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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------*****------- 
 

Số:           /NVQH         Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2021 
 

NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỈ LỆ 1/2000 
NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

Địa điểm:  Các xã Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn,  
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

 
Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu TL 1:2000 Phân khu Nông nghiệp 

ứng dụng Công nghệ cao nằm phía Tây Nam Thành phố, dọc theo tuyến Vành đai 
phía Tây, gồm một phần huyện Hòa Vang: Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, 
Hòa Nhơn, thành phố Đà Nẵng, gồm các nội dung sau:  

I. PHẦN BẢN VẼ  
Đính kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch. 
II. PHẦN THUYẾT MINH  
1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch: 
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.  

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung đã được phê duyệt, UBND thành phố 
Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021 để triển khai 
Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện 
triển khai lập các đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Chương trình phát 
triển đô thị để cụ thể hóa các định hướng chiến lược của quy hoạch chung, kêu gọi 
các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn quy hoạch.  

Căn cứ theo đồ án quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Đà Nẵng đến năm 
2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 
359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 thì Phân khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao 
thuộc Vùng Sườn đồi nằm ở phía Tây Nam Thành phố, dọc theo tuyến Vành đai 
phía Tây, gồm một phần huyện Hòa Vang: Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, 
Hòa Nhơn.  

Theo định hướng phân kỳ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, 
trong 05 năm đầu (2020-2025), là giai đoạn củng cố, theo đó thành phố sẽ tập trung 
chủ yếu vào hoàn thành các dự án đã được phê duyệt và chưa hoàn thành. Giai 
đoạn đầu này cũng sẽ khởi động việc nâng cấp các hoạt động nông nghiệp hiện có, 
để tạo điều kiện cho sự phát triển của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Trong giai đoạn này những dự án ưu tiên đầu tư của khu vực quy hoạch theo 
định hướng quy hoạch chung gồm Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ Quốc 
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lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh,  xây dựng hạ tầng Khu, vùng nông nghiệp công 
nghệ cao ..  cần thiết để hỗ trợ sự tăng trưởng của thành phố, thúc đẩy quá trình đô 
thị hóa và tăng trưởng kinh tế. 

Nông nghiệp truyền thống và kinh tế nông thôn được nâng cấp và cải thiện 
nhờ ứng dụng công nghệ cao để tăng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qũy đất 
sử dụng cho nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao hướng tới bảo vệ môi trường, 
phát triển bền vững nền nông nghiệp, hạn chế phát triển dàn trải trong đô thị và tránh 
chuyển đổi đất sang các hoạt động phi nông nghiệp. Nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao sẽ đảm bảo cho Đà Nẵng duy trì khả năng tự cung cấp một phần và khả 
năng phục hồi trong sản xuất lương thực. Nó cũng cho phép Đà Nẵng trở thành 
trung tâm nghiên cứu, ươm tạo, trình diễn và chuyển giao sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao cho miền Trung Việt Nam trong tương lai. 

Do vậy, việc lập điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1:2000 Nông 
nghiệp ứng dụng Công nghệ cao là cần thiết, làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết và phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, triển khai thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực quy hoạch 
nói riêng và thành phố nói chung. 

2. Các căn cứ lập quy hoạch: 
a) Các văn bản pháp lý: 
- Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về 

xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và Luật Quy hoạch 

Đô thị số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018; 
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch; 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, sửa đổi bổ sung tại Luật 

số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 
30/8/2019 sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010;  

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô 
thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch 
đô thị; 
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- Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; 

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Đà 
Nẵng phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Nam TL 1/5000; 

- Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 

- Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 
về triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 
tầm nhìn 2050. 

b) Nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:  
- Hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 

tầm nhìn 2050 phê duyệt theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ; 

- Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Bắc TL 1/5000 theo Quyết định số 
1547/QĐ-UBND ngày 27/3/2017; 

- Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Nội dung nghiên cứu quy hoạch: 
a) Vị trí quy hoạch: 
- Phân khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao nằm phía Tây Nam Thành 

phố, dọc theo tuyến Vành đai phía Tây, gồm một phần huyện Hòa Vang: Hòa Phú, 
Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, thành phố Đà Nẵng. 

