự án ODA được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và 

đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, có 03 dự án được nhà tài trợ chấp thuận 

bằng văn bản, dự kiến số vốn được vay khoảng 350 triệu USD. Ngoài ra, đang 

tiếp tục triển khai thực hiện 6 dự án ODA thuộc dự án Cải thiện môi trương đầu 

tư tỉnh. 

Phát triển doanh nghiệp được tỉnh quan tâm, chú trọng. Tỉnh ủy đã ban 

hành Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, là cơ sở để củng cố và 

phát triển doanh nghiệp bền vững. Vận hành Cổng thông tin đối thoại doanh 

nghiệp - chính quyền; định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại 2 lần/năm với các 

doanh nghiệp. Trong 5 năm, đã thành lập mới gần 3.000 doanh nghiệp, nâng 

tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 6.600 doanh nghiệp. Việc sắp xếp, đổi 

mới các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước được thực hiện 

có hiệu quả. Kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp có bước phát 

triển. Các thành phần kinh tế có nhiều đổi mới, năng động và đóng góp ngày 

càng lớn cho nền kinh tế. 

7. Quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, tài nguyên có 

nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch trên các lĩnh vực luôn 

đi trước một bước và được bố trí đủ nguồn lực thực hiện, triển khai một cách 

khoa học, đồng bộ. Đến nay, đã hoàn thành và phê duyệt hầu hết các quy hoạch, 

là cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng, triển khai các dự án một cách đồng bộ và 

quản lý chặt chẽ; trong đó nổi bật là quy hoạch Vùng tỉnh, quy hoạch chung đô 

thị Vĩnh Phúc, quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc và 

quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đồng thời, trong quá trình thực hiện đã thường 

xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các loại quy hoạch để nâng cao chất lượng, 

đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và tính khả thi của quy hoạch. 

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được quan tâm, chú trọng và đi vào nền 

nếp, nhất là sau khi có Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phân 

cấp quyết định đầu tư được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt gắn với phân quyền 

và phân trách nhiệm. Chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn đầu tư có trọng điểm; phân 

bổ cơ cấu vốn hợp lý, công khai, minh bạch thông qua nguyên tắc, tiêu chí và 
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định mức. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được nâng lên; 

công tác quyết toán vốn đầu tư có sự chuyển biến tích cực, đã công bố công khai 

các đơn vị chậm quyết toán; việc đầu tư dàn trải, phê duyệt dự án tràn lan,... 

từng bước được khắc phục. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và 

xây dựng mới theo lộ trình. Hạ tầng giao thông được quan tâm chú trọng; các 

tuyến đường vành đai, hướng tâm, đường qua các khu công nghiệp, tuyến đường 

quan trọng qua các địa phương được cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng 

mới; toàn bộ hệ thống đường đô thị đã được cứng hóa; nhiều tuyến đường giao 

thông nông thôn, một số đường giao thông nội đồng được kiên cố hóa. Hạ tầng 

điện được phát triển rộng khắp, 100% các xã được phủ lưới điện quốc gia, 

99,8% dân số được dùng điện lưới. Hạ tầng cấp, thoát nước được đầu tư bằng 

nhiều nguồn vốn đảm bảo cấp nước cho đô thị Vĩnh Yên, Phúc Yên và các thị 

trấn huyện lỵ. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng nhu cầu 

phát triển. Các công trình hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là trường 

học, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Một số công trình văn hóa, phúc lợi được tập trung 

đầu tư xây dựng trong thời gian ngắn đã góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan 

đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Đô thị phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; đã tập trung đầu tư 

thực hiện Chương trình tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên xây dựng hạ tầng khung đô thị. Tập 

trung đầu tư, chỉnh trang các đô thị lớn của tỉnh, Vĩnh Yên trở thành đô thị loại 

II; Phúc Yên trở thành đô thị loại III; 20 thị trấn, xã được công nhận là đô thị 

loại V. Việc xây dựng, phát triển nhà ở xã hội trong các khu đô thị được quan 

tâm, đầu tư. Tỷ lệ dân cư đô thị chiếm 30%. 

Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản được chú trọng theo nội dung 

Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; giao đất, cho thuê 

đất được thực hiện theo đúng pháp luật; những vi phạm về quản lý, khai thác, sử 

dụng tài nguyên, khoáng sản được xử lý nghiêm minh; đã chấn chỉnh tình trạng 

lấn chiếm đất công, sử dụng sai mục đích và lãng phí đất. Thực thi có hiệu quả 

các cơ chế, chính sách về đất ở, đất dịch vụ, bồi thường, tái định cư; những 

vướng mắc về đất dịch vụ tồn tại từ nhiều năm đã cơ bản được giải quyết. Đã 
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huy động cả hệ thống chính trị tham gia bồi thường, giải phóng mặt bằng để 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giai đoạn 2010 - 2015 

ước bồi thường, giải phóng mặt bằng được 1.387 ha, trong đó mở rộng diện tích 

trường học được trên 220 ha. 

8. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, đạt được 

những kết quả quan trọng.  

Tỉnh đã sớm hoàn thành công tác quy hoạch ngay từ năm 2011; huy động 

cả hệ thống chính trị, các tổ chức và người dân cùng tham gia xây dựng nông 

thôn mới; thay đổi cách chỉ đạo và triển khai, lựa chọn các xã làm điểm, phân 

công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng xã, từng tiêu chí, ưu tiên nguồn lực đầu tư; 

ban hành hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đồng bộ, công khai, phân cấp 

rõ ràng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quyết liệt chỉ đạo tập trung vốn 

đầu tư hàng năm để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn. Đến hết 

năm 2015 dự kiến có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 72 xã đạt 

chuẩn, đạt tỷ lệ 64,3% số xã trong tỉnh, vượt mục tiêu đề ra (MTĐH: 35-40%). 

2.2.3. Đặc điểm văn hóa - xã hội  

1. Giáo dục - đào tạo 

Việc đầu tư cơ sở vật chất trường học được chuyển dần sang đầu tư theo 

chiều sâu, đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng hiện đại, chuẩn 

quốc gia. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên, toàn tỉnh đạt 66%. 

Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 5 của toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu 

giáo 5 tuổi vào năm 2013 và đạt phổ cập tiểu học mức độ 2 năm 2014. Chất 

lượng dạy và học ở các cấp tiếp tục được nâng lên; học sinh của tỉnh luôn đạt 

thứ hạng cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Phong trào 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được thực hiện tốt. 

Việc phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở được khẳng định là chủ 

trương đúng và đạt kết quả tốt; tỷ lệ học sinh sau Trung học cơ sở vào hệ bổ túc 

trung học phổ thông - nghề đạt 27%. Giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường 

xuyên được quan tâm đầu tư. Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề đang được 

kiện toàn và củng cố theo hướng thu gọn đầu mối, nâng cao chất lượng; dạy 

nghề đã từng bước gắn với giải quyết việc làm; đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt khoảng 66% (đạt MTĐH đề ra), trong đó lao động qua đào tạo được 

cấp chứng chỉ 22%. 
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2. Chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tổ chức bộ máy ngành y tế được củng cố từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống cơ sở 

vật chất, kỹ thuật của ngành đã được tăng cường, đến năm 2015 đầu tư cho 

ngành y tế đạt mức 7% tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh; tỷ lệ giường 

bệnh/vạn dân ngày càng tăng, đến năm 2015 ước đạt 25,1 giường/vạn dân. Số 

lượng và chất lượng đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh tăng lên; ước đến hết năm 2015, 

đạt tỷ lệ 8,5 bác sỹ/vạn dân (MTĐH: 8 bác sỹ/vạn dân). Chất lượng khám chữa 

bệnh từng bước được cải thiện, đã triển khai ứng dụng một số kỹ thuật cao trong 

chẩn đoán và điều trị. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế đều cơ bản 

đạt các mục tiêu, chỉ tiêu theo yêu cầu; đã chủ động kiểm soát, phòng chống các 

bệnh nên không có dịch lớn xảy ra. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và 

trẻ em được duy trì thường xuyên; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi liên 

tục giảm, đến năm 2015 còn 10% (đạt MTĐH đề ra). Việc tự chủ, đổi mới, xã 

hội hóa để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của một số cơ sở y tế đạt kết 

quả bước đầu. 

3. Lao động việc làm và an sinh xã hội 

Cơ chế, chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo của tỉnh 

được ban hành kịp thời, đã tạo sự thay đổi quan trọng trong dạy nghề. Hoạt động 

tư vấn, giới thiệu việc làm được tăng cường, mở ra cho người lao động nhiều cơ 

hội việc làm. Các dự án vay vốn tạo việc làm, dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài và các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm được thực hiện 

có hiệu quả, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 21,35 nghìn lao động, 

vượt mục tiêu Đại hội (MTĐH là 20 - 21 nghìn lao động/năm). Cơ cấu lao động 

chuyển dịch tích cực, đến năm 2015 tỷ lệ lao động có việc làm chính trong lĩnh 

vực nông nghiệp giảm còn 37%. Chương trình giảm nghèo được lồng ghép với 

nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo liên 

tục giảm, ước còn 2,5% vào năm 2015 và bình quân giảm 1,7%/năm, đạt mục 

tiêu Đại hội đề ra (MTĐH giảm 1,5 - 2%/năm). Thực hiện các chính sách về dân 

tộc, tôn giáo theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Các 

chính sách an sinh xã hội, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người 

có công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đến năm 2015, tỷ lệ dân số 

tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn ước đạt 71%. 
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4. Văn hoá- thể thao, thông tin truyền thông 

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và 

quan tâm đầu tư. Các công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa tiếp tục được 

đầu tư trùng tu, nâng cấp và khai thác, sử dụng hiệu quả. Các giá trị văn hoá phi 

vật thể được bảo tồn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục phát triển sâu rộng. Các hoạt động văn hoá, 

văn nghệ quần chúng được nhân dân hưởng ứng, tham gia sôi nổi. Phong trào 

xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá được triển khai tích cực, ước đến hết 

năm 2015 tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá là 85% (MTĐH đạt 

80%), tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá là 71%. Hoạt động thể dục thể 

thao quần chúng được duy trì thường xuyên, thể thao thành tích cao được chú 

trọng. 

Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, sáng tác văn học 

nghệ thuật được quan tâm, có chính sách khuyến khích phát triển và có tiến bộ; 

được cải thiện cả về hình thức và nội dung, góp phần quan trọng trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao dân trí. Công tác quản lý nhà nước 

về báo chí, xuất bản được tăng cường. 

2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

2.3.1. Hệ thống giao thông 

Vĩnh Phúc có mạng lưới giao thông khá phát triển với 3 loại: giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường sông. 

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh phân bố khá hợp lý, mật độ đường 

giao thông cao nhưng chất lượng chưa được tốt. Nhiều tuyến được đầu tư cũng 

đã mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội.  

Giao thông đô thị và giao thông nông thôn đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, 

đảm bảo thông thương và giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh và với 

bên ngoài.  

Vĩnh Phúc có mạng lưới giao thông được phân bố tương đối phù hợp, bao 

gồm đường bộ, đường sắt và đường thuỷ. 

Hạ tầng điện trên địa bàn được phát triển rộng khắp, đảm bảo nhu cầu sản 

xuất và tiêu dùng cho nhân dân. 100% các xã được phủ lưới điện quốc gia, 

99,8% dân số được dùng điện lưới. 

1. Giao thông đường bộ 
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Tổng chiều dài đường bộ là 4.092 km trong đó: Quốc lộ 4 tuyến với tổng 

chiều dài 116 km ; Đường tỉnh 18 tuyến với tổng chiều dài 330 km; Đường đô 

thị 181 km; đường giao thông nông thôn 3.465km, ngoài ra năm 2014 tuyến 

đường cao tốc Hà nội- Lào Cai đã thông xe là điều kiện để kết nối giữa Vĩnh 

Phúc với các tỉnh phía Bắc. 

Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đang được đầu tư về 

cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt giữa các địa bàn trên tỉnh, tạo điều kiện 

cho mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối trong và 

ngoài tỉnh cũng như tiếp cận các hoạt động kinh tế xã hội khác.  

2. Giao thông đường sắt 

Trên địa bàn tỉnh có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua 5/9 đơn 

vị hành chính (bao gồm Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, Thành phố Vĩnh 

Yên, các huyện Tam Dương và Vĩnh Tường) với 32 km và 5 nhà ga, trong đó, 

có 2 ga chính là Phúc Yên và Vĩnh Yên. Đây là tuyến đường sắt nối Thủ đô Hà 

Nội qua Vĩnh Phúc tới các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.  

3. Giao thông đường thủy 

 Có 4 tuyến sông với tổng chiều dài 123km: hai tuyến sông cấp II do 

Cục Đường sông Việt Nam quản lý là sông Hồng (30km) và sông Lô 

(34km); hai tuyến sông địa phương là sông Phó Đáy (32km) và sông Cà Lồ 

(27km) chỉ thông thuyền vào mùa mưa. Chế độ thuỷ văn phụ thuộc vào 2 

sông chính là sông Hồng và sông Lô; ngoài ra còn có hệ thống tuyến kênh 

mương thuỷ lợi cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, các sông ngòi nhỏ kết 

hợp với sông Phan, các trục kênh tiêu tạo khả năng tiêu úng về mùa mưa 

lũ. Hệ thống các hồ đập chứa nước là nguồn dự trữ nước phục vụ cho hoạt 

động sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 

2.3.2. Mạng lưới cấp điện 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh hệ thống cấp điện gồm có:  

a) Đường dây và trạm biến áp hiện có: 

Đường dây 220kV và các đường dây 110kV vận hành tốt, ổn định và vừa 

tải. 

Các trạm biến áp 110 KV gồm có: trạm Lập Thạch 25 MVA; trạm 

Vĩnh Yên trong năm 2008 nâng công suất lên 2x63MVA; trạm Phúc Yên 
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2x40MVA. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đặc biệt là phát triển công 

nghiệp tại khu vực phía Đông Bắc tỉnh, trạm 2x125MVA-220/110/22kV đã 

được xây dựng trong những năm gần đây.  Các trạm 110kV và hầu hết các 

trạm trung gian hiện đang vận hành ở chế độ đầy tải. 

b) Các công trình đang triển khai xây dựng:  

Đường dây và trạm 110 kV Thiện Kế công suất 2x63MVA (đã cơ bản 

xây dựng xong đường dây). Đường dây và trạm biến áp 110 KV Vĩnh 

Tường 2x25 MVA (đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị khởi công). 

Ngoài ra đang có kế hoạch nâng công suất trạm 110kV Phúc Yên hiện 

có từ 2x40MVA lên 40+63MVA. 

2.3.3. Mạng lưới cấp, thoát nước 

- Cấp nước 

Hiện nay Vĩnh Phúc có: Nhà máy nước Vĩnh Yên, công suất cấp nước 

16.000 m
3
/ngày-đêm với 17 giếng khoan và 1 nhà máy xử lý chất lượng 

nước; Nhà máy nước Phúc Yên (do Công ty cấp thoát nước môi trường số 

II quản lý) có công suất 12.000 m
3
/ngày-đêm với 5 giếng khoan, trong đó, 

nước cấp cho sản xuất công nghiệp 3.174 m
3
/ngày-đêm. 

Ngoài các nhà máy trên, còn có các dự án nhỏ cấp nước sạch ở thị trấn 

Tam Đảo (công suất 5.000 m
3
/ngày-đêm), Yên Lạc, Lập Thạch và Vĩnh 

Tường với công suất 3.000 m
3
/ngày-đêm.  

- Thoát nước:  

Hiện nay, hầu hết trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ và hoàn 

chỉnh. Mới chỉ có khu vực thành phố Vĩnh Yên mới được thu gom và xử lý 

một phần. 

Nước thải mới chỉ được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể tự hoại của các 

hộ gia đình, sau đó thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa và nước thải.  

2.3.4. Mạng lưới thông tin và truyền thông 

Mạng phục vụ Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong 

toàn tỉnh đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Theo thống kê, đến năm 

2008, tất cả các xã đã có điểm phục vụ, với 176 điểm phục vụ, trong đó có 

27 bưu cục và 123 điểm bưu điện văn hoá xã (BĐVHX).  
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Mạng viễn thông phát triển mạnh với các công nghệ hiện đại tương 

đương với mức trung bình của khu vực. Các tổng đài độc lập có dung 

lượng trên 5000 số đang từng bước được thay thế bằng các tổng đài vệ tinh 

hoặc thiết bị truy nhập V5.x.  

2.4. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 

2.4.1. Định hướng về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 

tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số: 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Đến năm 2015, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh có đủ các yếu 

tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp. Đến năm 2020, Vĩnh Phúc trở thành một 

trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và của cả 

nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; môi trường được bảo vệ bền vững; 

bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh.  

2. Các mục tiêu phát triển cụ thể: 

a) Các mục tiêu về kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn đến năm 2020 

đạt: 14,0÷14,5 %/năm; Tạo ra sự chuyển dịch mạnh hơn nữa về cơ cấu kinh tế 

theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ; phát triển 

các ngành có chất lượng hàng hóa cao, công nghệ hiện đại và năng suất lao động 

cao. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ tạo ra một cơ cấu 

kinh tế bền vững và phù hợp với tiềm năng của tỉnh. 

 - Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế đến năm 2020 dự báo tỷ trọng dịch vụ 

khoảng trên 38%; nông, lâm, ngư nghiệp 3÷4%, công nghiệp và xây dựng 

58÷60%. 

- GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt khoảng 

6.500÷7.000 USD. Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn 

đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011÷2020 khoảng 30 %, 

đến năm 2020 xuất khẩu đạt 13,5 tỷ USD. Thực hiện vốn đầu tư xã hội và phát 

triển giai đoạn 2016 ÷ 2020 khoảng 280.000÷300.000 tỷ đồng. 

b) Mục tiêu về xã hội: 

Phát triển một xã hội lành mạnh, ổn định trong đó con người là đối tượng 

quan tâm hàng đầu, và cũng là chủ thể đảm bảo cho sự phát triển. Tạo sự chuyển 

biến cơ bản và toàn diện ngành giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo nghề phù 
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hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo vào năm 2020 là 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Giảm tỷ lệ 

suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 5%; giảm tỷ lệ sinh hàng năm 

khoảng 0,15 ‰; tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm. Đến năm 2020 về cơ 

bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia hiện nay. 

c) Các mục tiêu bảo vệ môi trường: 

- Chất lượng môi trường nước: Giải quyết dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm 

nguồn nước như: Đầm Vạc, Đầm Diệu, lưu vực sông Phan,…Xử lý nước thải tại 

các khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường; Hoàn thiện hệ thống cấp nước 

sạch cho các khu vực đô thị. Chất lượng môi trường không khí: Giải quyết dứt 

điểm tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại các nhà máy, xí nghiệp, đặc 

biệt đối với nhà máy sắt thép, xi măng, chế biến thuỷ sản. Chất lượng môi 

trường đất: Xử lý các điểm ô nhiễm môi trường đất; thu gom và xử lý triệt để rác 

thải sinh hoạt và rác thải nguy hại; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Tăng 

tỷ lệ che phủ của rừng lên 26,7%. 

