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I. Mục tiêu ñầu tư kết cấu hạ tầng ñến năm 2020:
- ðáp ứng cơ bản những nhu cầu cấp bách, thiết yếu nhất nhằm thúc ñẩy kinh
tế - xã hội huyện nhà phát triển nhanh và bền vững; ñồng thời giải quyết tốt nhu cầu
bức xúc trong ñời sống nhân dân;
- Trong ñầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung trước hết vào 3 trọng tâm:
giao thông; thủy lợi và ứng phó biến ñổi khí hậu; hạ tầng các khu công nghiệp.
+ Về giao thông: ưu tiên ñầu tư các tuyến giao thông ñối ngoại, ven biển Hòa
Thắng - Hòa Phú, các tuyến phục vụ cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và các
tuyến giao thông nội thị, liên huyện, liên xã;
+ Về thủy lợi: phấn ñấu ñến năm 2020, bảo ñảm ñủ nước sinh hoạt, nước phục
vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch trên ñịa bàn huyện.
Ưu tiên ñầu tư các công trình trọng ñiểm ở những nơi xung yếu nhằm chủ ñộng ứng
phó với biến ñổi khí hậu;
+ Hạ tầng các Khu công nghiệp Vĩnh Hảo, các cụm công nghiệp: tập trung
trước hết ở Khu công nghiệp Vĩnh Hảo, các cụm công nghiệp Hòa Phú, Chí Công,
Phú Lạc, Khu ñóng sửa tàu thuyền Phan Rí Cửa và Khu kinh doanh dịch vụ Phước
Thể. Cơ bản bảo ñảm ñủ ñiện ñáp ứng yêu cầu phát triển.
II. ðịnh hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ñến năm 2020:
1. ðịnh hướng phát triển hạ tầng giao thông:
- Xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn, thông suốt với các khu vực trong
và ngoài huyện, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng. Phát triển
các ñường nội thị theo tiêu chuẩn ñường ñô thị và phát triển giao thông nông thôn
theo nghị quyết của Huyện ủy ñã ñề ra. ðến năm 2020, mạng lưới ñường bộ huyện có
tổng chiều dài là 932,33km, toàn bộ hệ thống ñường quốc lộ, tỉnh lộ, ñường huyện và
ñường ñô thị cơ bản ñược nhựa hóa 100%, ñạt tiêu chuẩn theo quy hoạch phát triển
của ngành giao thông vận tải, ñường giao thông nông thôn ñược nhựa hóa và bê tông
hóa 40%, gắn với xây dựng nông thôn mới.
+ ðường ñô thị: nâng cấp và làm mới các ñường ñô thị thuộc thị trấn Phan Rí
Cửa và thị trấn Liên Hương phù hợp với tiến ñộ ñề ra trong quy hoạch chung. Trong
ñó, ưu tiên các tuyến ñường mở rộng thị trấn Phan Rí Cửa, nhằm ñạt các tiêu chí của
thị xã;