-  Vị trí phân khu trong quy hoạch chung điều chỉnh: 
+ Phía Bắc : Giáp phân khu Đô thị sườn đồi và phân khu sinh thái phía Tây 
+ Phía Tây : Giáp phân khu sinh thái phía Tây. 
+ Phía Đông : Giáp phân khu dự trữ phát triển. 
+ Phía Nam : Giáp với huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và phân khu dự trữ 
phát triển. 

b) Phạm vi thời gian: 
Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
c) Phạm vi lập quy hoạch: 

- Toàn bộ khu vực được giới hạn bởi:  
+ Phía Bắc :  Giáp ranh giới phân khu Đô thị sườn đồi và phân khu sinh thái phía 

Tây 
+ Phía Tây :  Giáp ranh giới phân khu sinh thái phía Tây. 
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+ Phía Đông : Giáp ranh giới phân khu dự trữ phát triển và đường Vành đai 
phía Tây. 

+ Phía Nam : Giáp với ranh giới tỉnh Quảng Nam và phân khu dự trữ phát 
triển. 

- Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích: 2.986 ha 
d) Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: 
Toàn bộ thành phố Đà Nẵng, trong đó tập trung các phân khu liền kề có tác 

động ảnh hưởng đến khu vực quy hoạch. 
e) Quy mô dân số: 
Đây là khu vực có dân số thấp của thành phố, dân số dự kiến đến năm 2030: 

khoàng 27.000 người, trong đó: 
   - Dân số thường trú khoảng 24.000 người. 
   - Dân số quy đổi khoảng 3.000 người. 
f) Nguyên tắc lập quy hoạch: 
- Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 43-NQ/TW 

ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 
18/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 
2030). 

- Phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết 
định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 

- Định hướng phát triển của phân khu quy hoạch trong tương lai: Từng bước 
chuyển đổi các cơ sở nông nghiệp sang nông nghiệp chất lượng cao; Quy hoạch 
hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cải tạo chỉnh trang các khu 
dân cư trong phân khu đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

 - Bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đang triển 
khai. Cụ thể: 

+ Các dự án lớn: Sẽ xin ý kiến chỉ đạo các cấp cấp thẩm quyền; 
+ Các dự án nhỏ: Đàm phán với các nhà đầu tư cụ thể hoặc xem xét hoán đổi 

vào các khu đất gần nhất thành phố đang quản lý như đất thương mại dịch vụ, đất 
gộp lô,… Việc hoán đổi phải đảm bảo không làm thay đổi các chỉ tiêu, quy mô, 
định hướng phát triển chung tại khu vực dự kiến điều chỉnh.   

e) Tính chất và chức năng của khu vực: 
Phân khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao theo Đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được phê duyệt 
có tính chất và chức năng như sau: 

Phân khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao có tính chất: 
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Khu vực có chức năng chuyên biệt: Hình thành khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 

Phân khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao có chức năng chính:  
- Khu vực ở làng xóm nông thôn, khu nhà vườn gắn kết với các vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái, các vùng sản xuất  
nông nghiệp hiện có. 

- Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, phát 
triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng và giá trị gia tăng cao.  

- Hình thành khu vực có chức năng như trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, 
đào tạo, trình diễn, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hàng hóa 
trong nông nghiệp gắn với phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và 
chuyên canh, sinh thái kết hợp du lịch.  

4. Sơ bộ hiện trạng khu quy hoạch: 
- Hiện trạng sử dụng đất:  
Chủ yếu là đất ở làng xóm nông thôn nằm rải rác, đất nông nghiệp, đất an ninh 

quốc phòng, đất nghĩa trang. 
- Hiện trạng kinh tế:  
Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tuy nhiên hiêu quả năng suất thấp, một số cơ 

sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ. 
- Hiện trạng dân số, lao động:  
Chủ yếu là dân số trẻ, đây là một nguồn lực lao động dồi dào cần được quan 

tâm, khai thác hiệu quả trong quá trình phát triển của khu vực để xuất.  
-  Hiện trạng không gian, kiến trúc, cảnh quan:  
Các công trình xây dựng trong khu vực thiết kế chủ yếu là nhà ở của dân cư, 

xây dựng thấp tầng, loại nhà bán kiên cố. 
- Hiện trạng các công trình:  
+ Công trình công cộng: Chợ Hòa Khương, UBND xã Hòa Phú, trường THCS 

Ông Ích Đường, nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Phú, Trạm Y tế xã Hòa Phú, Nhà thờ 
giáo xứ Đông Vinh-Hòa Phú, khu du lịch tắm nước khoáng nóng Phước Nhơn. 

+ Công trình quốc phòng: Tiểu đoàn 355 Vùng 3 Hải quân, Trung tâm huấn 
luyện dự bị động viên Đồng Xanh- Đồng Nghệ. 