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt trên 95% năm 2020. Tỷ lệ dân 

cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100 % từ năm 2015. 

d) Mục tiêu xây dựng nền an ninh quốc phòng: 

- Đảm bảo sự an toàn xã hội và quốc phòng, giảm tối đa các tệ nạn xã hội 

và bảo đảm bền vững môi trường ở các đô thị và nông thôn làm cơ sở cho ổn 

định và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Quy hoạch đã định hướng ngành, lĩnh vực đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 như: Công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông lâm sản; 

công nghiệp khai khoáng và phát triển sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển các 

khu công nghiệp tập trung trên địa bàn vv... 

Quy hoạch cũng đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu để thực hiện: 

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát 

triển doanh nghiệp, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp 

tham gia đầu tư phát triển, đặc biệt là phát triển công nghiệp, du lịch v.v...; tăng 

cường đào tạo và thu hút nguồn nhân lực; tập trung các điều kiện thuận lợi cho phát 

triển công nghệ, đồng thời có các giải pháp về môi trường và các giải pháp về cơ 

chế chính sách v.v... 
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2.4.2. Định hướng về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 

tỉnh Vĩnh Phúc theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XV tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao 

chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng theo 

hướng kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển 

chiều sâu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Vĩnh 

Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của Vùng và cả 

nước; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông 

thôn; sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; kiểm soát và hạn 

chế ô nhiễm môi trường. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực 

hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng 

cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng 

viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; 

tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và cộng 

đồng nhân dân cho sự nghiệp phát triển. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn 

thành hạ tầng khung đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những 

năm 20 của thế kỷ XXI. 

2. Các mục tiêu phát triển cụ thể: 

a) Các chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7 – 7,5%/năm. Trong đó, công 

nghiệp – xây dựng tăng 7,0-7,5%/năm, dịch vụ tăng 10,5-11,0%/năm, nông, lâm 

nghiệp, thủy sản tăng 3,5- 4,0%/năm, thuế sản phẩm tăng khoảng 3,5%/năm. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp – xây dựng 61,5%, dịch vụ 

31,4%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 7,1%. 

- Quy mô GRDP đến 2020 bằng 1,5 - 2 lần so với năm 2015. 

- Vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm chiếm khoảng 25-30% GRDP. 

- Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên GRDP hằng năm đạt 22-23%, năm 

2020 thu ngân sách nhà nước khoảng 26.500-27.000 tỷ đồng. 
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- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 110 triệu đồng, tương 

đương khoảng 4.800 - 5.000 USD. 

- Thu hút mới 1,3 – 1,5 tỷ USD vốn đăng ký từ các dự án FDI và 14.000 – 

15.000 tỷ đồng vốn đăng ký từ các dự án DDI. 

b) Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội 

- Quy mô dân số đến năm 2020 đạt 1,117 triệu người. 

- Giải quyết việc làm bình quân đạt 19 – 20 nghìn lao động/năm. 

- Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm 1,0 – 1,5%/năm (theo chuẩn mới 

giai đoạn 2016-2020). 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 76%, trong đó lao động qua 

đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 30-35%. 

- Tỷ lệ lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020 

còn 30%. 

- Đến năm 2020, 65- 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, 30-35% 

học sinh tốt nghiệp THCS vào học bổ túc văn hoá và học nghề. 

- 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia trước năm 2020, trong đó bậc mầm 

non và tiểu học trước năm 2018. 

- Đến năm 2020: 9,3 bác sĩ/vạn dân, 32 giường bệnh/vạn dân. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn dưới 9%. 

- Tỷ lệ thôn, làng văn hóa hằng năm đạt từ 75% - 80%; tỷ lệ gia đình văn 

hóa hằng năm đạt từ 85% - 90%. 

- Tỷ lệ dân cư đô thị đến năm 2020 đạt trên 45%. 

- Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. 

c) Các chỉ tiêu về môi trường đến năm 2020 

- Thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường 95% chất thải rắn sinh hoạt 

khu vực đô thị; 75% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn. 

- 100% chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý. 

- 90% dân số đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. 

d) Các chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị 

- Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh bình quân hằng năm đạt 65% trở lên. 

- Số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm trên 2.300 đảng viên. 

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 85%. 
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- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng 

năm đạt 95%. 

2.5. Đánh giá tổng hợp 

2.5.1. Đánh giá nguồn lực cơ bản 

Hiện nay, tham gia vào hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh có các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh như: liên doanh trong 

nước, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Sự 

tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong hoạt động khai thác và sử dụng 

khoáng sản có ưu điểm là: huy động được vốn và nhân lực từ nhiều nguồn khác 

nhau. Tuy nhiên, do quy mô của các doanh nghiệp chưa lớn, nguồn vốn không 

tập trung còn dàn trải dẫn nên ít có dự án đầu tư được các thiết bị, công nghệ 

tiên tiến, chủ yếu là thủ công bán cơ giới làm thất thoát tài nguyên và gia tăng 

nguy cơ suy thoái môi trường. 

Công nghệ khai thác, sử dụng khoáng sản còn ở mức trung bình, khai thác 

và sử dụng tận thu các loại khoáng sản đi kèm và khoáng sản chính còn hạn chế, 

hiệu quả sản xuất và giá trị khoáng sản còn bị hạ thấp; việc điều tra cơ bản còn ít 

nên khi đầu tư khai thác còn gặp rủi do cho các đơn vị; một số quy định của tỉnh 

về khai thác sử dụng khoáng sản còn chồng chéo, nên quản lý còn thiếu trách 

nhiệm, chưa tập trung dẫn đến khai thác, sử dụng khoáng sản chưa được kiểm 

tra hướng dẫn thường xuyên, công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động chưa 

đảm bảo, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản chưa thực hiện tốt 

trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định. 

2.5.2. Đánh giá tiềm năng phát triển 

1. Tiềm năng về điều kiện tự nhiên và đất đai 

- Là một tỉnh thuộc vùng Châu thổ Sông Hồng, lại liền kề với Thủ đô Hà 

Nội, nằm trong vùng lan toả của tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và là một trong 8 tỉnh, thành phố thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Vĩnh Phúc có một vị trí rất thuận lợi về mặt 

giao lưu, tiếp cận thông tin và quan hệ kinh tế - xã hội với "bên ngoài", cũng 

như có lợi thế lớn từ sự hỗ trợ chung. Vị trí ấy, cùng với điều kiện giao thông 

thuận lợi, trong thực tế những năm qua, đã giúp bè bạn từ bên ngoài đến với 

Vĩnh Phúc cũng như Vĩnh Phúc "đi ra" bên ngoài rất nhanh chóng và tiện lợi. 

- Bên cạnh đó, điều kiện địa hình, đất đai cũng mang lại cho tỉnh Vĩnh 
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Phúc một thế mạnh không nhỏ, là một tiềm năng thực sự để phát triển bền vững. 

- Với tổng diện tích tự nhiên 1.237,52 km
2
,
 
tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm đủ 3 

vùng sinh thái là vùng núi, vùng trung du, vùng đồng bằng. 

- Vĩnh Phúc còn có một lượng đất đồng bằng và đất rừng chưa sử dụng 

khoảng hơn 2.200 ha, chiếm 1,7% diện tích đất tự nhiên, rất thuận lợi để phát 

triển công nghiệp và đô thị. Ở vùng đồng bằng, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, thuận 

lợi cho việc phát triển nền sản xuất nông nghiệp. 

2. Tiềm năng về hạ tầng cơ sở 

Hệ thống giao thông khá đa dạng và tương đối hoàn chỉnh, bao gồm cả 

đường bộ, đường sắt, đường thuỷ. 

- Về đường bộ: Gồm có QL 2, QL 2B, QL 2C, QL 23 chạy qua tỉnh với 

tổng chiều dài khoảng 128 km và đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 40 

km. Ngoài ra, còn có hệ thống đường tỉnh lộ với tổng chiều dài khoảng 250 km 

bao gồm đường 301, 302, và 305. 

- Đường thuỷ: Gồm 50 km sông Hồng và 35 km sông Lô nằm bao bọc tiếp 

giáp về phía Tây và phía Nam địa bàn tỉnh. 

- Đường sắt: Có 41 km đường sắt tuyến Hà Nội - Lào Cai nối với liên vận 

Quốc tế chạy qua 6/9 huyện, thị trong tỉnh với 6 nhà ga, trong đó có 02 ga chính 

là ga Vĩnh Yên và ga Phúc Yên. 

Như vậy, về giao thông, vừa sát với Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, 

Vĩnh Phúc lại có một hệ thống giao thông đủ loại và khá thuận lợi cho quá trình 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở Vĩnh Phúc cũng khá phát triển, bao gồm: 

- Về điện lực: Toàn tỉnh có 137/137 xã phường, thị trấn có điện lưới Quốc 

gia gần 100% số dân được dùng điện.  

- Về cấp nước: Hiện Vĩnh Phúc có 2 nhà máy nước lớn đang mở rộng và 

xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch và Italia. Nhà máy 

nước Vĩnh Yên, công suất sau khi mở rộng sẽ là 116.000 m
3
/ngày-đêm.  

- Về bưu chính viễn thông: lĩnh vực như viễn thông, bưu chính chuyển phát 

đã có mức tăng trưởng cao liên tục trong những năm qua. Thị trường cạnh tranh 

gay gắt và sôi động với 7 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển 

phát; 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông - internet; hơn 60 

doanh nghiệp CNTT; hơn 150 doanh nghiệp in, phát hành. Trong điều kiện đó, 
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để duy trì được tốc độ tăng trưởng thật không dễ dàng. Nhằm giải quyết khó 

khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành phát triển cơ 

sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, kinh doanh, Sở đã chủ động đối thoại, đồng hành 

cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai hoạt 

động. Kết quả là các dịch vụ Thông tin - Truyền thông tiếp tục phát triển; một số 

dịch vụ phát triển nhanh như Internet, dịch vụ di động... Những yếu tố trên cũng 

tạo ra một lợi thế không nhỏ cho sự phát triển và mời gọi đầu tư của Vĩnh Phúc. 
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PHẦN III: 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

VẬT LIỆU THÔNG THƯỜNG (ĐẤT SAN LẤP) 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC  

 

3.1. Hiện trạng khai thác san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

3.1.1. Số đơn vị khai thác 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 71 khu vực đã được cấp phép khai 

thác, 07 khu vực đã được cấp phép thăm dò và 06 khu vực đã được UBND tỉnh 

đồng ý chủ chương, đang hoàn thiện hồ sơ thăm dò. 

Bảng 01: Bảng thống kê các khu vực khai thác đất san lấp đã được cấp phép khai thác 

TT 

Toạ độ khu vực 

(Theo GPKT 

được cấp) 

Tên tổ chức, doanh 

nghiệp 
Vị trí, xã huyện 

Diện 

tích 

khai 

thác 

(ha) 

1 
1997/QĐ-UBND  

18/7/2007 

Công ty Cổ Phần 

Mạnh Lĩnh 

Khu đồi Tam Sơn, thôn Ba Gò 

xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên 
8,72 

2 
2213/QĐ-CT 

08/8/2007 

Công ty TNHH Hoà 

Thành 

Đất san lấp, khu đồi Tam Sơn,  

xã Trung Mỹ, huyện Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc 

1,86 

3 
3616/QĐ-UBND 

05/12/2007 

Xí nghiệp XD&TM 

Nghĩa Bình 

Đất san lấp, khu đồi Thằn lằn 

thuộc XN X951, P.Xuân Hoà TX 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

0,78 

4 
195/QĐ-UBND 

24/01/2008 

Xí nghiệp XD&TM 

Nghĩa Bình 

Đất san lấp, khu đồi Thằn Lằn,  

thuộc tổ 8, khu 5, phường Xuân 

Hoà, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

4,06 

5 
3688/QĐ-UBND 

12/12/2007 

Công ty TNHH An 

Hoà 

Đồi Tha xã An Hoà huyện Tam 

Dưương, tỉnh Vĩnh Phúc 
2,58 

6 
49/GP-UBND 

10/01/2008 

Công ty TNHH Vận 

Tải và Xây dựng 

Thương mại Hải Hoà 

Đất san lấp, khu đồi Rừng Chừa,  

thôn Hữu Thủ, xã Kim Long, 

huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 

1,92 

7 

392/ QĐ-CT, 

ngày 

13/02/2008. 

Công ty TNHH tư vấn 

Xây dựng và Thương 

mại Hoàng Long 

Khu Gốc Duối, xã Ngọc Thanh, 

TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc 
2,50 

8 

1222/QĐ-

UBND, ngày 

18/4/2008 

Công ty TNHH Khánh 

Linh 

Đồi Rừng Thần, thôn Vĩnh 

Đồng, xã Trung Mỹ, huyện BX 
4,90 

9 

1360/QĐ-

UBND, ngày 

28/4/2008 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu đồi Đồng Giang, xã Trung 

Mỹ, huyện BX 
4,46 
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10 

1310/QĐ-

UBND, ngày 

23/4/ 2008  

Cty Quảng Lợi Vĩnh 

Phúc 

Khu Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên, VP 
4,30 

11 

1450/QĐ-

UBND, ngày 

08/5/ 2008 

Công ty Xây dựng Yên 

Lạc 

Khu Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên, VP 
3,92 

12 
1526/QĐ-CT, 

ngày 14/5/ 2008 

Cty CP đầu tưư XD và 

thương mại Trường 

Lộc 

Đồi Hạc Sơn, xã Hướng Đạo, xã 

Đạo Tú, huyện Tam Dương, 

Vĩnh Phúc 

6,21 

13 
1547/QĐ-CT, 

ngày 16/5/ 2008 

Công ty TNHH Toàn 

Thắng chi nhánh Vĩnh 

Phúc 

Khu Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên, VP 
6,34 

14 
1831/QĐ-CT, 

ngày 12/6/ 2008 

Cty TNHH Xây dựng 

Hội Hợp 

Đồi Khan Tát xã Đạo Tú, Tam 

Dưương 
3,18 

15 
1864/QĐ-CT, 

ngày 13/6/2008 

Cty Quảng Lợi Vĩnh 

Phúc 

Đồi Khan Tát xã Đạo Tú, Tam 

Dương 
7,53 

16 

2139/QĐ-

UBND, ngày 

30/6/2008 

Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng An Thịnh 

Khu Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên, VP 
8,42 

17 
2212/QĐ-CT, 

ngày 03/7/2008 

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế & Xây dựng 

Vĩnh Phúc 

Khu Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên, VP 
1,84 

18 
2114/QĐ-CT, 

ngày 03/7/2008 

Công ty TNHH Hoà 

Thành 

Khu đồi Cao, xã Đồng Thịnh, 

huyện Lập Thạch 
1,30 

19 
2372/QĐ-CT, 

ngày 11/7/2008 

Công ty Cổ phần 

Vinaconex 6 

Khu đồi Tam Cót, xã Ngọc 

Thanh, TX.Phúc Yên, VP 
1,42 

20 
3768/QĐ-CT, 

ngày 20/10/2008 

Công ty Cổ Phần 

Mạnh Lĩnh 

Đồi Tam Sơn, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
2,90 

21 
3820/QĐ-CT, 

ngày 22/10/2008 

Xí nghiệp XD&TM 

Nghĩa Bình 

Đồi Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
1,97 

22 
379/QĐ-CT, 

ngày 12/02/2009 

Công ty TNHH 

Thương mại và DV 

Hoàng Anh 

Đồi Tam Sơn, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
0,86 

23 
306/QĐ-CT, 

ngày 22/01/2009 

Công ty CP ĐTXD và 

TM Nhật Hằng 

Đồi Gốc Duối, xã Ngọc Thanh, 

TX Phú Yên 
2,65 

24 
823/QĐ-UBND, 

ngày 25/03/2009 

Công ty TNHH Đầu tư 

XD Phương Nam 

Đồi cao, thôn Vạn Thắng, xã 

Đồng Thịnh huyện Lập Thạch 
4,24 

25 

2072/QĐ-

UBND, ngày 

06/7/2009. 

Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Vân 

Khu Đồi Tam Sơn, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
0,96 

26 

2321/QĐ-

UBND, ngày 

29/7/2009. 

Công ty CP Xây dựng 

và PT Đô thị 

Khu Đồi Lỏ Mỏi, xã Hương Sơn, 

huyện Bình Xuyên 
0,75 
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27 

2502/QĐ-

UBND, ngày 

07/8/2009. 

Công ty TNHH Hoa 

Cây cảnh Vĩnh Phúc 

Thôn Hợp Minh, xã Kim Long, 

huyện Tam Dưương 
6,24 

28 

3029/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2009 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu đồi Cao, thôn Trung Màu, 

xã Trung Mỹ, huyện BX 
9,31 

29 

3030/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2009 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu đồi Đồng Giang, xã Trung 

Mỹ, huyện BX 
5,86 

30 

3853/QĐ-

UBND, ngày 

02/11/ 2009 

Công ty TNHH Việt 

Thắng 

 Đồi Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
5,11 

31 

4361/QĐ-

UBND, ngày 

11/12/2009 

Công ty CP ĐTXD 

Công nghiệp Thăng 

Long 

Đồi Dọc Đanh, xã Hướng Đạo, 

huyện Tam Dưương 
6,96 

32 

4362/QĐ-

UBND, ngày 

11/12/2009 

  
Đồi Ao Lưa, xã Hướng Đạo, xã 

Kim Long, huyện Tam Dương 
9,42 

33 

4359/QĐ-

UBND, ngày 

10/12/2009 

Công ty xây dựng Mê 

Linh 

Đồi Cao, xã Trung Mỹ, huyện 

Bình Xuyên 
2,81 

34 

3952/QĐ-

UBND, ngày 

13/11/2009 

Cty Quảng Lợi Vĩnh 

Phúc 

Đồi Đồng Giang, xã trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
3,69 

35 

529/QĐ-UBND, 

ngày 26/02/ 

2010 

Công ty Xây dựng Yên 

Lạc 

Đồi Đình Trằm, xã Đạo Tú, 

huyện Tam Dưương 
2,00 

36 
726/QĐ-UBND, 

ngày 23/3/ 2010 

Công ty TNHH XD và 

Thưương mại Phong 

Ninh 

Đồi Rừng Nến, xã Đạo Tú, xã 

Thanh Vân, huyện Tam Dương 
7,23 

37 
725/QĐ-UBND, 

ngày 23/3/2010 
  

Đồi Gô, xã Kim Long, huyện 

Tam Dưương 
1,42 

38 

1038/QĐ-

UBND, ngày 

27/4/2010 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu đồi Lá Mái, xã Hương Sơn, 

huyện BX 
6,04 

39 

1039/QĐ-

UBND, ngày 

27/4/2010 

Công ty TNHH 

Phưước An 

Khu đồi Gò Dê, xã Hương Sơn, 

huyện BX 
3,17 

40 

1081/QĐ-

UBND, ngày 

28/4/2010 

Công ty TNHH Khánh 

Linh 

Đồi Tam Sơn, xã Trung Mỹ, 

huyện BX 
1,52 
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41 

1385/QĐ-

UBND, 

27/5/2010 

Cty TNHH XD Hưng 

Phát 

Thôn Bá Cầu, xã Sơn Lôi, Bình 

Xuyên 
1,24 

42 

1370/QĐ-

UBND, 

26/5/2010 

Chi nhánh Cụng ty 

TNHH Toàn Thắng 

Vĩnh Phúc 

Đồi Tam Sơn, xã Trung Mỹ, 

Bình Xuyên 
1,01 

43 

1107/QĐ-

UBND, 

29/4/2010 

Công ty XD Yên Lạc 
Đồi Sau Mun và Sau Rừng xã 

Duy Phiên, huyện Tam Dưương 
2,11 

44 

1631/QĐ-

UBND, 

15/6/2010 

Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Vân 

Đồi Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện BX 
4,29 

45 

2779/ QĐ-

UBND, ngày 

01/10/2010. 

Công ty CP XD và 

Thương mại Khang 

Minh 

Khu Đồi Nhon Húc và Gò Bếp, 

xã Tứ Yên, huyện Sông Lô 
8,80 

46 

2943/ QĐ-

UBND, ngày 

18/10/2010. 

Công ty TNHH Hương 

Thịnh 

Khu đồi Đính Chùa, xã Tiên Lữ, 

huyện Lập Thạch  
5,31 

47 

2918/ QĐ-

UBND, ngày 

18/10/2010. 

Công ty CP Đầu tư XD 

Bảo Quân 

Khu đồi Dọc Đanh, xã Hướng 

Đạo, huyện Tam Dương 
9,73 

48 

3931/QĐ-

UBND, 

24/12/2010 

Công ty TNHH Vận tải 

và XD Thương mại 

Hải Hoà 

Đồi Ao Lưa Xã Hướng Đạo, 

huyện Tam Dương 
2,52 

49 

3952/QĐ-

UBND, 

27/12/2010 

  
Xã Tử Du, xã Tiên Lữ huyện 

Lập Thạch 
4,41 

50 
149/QĐ-UBND, 

21/01/2011 

Công ty  TNHH Đầu 

tư Xây dựng An Thịnh 

Vĩnh Phúc 

Khu đồi Cao, đồi Na cóm xã Sơn 

Lôi, huyện Bình Xuyên 
3,40 

51 

1591/QĐ-

UBND, ngày 

08/7/2011 

Công ty Cổ Phần 

Mạnh Lĩnh 

Khu vực Đòi Đồng Giang, xã 

Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. 
1,77 

52 
636/QĐ-UBND, 

ngày 15/03/2012 

Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Phương 

Nam 

Đồi Ba Bậc, xã Tứ Yên, huyện 

Sông Lô 
9,45 

53 
777/QĐ-UBND, 

ngày 04/4/2012 

Công ty TNHH Hoàng 

Đăng 

Đồi Rừng Sậu, xã Bàn Giản, 

huyện Lập Thạch 
5,65 

54 
871/QĐ-CT, 

ngày 16/4/2012 

Công ty Xây dựng Yên 

Lạc 

Đồi Rừng Tròm, xã Đồng Tĩnh 

và đồi Rừng Bún, xã Hoàng Hoa, 

huyện Tam Dương 

8,08 

55 
870/QĐ-CT, 

ngày 16/4/2012 

Công ty Xây dựng Yên 

Lạc 

Đồi Gạo Rang, xã Đồng Tĩnh và 

đồi Chùa Dền, xã Hoàng Hoa, 

huyện Tam Dương 

8,11 
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56 
952/QĐ-UBND, 

ngày 02/5/2012 

Công ty TNHH Xây 

dựng và XNK Sơn 

Tùng 

 Đồi đồng Thang, xã  Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
5,30 

57 

1393/QĐ-

UBND, ngày 

25/6/2012 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu đồi Sậu Chùa, thôn Hạ Ích, 

xã Đồng Ích, lập thạch 
2,54 

58 

1398/QĐ-

UBND, ngày 

26/6/2012 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu Trại Đồng Dâm, thôn 

Lương Câu, xã Sơn Lôi, huyện 

Bình Xuyên 

1,00 

59 

2034/QĐ-

UBND, ngày 

22/8/2012 

Công ty TNHH Phước 

An 

Khu đồi Thằn Lằn, thôn Cao 

Quang, xã Cao Minh, tx Phúc 

Yên 

1,68 

60 

2155/QĐ-

UBND, ngày 

29/8/2012 

Công ty TNHH 

Thương mại Tỉnh Tuấn 

Khu đồi Trường Đoàn, thôn 

Lương Câu và đồi Chùa, thôn Ái 

Văn, xã Sơn Lôi, H.Bình Xuyên 

1,01 

61 

3324/QĐ-

UBND, ngày 

06/12/2012 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Linh Nam 

Khu Vực XD Doanh trại Tiểu 

đoàn 2 -Trường QS QK2 tại khu 

vực Đồng Oanh, xã Hương Sơn, 

huyện Bình Xuyên 

2,55 

62 

Số: 456/QĐ-

UBND, ngày 

07/2/2013  

Công ty TNHH Xây 

dựng Phú Thịnh 

Đồi  Mỵ, thôn Guồng,  xã Tử 

Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

0,85 

63 

Số: 1846/QĐ-

UBND, ngày 

19/7/2013  

Công ty CP Tư vấn 

Đầu tư XD Bắc Ái 

tại điểm mỏ, Núi Hiệu, xã Liễn 

Sơn và đồi Rừng Anh, xã Liễn 

Hòa, huyện Lập Thạch 

5,94 

64 

2141/GP-

UBND, ngày 

14/8/2013 

Cty Kim Ngọc Minh 
 xã Hoàng Hoa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
3,53 

65 

Số: 2760/GP-

UBND, ngày 

04/10/2013 

Công ty Cổ Phần 

Mạnh Lĩnh 

Đồi Đồng Giang, xã Trung Mỹ, 

huyện Bình Xuyên 
1,36 

66 
96/GP-UBND, 

13/01/2014 

HTX Vận tải Tiến 

Dũng 

Đồi Rừng Khánh, Sơn Bỉ, thị 

trấn Gia Khánh, huyện Bình 

Xuyên 

1,40 

67 
983/QĐ-UBND, 

02/4/2014 

Công ty CPTV-ĐTXD 

- TM&DV Bắc Mê 

Kông 

Đồi Bắc Xa, thị trấn Hợp Hoà và 

xã Đồng Tĩnh, huyện Tam 

Dương 

7,49 

68 

1050/QĐ-

UBND, 

15/4/2014 

Công ty TNHH Đầu tư 

XD Phương Nam 

Vận chuyển đất san nền thừa 

(NM gạch của Công ty TNHH 

VITTO-VP, tại xã Kim Long, 

Tam Dương) 

3,09 

69 

1736/GP-

UBND, 

14/5/2014 

Công ty TNHH Thiên 

Ân 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương 
2,90 
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70 

1973/GP-

UBND, 

17/7/2014 

Công ty CP Tập Đoàn 

Toàn Vĩ 

Xã Minh Quang, huyện Tam 

Đảo 
6,00 

71 

2495/GP-

UBND, 

12/9/2014 

Công ty TNHH XD 

Phát triển Hạ tầng Vân 

Hội 

Xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương 
8,10 

Tổng 291,95 

 

Bảng 02: Bảng thống kê các khu vực khai thác đất san lấp đã được cấp phép thăm dò 

STT 

Toạ độ khu vực 

(Theo GPKT 

được cấp) 

Tên tổ chức, doanh 

nghiệp 
Vị trí, xã huyện 

Diện 

tích 

khai 

thác 

(ha) 

1 
2802/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2010 

Công ty Cổ phần TMS 

Bất động sản 
 xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch 21,05 

2 
2696/GP-UBND 

ngày 01/10/2013 

Công ty TNHH Kết 

Hiền 
Xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch 0,91 

3 
504/GP-UBND 

ngày 25/02/2014 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Tam Sơn 
xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên 4,41 

4 
1025/GP-UBND 

ngày 11/4/2014 

Công ty TNHH MTV 

XD&TM Tùng Phát 

 đồi Dọc Mai, Dọc Đoả, thôn Yên 

Bình, xã Đồng Thịnh, huyện Sông 

Lô 

2,63 

5 
1017/GP-UBND, 

ngày 11/4/2014  
Công ty cổ phần 468 

khu Đồng Bông, xã Kim Long, 

Tam Dương 
1,28 

6 
918/GP-UBND 

ngày 02/4/2014  

Công ty TNHH Xây 

dựng An Lạc Vĩnh 

Phúc 

Đồi Cao Tiêu, xã Yên Dương 1,00 

7 
1405/GP-UBND 

ngày 21/5/2014  

Công ty TNHH TM 

và XD Hải Hưng 
Xã Tử Du, huyện Lập Thạch 4,94 

Tổng 36,22 

 

Bảng 03: Bảng thống kê các khu vực khai thác đất san lấp đã được UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương và đang hoàn thiện hồ sơ thăm dò 

STT 

Toạ độ khu vực 

(Theo GPKT 

được cấp) 

Tên tổ chức, doanh 

nghiệp 
Vị trí, xã huyện 

Diện 

tích 

khai 

thác 

(ha) 

1 
Đang thẩm định 

hồ sơ 

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Bắc Ái 

xã Trung Mỹ-Bình Xuyên - Vĩnh 

Phúc 
2,04 

2 
Đang thẩm định 

hồ sơ 

Công ty TNHH Thịnh 

Phát Tam Đảo 

xã Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh 

Phúc 
8,25 
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3 
Đang thẩm định 

hồ sơ 

Công ty CP Xây dựng 

thương mại Tam Đảo 

xã Hoàng Hoa - Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 
4,36 

5 
Đang thẩm định 

hồ sơ 

Công ty TNHH MTV 

Trường Thịnh 

khu đồi Quạn và khu đồi Chùa 

Mèn, xã Tử Du, huyện Lập Thạch 
13,09 

6 
Đang hoàn thiện  

hồ sơ 

Doanh nghiệp Tư 

Nhân Ngọc Tú 

đồi Bu lu, xã Thanh Vân, huyện 

Tam Dương 
2,23 

Tổng 29,97 

 

3.1.2. Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác đất san lấp trong 

thời gian vừa qua. 

Trong những năm vừa qua, tình trạng khai thác khoáng sản làm vật liệu 

thông thường (đặc biệt là đất san lấp) trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp ở 

nhiều địa phương như: Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch… Theo 

quy định của Luật Khoáng sản thì UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm 

quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn mình và phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND cấp trên nếu để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng 

sản trái phép trên địa bàn; thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản làm vật 

liệu thông thường (kể cả đất san lấp) do UBND tỉnh cấp phép, cấp huyện, xã 

không có quyền cấp phép. Nhưng do nhu cầu đất san lấp phục vụ xây dựng các 

công trình là quá lớn và do chưa nắm chắc quy định của Luật Khoáng sản về 

thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản (trong đó có đất san lấp), nên tại một 

số khu vực trong tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã tự cấp phép cho các hộ gia đình, tổ 

chức khai thác dưới những hình thức như: hợp đồng san gạt mặt bằng phục vụ 

xây dựng công trình, hạ cốt cải tạo đất để trồng trọt canh tác… 

Việc khai thác đất trái phép đã làm thay đổi địa hình, phá vỡ quy hoạch 

chung, ảnh hưởng xấu đến môi trường, làm thất thu thuế cho ngân sách Nhà 

nước và gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Trước những thực trạng trên, các sở 

ban ngành liên quan đã có những tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định 

về trách nhiệm, quan hệ, phối hợp giữa các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân 

trong lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh.Cùng với việc ban hành văn bản trên, trong thời gian vừa qua UBND tỉnh 

đã thành lập nhiều đoàn thanh, kiểm tra liên ngành và Sở TN&MT cũng chủ 

động tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên việc khai thác đất san lấp trái 

phép. Từ đó đã cơ bản ngăn chặn kịp thời các hiện tượng khai thác trái phép và 
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đặc biệt là đã chấn chỉnh dứt điểm tình trạng cấp phép khai thác đất san lấp 

không đúng thẩm quyền của cấp huyện. 

Để đáp ứng được khối lượng đất san lấp mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ 

xây dựng cho các công trình, dự án thì cần sớm phải có quy hoạch tổng thể các 

điểm khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh để có cơ sở quản lý và khai thác một 

cách hiệu quả. 

3.2. Đánh giá về thực trạng khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc 

3.2.1. Những kết quả đạt được 

Có thể nói rằng việc khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các công trình 

xây dựng trong những năm gần đây đã dần đi vào nền nếp và ổn định: khai thác 

đất được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, nguồn thu từ thuế tài nguyên và phí 

môi trường cho địa phương được gia tăng; ô nhiễm môi trường xung quanh khu 

vực khai thác và san lấp được hạn chế. 

3.2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1. Những vấn đề tồn tại, hạn chế 

- Việc khai thác, sử dụng chủ yếu nhỏ lẻ, gây nên nhiều vấn đề bất cập về 

vệ sinh môi trường, trật tự an ninh xã hội và an toàn lao động. 

- Gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên. 

2. Nguyên nhân: 

 Văn bản pháp luật điều chỉnh các hoạt động đầu tư khai thác, sử dụng 

khoáng sản thiếu sự nhất quán và đồng bộ, tạo nhiều kẽ hở; Sự hiểu biết về pháp 

luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản còn hạn chế; Chưa 

có quy hoạch tổng thể nên chưa có cơ sở để quản lý khai thác và sử dụng phù 

hợp. 

3.3. Nhu cầu sử dụng và các vị trí dự kiến khai thác đất san lấp trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Dưới đây là số thống kê liệu theo báo cáo của các huyện, thành, thị trên địa 

bàn tỉnh: 

1. Huyện Bình Xuyên: 

- Nhu cầu sử dụng đất san lấp giai đoạn 2015-2019 khoảng 1,236 triệu m3; 

- Các vị trí dự kiến khai thác gồm 03 vị trí, với tổng diện tích khoảng 145 

ha, trữ lượng khai thác khoảng 12,65 triệu m
3
. Vị trí dự kiến chủ yếu tại xã 

Trung Mỹ. 
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2. Huyện Tam Dương: 

- Nhu cầu sử dụng đất san lấp giai đoạn 2015-2019 khoảng 10,128 triệu m
3
;  

- Các vị trí dự kiến khai thác gồm 11 vị trí với tổng diện tích khoảng 55 ha. 

Tổng trữ lượng đất khai thác khoảng 3,0904 triệu m
3
. 

3. Huyện Tam Đảo: 

- Địa phương chưa có báo cáo về nhu cầu khối lượng đất đắp giai đoạn 

2015-2019 trên địa bàn Huyện; 

- Đề xuất 04 khu vực có khả năng khai thác đất (trong đó đã quy hoạch địa 

điểm khai thác đất san lấp tại một số vị trí trong các khu vực này), chủ yếu tại xã 

Minh Quang và có 01 vị trí tại xã Yên Dương. Theo tính toán sơ bộ của Sở Xây 

dựng, tổng diện tích 04 các khu vực này khoảng 50 ha, trữ lượng khai thác đất 

khoảng 3-4 triệu m
3
. 

4. Huyện Sông Lô: 

- Địa phương chưa có báo cáo về nhu cầu khối lượng đất đắp giai đoạn 

2015-2019 trên địa bàn Huyện; 

- Các vị trí dự kiến khai thác gồm 11 vị trí với tổng diện tích khoảng 73 ha, 

tổng trữ lượng đất đắp khoảng 7,21 triệu m
3
. 

5. Huyện Lập Thạch 

- Các vị trí dự kiến khai thác gồm 07 vị trí với tổng diện tích khoảng 111ha, 

tổng trữ lượng đất đắp khoảng 10,0 triệu m
3
. 

6. Thị xã Phúc Yên: 

+ Nhu cầu sử dụng đất san lấp giai đoạn 2015-2019 khoảng 10,5 triệu m3; 

+ Các vị trí dự kiến khai thác gồm 06 vị trí tại phường Đồng Xuân, Xuân 

Hòa và xã Ngọc Thanh với tổng diện tích khoảng 27,7 ha; trữ lượng khai thác 

đất khoảng 10,834 triệu m
3
. 

. 
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PHẦN IV:  

NỘI DUNG QUY HOẠCH KHAI THÁC KHOẢNG SẢN  

VẬT LIỆU THÔNG THƯỜNG (ĐẤT SAN LẤP)  

PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

4.1. Quan điểm quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất 

san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

- Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục 

vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Luật 

khoáng sản và các văn bản quy định của các cấp, các ngành có thẩm quyền liên 

quan, phù hợp với quy hoạch tổn thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quy 

hoạch chuyên ngành và quy hoạch khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường của cả nước; 

- Đáp ứng yêu cầu về xây dựng và phát triển bền vững; sử dụng hiệu quả 

nguồn tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, cảnh 

quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên 

thiên nhiên khác; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; 

- Tạo điều kiện để các tổ chức có năng lực về tài chính, kỹ thuật tham gia 

đầu tư khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san 

lấp) theo hướng đầu tư bền vững. Hoạt động khai thác khoáng sản vật liệu thông 

thường (đất san lấp) phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và 

nhân dân ở vùng có khoáng sản. 

4.2. Danh mục các khu vực khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất 

san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

- Tổng số các khu vực được xác lập khai thác khoáng sản vật liệu thông 

thường (đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 28 điểm; 

tổng diện tích là 552,26 ha. 

- Các khu vực được quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường 

(đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được xác định theo 

từng địa phương, cụ thể: 

1. Huyện Bình Xuyên: gồm 03 khu vực có kí hiệu BX1, BX2, BX3 tại khu 

vực đồi Trại Ngỗng, đồi Cao, đồi Đồng Giang, đồi giáp hồ La Cóc thuộc xã 

Trung Mỹ; tổng diện tích khai thác khoảng 101 ha. 
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2. Huyện Tam Đảo: gồm 05 khu vực có kí hiệu TĐ1, TĐ2, TĐ3, TĐ4, TĐ5 

tại khu vực đồi Đá, đầu Gò Phấng xã Minh Quang; khu vực đồi thôn Kiên Tràng 

Tam Quan; khu vực đồi Cao Tiêu, đồi Ngang xã Yên Dương; khu vực Rừng 

Đoài, thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý. Tổng diện tích khai thác khoảng 107 ha. 

3. Huyện Tam Dương: gồm 07 khu vực có kí hiệu TD1, TD2, TD3, TD4, 

TD5, TD6, TD7 tại khu vực đồi thôn Lũng Hữu 9, xã Hoàng Hoa; khu vực tại xã 

Kim Long; khu vực đồi Đồng Bông, đồi Dọc Đanh xã Hướng Đạo; khu vực đồi 

Đồng Bông, thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên; khu vực đồi Bu Lu xã Thanh Vân; 

khu vực đồi Kiến, đồi Cháy, đồi Bồ Mỵ thị trấn Hợp Hòa. Tổng diện tích khai 

thác khoảng 111 ha. 

4. Huyện Lập Thạch: gồm 09 khu vực có kí hiệu LT1, LT2, LT3, LT4, 

LT5, LT6, LT7, LT8, LT9 tại khu vực đồi thuộc thị trấn Hoa Sơn, xã Liễn Sơn 

và xã Liên Hòa; khu vực đồi thôn Phú Ninh, đồi Bồ Kiên, xã Liên Hòa và khu 

vực đồi thôn Guồng, đồi rừng Sậu thôn Bản Hậu, đồi chùa Mèn, đồi Ao Rô thôn 

Sau Gia, đồi Voi Đằm thôn Đồng Quyền thuộc xã Tử Du; khu vực vực thuộc 

KCN Lập Thạch II tại xã Bàn Giản và xã Đồng Ích; khu vực đồi Quạn thuộc xã 

Xuân Lôi và xã Tử Du; khu vực đồi Đính Chùa thuộc xã Tiên Lữ và xã Tử Du; 

khu vực đồi Ao Sau, thôn Vườn Tràng, xã Xuân Lôi; khu đồi Đá Vỡ, thôn Ngọc, 

xã Ngọc Mỹ. Tổng diện tích khai thác khoảng 198 ha. 

5. Huyện Sông Lô: gồm 03 khu vực có kí hiệu SL1, SL2, SL3 tại khu vực 

đồi Dọc Mai, Dọc Đỏa xã Đồng Thịnh; khu vực chân Núi Đền, thôn Đồng Găng 

xã Quang Yên; khu vực đất đồi tại xã Đức Bác và xã Đồng Thịnh. Tổng diện 

tích khai thác khoảng 30 ha. 

6. Thành phố Vĩnh Yên: gồm 01 khu vực có kí hiệu VY1 tại khu đồi Gò 

Rùa, phường Khai Quang. Tổng diện tích khai thác khoảng 5,26 ha. 
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Hình 02: Sơ đồ các khu vực khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ 

các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

 

 

Bảng 04: Danh mục các khu vực khai thác khoáng sản vật liệu thông thường 

(đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

STT 
Ký 

hiệu  
Vị trí địa điểm 

Diện 

tích 

(ha) 

Mục đích sử dụng 

đất theo QHXD 

I. Huyện Bình Xuyên 101 
 

1 BX1 Khu vực đồi Trại Ngỗng, xã Trung Mỹ 6 
Đất trồng rừng sản 

xuất 

2 BX2 
Khu vực đồi Cao, đồi Đồng Giang, xã 

Trung Mỹ 
65 nt 

3 BX3 
Khu vực đồi giáp hồ La Cóc, xã Trung 

Mỹ 
30 nt 

II. Huyện Tam Đảo 107   
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1 TĐ1 Khu vực đồi Đá, xã Minh Quang 16 
Đất trồng rừng sản 

xuất 

2 TĐ2 Khu vực đầu Gò Phấng, xã Minh Quang 21 nt 

3 TĐ3 
Khu vực đồi thôn Kiên Tràng, xã Tam 

Quan 
10 Đất phát triển đô thị 

4 TĐ4 
Khu vực đồi Cao Tiêu, Đồi Ngang, xã 

Yên Dương. 
50 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

5 TĐ5 
Khu vực đồi Rừng Đoài, thôn Tây Sơn, 

xã Bồ Lý 
10 nt 

III. Huyện Tam Dương  111   

1 TD1 
Khu vực đồi thôn Lũng Hữu 9, xã Hoàng 

Hoa 
10 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

2 TD2 
Khu vực tại xã Kim Long và xã Hướng 

Đạo  
25 

Đất trồng rừng sản 

xuất; một phần phát 

triển đô thị 

3 TD3 
Khu vực đồi Kiến, đồi Cháy và đồi Bồ 

Mỵ, thị trấn Hợp Hòa 
11 

Đất phát triển cây 

xanh đô thị 

4 TD4 
Khu vực đồi Đồng Bông, khu đồi thuộc 

xã Hướng Đạo 
25 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

5 TD5 
Khu vực đồi Dọc Đanh, khu vực xung 

quanh thuộc xã Hướng Đạo 
20 Đất phát triển đô thị 

6 TD6 
Khu đồi Đồng Bông, thôn Diên Lâm, xã 

Duy Phiên 
5 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

7 TD7 Khu đồi Bu Lu, xã Thanh Vân 15 

Thuộc QHPK khu đô 

thị 

 Đại học tỉnh 

IV. Lập Thạch  198   

1 LT1 
Khu vực đồi tại TT Hoa Sơn, xã Liễn 

Sơn và xã Liên Hòa 
60 

Đất phát triển công 

nghiệp, đất trồng 

rừng sản xuất 

2 LT2 Khu vực đồi thôn Phú Ninh, xã Tử Du 18 

Đất phát triển công 

nghiệp  

(thuộc KCN Thái 

Hòa - Liễn Sơn - 

Liên Hòa (KV2) 

3 LT3 
Khu vực đồi Bồ Kiên, xã Liên Hòa và 

khu đồi đồi Bò Mía, xã Bàn Giản  
21 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

4 LT4 
Khu vực đồi Bờ Núi, thôn Hoàng Sơn và 

đồi chùa Mèn, xã Tử Du 
20 nt 
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5 LT5 Khu vực đồi thôn Guồng, xã Tử Du 5,5 nt 

6 LT6 
Khu vực đồi Ao Sau, thôn Vườn Tràng, 

xã Xuân Lôi 
1,5 nt 

7 LT7 
Khu vực thuộc KCN Lập Thạch 2, tại xã 

Bàn Giản và Đồng Ích 
30 

Đất phát triển công 

nghiệp  

(KCN Lập Thạch II) 

8 LT8 
Khu vực đồi Quạn, xã Xuân Lôi và xã 

Tử Du 
20 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

9 LT9 
Khu vực đồi Đính Chùa, xã Tiên Lữ, xã 

Tử Du 
22 nt 

V. Huyện Sông Lô  30   

1 SL1 
Khu vực đồi Dọc Mai, Dọc Đỏa thuộc xã 

Đồng Thịnh 
5 

Đất phát triển công 

nghiệp 

2 SL2 
Khu vực đất đồi tại xã Đức Bác và xã 

Đồng Thịnh 
15 nt 

3 SL3 
Khu vực chân núi Đền, thôn Đồng Găng, 

xã Quang Yên 
10 

Đất trồng rừng sản 

xuất 

VI. Thành phố Vĩnh Yên  5,26   

1 VY1 Khu đồi gò Rùa, phường Khai Quang 5,26 
Đất công nghiệp, cây 

xanh đô thị 

          

          Tổng số điểm 28   

          Tổng diện tích các điểm 552,26   
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PHẦN V: 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 
 

Bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường khai thác và sử dụng khoáng sản 

ngày càng được Nhà nước và xã hội quan tâm. Nhà nước ta đã có Luật bảo vệ 

môi trường. Tuy nhiên, cho đến nay việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm 

đúng mức trong ngành khai khoáng, hậu quả là đang gây ra  một số tác động xấu 

cho môi trường. Để Luật bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả, một 

mặt cần nghiên cứu hoàn thiện các văn bản pháp quy, củng cố tổ chức hệ thống 

các cơ quan quản lý về môi trường, các cơ quan tư vấn, kiểm tra, giám sát, mặt 

khác cần có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả hơn là khắc phục hậu quả của tác 

động môi trường. 

Cần đánh giá các tác động môi trường như nguồn gây tác động có liên quan 

đến chất thải, không liên quan đến chất thải, dự báo những rủi ro về sự cố môi 

trường do dự án gây ra trong quá trình xây dựng và khai thác.  

 Các đối tượng và quy mô bị ảnh hưởng là môi trường tự nhiên, kinh tế, 

văn hoá, xã hội…và các đối tượng khác trong vùng và các vùng kế cận bị ảnh 

hưởng do các yếu tố chất thải, các yếu tố không phải là chất thải, những rủi ro về 

sự cố môi trường khi triển khai thi công khai thác. 

 Tiến hành các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi trường. Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về 

bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển khai thi công khai thác.  

 Xây dựng các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám 

sát môi trường. Các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, các 

yếu tố khác ngoài chất thải như xói mòn, trượt lở, lún đất…Thực hiện chương 

trình giám sát chất thải, giám sát môi trường xung quanh, giám sát các yếu tố 

khác trong quá trình khai thác.  

5.1. Ảnh hưởng khai thác đất san lấp đến môi trường 

1. Môi trường nước: 

- Việc khai thác đất san lấp không được kiểm soát sẽ làm ảnh hưởng đến 

vùng nước hồ, sông và hệ sinh thái trong khu vực.  
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- Việc khai thác làm sói mòn đất, các chất rắn lơ lửng từ quá trình khai thác 

tạo ra, dầu mỡ từ máy móc khai thác cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới 

môi trường nước mặt và nước ngầm. 

2. Môi trường không khí và tiếng ồn: 

- Trong quá trình khai thác và vận chuyển đất san lấp sẽ ảnh hưởng tới môi 

trường không khí như: phát tát khói bụi từ máy móc khai thác, vận chuyển, tụi 

từ đất tại điểm khai thác và đất rơi trong quá trình vận chuyển; 

- Máy móc khai thác và phương tiện vận chuyển cũng làm ảnh hưởng tới 

tiếng ồn khu vực lân cận; ảnh hưởng tới đời sống của người dân hai bên đường. 

3. Môi trường đất: 

Qúa trình khai thác đất chỉ làm thay đổi cao độ nền không làm ảnh hưởng 

nhiều tới chất lượng môi trường đất. 

4. Môi trường cảnh quan: 

Qúa trình khai thác đất san lấp làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên của khu 

vực;  

5.2. Công tác bảo vệ môi trường,  giảm thiểu ô nhiễm và hướng sử dụng đất 

sau khai thác 

- Bảo vệ môi trường, làm giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc khai 

thác sử dụng khoáng sản bằng các biện pháp sau: 

+ Sử dụng công nghệ và thiết bị khai thác phù hợp với điều kiện tự nhiên 

và khả năng sản lượng của mỏ nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; 

+ Tận dụng tối đa khả năng sử dụng bãi thải thải trong để hạn chế việc 

chiếm dụng đất đai trong quá trình khai thác mỏ; 

+ Trong quá trình khai thác, cần kiểm soát tiếng ồn, bụi và ô nhiễm nước, 

đặc biệt trong các khâu xúc bốc và vận chuyển đất; đảm bảo luôn nhỏ hơn các 

giới hạn cho phép về bảo vệ môi trường; tránh ảnh hưởng tới các khu dân cư các 

khu du lịch, di tích văn hóa,… gần khu vực khai thác mỏ, người lao động trực 

tiếp và môi trường sinh thái của khu vực; 

+ Tiến hành hoàn phục môi trường sau khai thác để cải tạo các công trình 

mỏ cho mục đích mới có hiệu quả kinh tế; 

- Cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác: 
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+ Tuỳ thuộc vào độ sâu kết thúc khai thác so với bề mặt địa hình xung 

quanh mà có biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác. 

Căn cứ vào các loại hình khai thác và độ sâu khai thác, có thể đưa ra một số biện 

pháp cải tạo và phục hồi môi trường cải tạo thành mặt bằng xây dựng các khu 

dân cư, công nghiệp, hoặc công viên cây xanh cũng như cải tạo đất trồng cây 

công nghiệp, nông nghiệp rất phù hợp. 

+ Những định hướng chung nêu trên cho các loại hình khai thác khoáng sản 

được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên đối với từng mỏ cụ thể phải có 

báo cáo đánh giá tác động môi trường để có các giải pháp khống chế ô nhiễm, 

cải tạo và phục hồi môi trường cho phù hợp với điều kiện của mỏ. 

Như vậy, giải pháp bảo vệ môi trường cần: Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc 

biện pháp chủ động bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai thác, chế biến theo 

hướng áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; nghiêm túc thực 

hiện việc hoàn trả mặt bằng, môi trường sau khai thác. Đảm bảo vệ sinh công 

nghiệp và an toàn lao động trong sản xuất. Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng 

các công nghệ xử lý môi trường tiên tiến trong tất cả các công đoạn sản xuất. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường đầu tư trang thiết bị quan trắc, kiểm 

soát môi trường.  
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PHẦN VI: 

NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

  
6.1. Những giải pháp thực hiện quy hoạch 

6.1.1. Giải pháp về quản lý 

Các sở, ban, ngành theo chức năng quyền hạn của mình tiếp tục thực hiện 

theo đúng các quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan khác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác đất 

làm vật liệu san lấp và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm không thực 

hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác đất làm vật 

liệu san lấp. 

6.1.2. Giải pháp bảo vệ môi trường  

- Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân khai thác trái phép 

không theo Quy hoạch đã được phê duyệt; 

- Ưu tiên cho các doanh nghiệp có khả năng tài chính và thiết bị khai thác, 

vận chuyển phù hợp ít ảnh hưởng đến môi trường. 

- Thực hiện tốt việc thành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 

đăng ký chất lượng môi trường; ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định pháp 

luật; có phương án bảo vệ và những biện pháp phục hồi môi trường tốt nhất. 

- Sau khi khai thác xong, hoàn thổ, san ủi hoàn trả lại mặt bằng và trồng 

cây phục hồi môi trường kịp thời những khu vực đã khai thác; Các chất thải 

trong khai thác, chế biến phải được gom nhặt, xử lý chôn lấp hoặc đốt theo đúng 

quy định. 

6.1.3. Các giải pháp về vốn: 

- Vốn đầu tư cho công tác điều tra khảo sát, đánh giá chất lượng, trữ lượng 

đất làm vật liệu san lấp do các doanh nghiệp. 

- Vốn cho khai thác sử dụng: Có thể kêu gọi vốn đầu tư của các cổ đông 

dưới các hình thức liên doanh, liên kết để đầu tư. 

- Để có nguồn vốn cho tái đầu tư phát triển sản xuất, các doanh nghiệp cần 

có biện pháp tiết kiệm tạo tích luỹ, tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với 

các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các chủ đầu tư công trình cùng góp vốn 

khai thác, sử dụng. 

6.1.4. Các giải pháp về công nghệ, thiết bị: 
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Đối với đất làm vật liệu san lấp trong xây dựng cũng cần tiếp tục thay đổi 

thiết bị, công nghệ khai thác, vận chuyển tránh ô nhiễm môi trường. Áp dụng 

các quy định giảm thiểu tác động môi trường như: quy định về độ an toàn của 

thùng xe, các tuyến đường được phép và không được phép vận chuyển, che đậy 

thùng xe trong quá trình vận chuyển, phun nước đối với những đoạn đường qua 

khu vực dân cư đường công cộng có nhiều người đi lại … 

6.1.5. Các giải khác: 

Chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp 

cận với vốn vay ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư thay đổi thiết bị khai thác, vận 

chuyển để hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Kịp thời hỗ trợ các địa phương, tổ 

chức, cá nhân bị thiệt hại do khai thác đất san lấp gây ra. 

6.2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng:  

a. Có trách nhiệm bàn giao đầy đủ bộ hồ sơ quy hoạch được duyệt cho các 

địa phương để tổ chức công bố Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông 

thường (đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;  

b. Theo dõi và giám sát việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt. 

Định kỳ hàng năm theo dõi, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và của tỉnh. Đề xuất 

cơ chế, chính sách nhằm phát triển ổn định và bền vững trong hoạt động khoáng 

sản của tỉnh. 

c. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương tổ 

chức lập, thẩm định phạm vi mốc giới, quy mô khai thác, cao độ khống chế đối 

với các đơn vị có nhu cầu đất san lấp; báo cáo UBND tỉnh chấp thuận phạm vi 

địa điểm trước khi làm các thủ tục thăm dò, cấp phép khai thác đất. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí nguồn vốn cho công tác chuẩn 

bị và thực hiện đầu tư các hạng mục hạ tầng cơ sở.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a. Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định: 

Hồ sơ đề nghị cho phép khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình, cải tạo, hạ 

độ cao đối với đất nông nghiệp, đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công 

trình đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình; hồ sơ thu hồi, 

giao đất khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình. 
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b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát 

và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi 

vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình 

của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

c. Kiểm tra, xác nhận việc phục hồi môi trường sau khai thác đất làm vật 

liệu san lấp đối với các trường hợp UBND cấp tỉnh cho phép. 

4. Cục Thuế tỉnh: 

a. Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác đất làm vật liệu 

san lấp công trình: Đăng ký, kê khai nộp tiền thuê đất, các loại thuế, phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình. 

b. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành chính sách thu tiền thuê đất, 

chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đất làm vật liệu san lấp 

công trình. 

5. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải: 

Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý các phương tiện khai thác, vận chuyển đất làm vật liệu san 

lấp công trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông và vi phạm 

luật giao thông đường bộ. 

Phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác quản lý hoạt động khai thác 

đất làm vật liệu san lấp công trình nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn. 

6. Các Sở, Ban Ngành liên quan: 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định vị trí, hồ sơ cho phép khai thác đất; 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp công 

trình; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; lập quy hoạch khai thác đất làm vật liệu 

san lấp công trình. 

7. Thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp huyện 

a. Giao UBND các huyện, thị tổ chức công bố công khai các vị trí quy 

hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) để Chủ đầu tư 

các dự án ĐTXD công trình trên địa bàn tỉnh đối chiếu, xác định mỏ khai thác 

đất phù hợp với dự án của đơn vị mình; thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp 

luật và quy định của Luật khoáng sản. Sở Xây dựng là đơn vị lập quy hoạch sẽ 
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bàn giao đầy đủ bộ hồ sơ quy hoạch được duyệt cho các địa phương để tổ chức 

công bố quy hoạch.  

b. Xem xét, ban hành Quyết định cho hộ gia đình, cá nhân cải tạo hạ độ cao 

đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình. 

c. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên chưa khai thác 

theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực 

có tài nguyên; ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình 

hoặc cải tạo, hạ độ cao trên địa bàn. 

d. Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc lập quy hoạch khai thác 

đất làm vật liệu san lấp công trình. 

e. Thẩm định, ra thông báo chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường của 

các tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình; cải 

tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp, đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình theo đúng quy 

định của pháp luật về môi trường. 

f Giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền liên quan về đất đai, cơ sở hạ 

tầng và các điều kiện liên quan khác để tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác. 

g. Trường hợp cần thiết có thể ban hành văn bản ủy quyền cho UBND cấp 

xã tổ chức thực hiện việc thẩm định, ra thông báo chấp thuận bản cam kết bảo 

vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân cải tạo, hạ độ cao và sử dụng đất làm 

vật liệu san lấp công trình. 

8. Thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã 

a. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên chưa khai thác 

theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực 

có tài nguyên; ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình 

hoặc cải tạo, hạ độ cao trên địa bàn. 

b. Giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền liên quan về đất đai, cơ sở hạ 

tầng và các điều kiện liên quan khác để tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác. 

c. Có trách nhiệm tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với 

các trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền; Kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cá nhân, hộ gia đình khai thác đất làm 
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vật liệu san lấp công trình. 

9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đang nghiên cứu, quản lý, khai 

thác, sử dụng khoáng sản: Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường 

khu vực khai thác khoáng sản; thực hiện khai thác khoáng sản theo nội dung 

giấy phép và dự án khai thác đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của 

luật khoáng sản và các quy định của pháp luật liên quan. 
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PHẦN VII: 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

7.1. Kết luận 

Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục 

vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện dựa trên kết quả nghiên 

cứu tài liệu thu thập, kết hợp với khảo sát hiện trạng, thị sát thực địa và được sự 

thống nhất của các Sở, ban ngành địa phương; cũng như được sự nhất trí chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

Quy hoạch được xác lập sẽ là cơ sở để triển khai các điểm, mỏ khai thác 

đất san lấp phục vụ nhu cầu của các dự án trên địa bàn. Đáp ứng nhu cầu xây 

dựng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới của Tỉnh. 

Hiện thực hóa các mục tiêu theo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã 

đề ra. 

7.2. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét và cho ý 

kiến chấp thuận trước khi ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch khai thác 

khoảng vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh. 
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