+ Công trình di tích văn hóa: Lăng mộ Thống chế Lê Văn Hoan 
- Hiện trạng hạ tầng xã hội:  
Hiện tại khu vực quy hoạch có 1 số Nhà văn hóa thôn với quy mô nhỏ, chưa 

có các công trình giáo dục, y tế, văn hóa đáp ứng nhu cầu. 
- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch hiện đầu tư 

xây dựng cục bộ chủ yếu tại các khu vực đã có quy hoạch, các khu vực còn lại chưa 
có hạ tầng kỹ thuật, chưa có sự khớp nối đồng bộ tổng thể trong khu vực quy 
hoạch.  

+ Giao thông:  
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Khu vực quy hoạch có tuyến đường giao thông đối ngoại gồm đường quốc lộ 
QL14B, đường quốc lộ QL14G (TL604) và tuyến đường khu vực đường DT604. 

Các tuyến đường còn lại là đường bê tông và đường nhựa nhỏ dẫn đến các khu 
vực dân cư rải rác có bề rộng từ 3-5m. Đường khu vực hiện nay chưa đạt yêu cầu.  

+ Cao độ nền: Đây là khu vực có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, các khu 
ruộng trũng nên có sự chênh lệch lớn về cao độ, độ dốc địa hình từ 0,002:0,005 
thuận lợi cho việc thoát nước mặt.  

+ Thoát nước mưa: Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đồi núi, các khu ruộng 
trũng. Nước mưa thoát tự nhiên theo hệ thống kênh mương hiện trạng rồi đổ vào 
các sông chính của khu vực như sông Yên và sông Túy Loan. Hiện tại khu vực vẫn 
chưa có một hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh.  

+ Cơ cấu nguồn điện của Đà Nẵng bao gồm:  
Lưới điện cao thế: Trong khu vực quy hoạch có tuyến đường dây 500KV từ 

trạm biến áp kiểu hở từ Đà Nẵng đi Pleiku. 
Lưới điện hạ thế: Trong khu vực quy hoạch chỉ có vài tuyến điện hạ thế chủ 

yếu phục vụ các hộ dân sinh sống trong khu vực, chất lượng trung bình.  
Chiếu sáng đô thị: tuyến đường QL14B, QL14G và TL604 đã được lắp đặt hệ 

thống chiếu sáng đáp ứng yêu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Nguồn sáng: 
Đối với đèn chiếu sáng đường giao thông hiện trạng phần lớn sử dụng các bộ đèn 
Sodium.  

+ Thông tin liên lạc:  
Hiện khu vực quy hoạch có tuyến cáp quang VNPT và mạng đô thị thành 

phố). 
Mạng di động chưa được phủ kín sóng cho toàn bộ khu vực quy hoạch. 
+ Cấp nước:  
Khu vực quy hoạch hiện chưa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, nước sử dụng 

chủ yếu là giếng khoan, và lấy từ sông suối 
Hiện tại có tuyến cấp nước D225 dọc theo một phần của đường QL14B. 
+ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Hiện tại khu vực quy hoạch chưa có 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.  
+ Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn:  
CTR sinh hoạt được thu gom chủ yếu bằng 04 phương thức: thu gom bằng xe 

ba gác; thu gom bằng thùng rác đặt cố định trên đường phố; thu gom trực tiếp bằng 
xe cuốn ép; thu gom trực tiếp bằng xe tải nhỏ .. 

+ Nghĩa trang:  
Tại khu vực quy hoạch chủ yếu chôn cất tự phát, với hình thức táng chủ yếu là 

95% địa táng (cát táng, táng 1 lần). 
Hiện tại khu vực quy hoạch có nghĩa trang Gò Cà. 
- Hiện trạng địa hình: Đây là khu vực có địa hình cao và tương đối bằng 

phẳng. 

kh
an

hlq
-2

0/
09

/2
02

1 
07

:4
8:

42
-k

ha
nh

lq-
kh

an
hlq

-k
ha

nh
lq



8 
 

  

- Hiện trạng sông hồ: Hiện tại khu vực quy hoạch có hồ Hốc Khê, sông Túy 
Loan, gần hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ nên thuận tiện về nguồn nước tưới tiêu. 
  5. Các vấn đề chính cần giải quyết: 

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 
2030, tầm nhìn 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 
15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đánh giá thực trạng phát triển khu vực để xác định các vấn đề cần giải 
quyết trong nội dung quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết tại khu vực quy 
hoạch đã được lập và phê duyệt (pháp lý dự án, tiến độ triển khai, tính chất quan 
trọng và khả năng tác động đến môi trường của dự án ...), rà soát định hướng phát 
triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội. 

- Xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển để dự báo các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, quy mô dân số, quy mô đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội. 

- Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, 
các không gian đặc trưng và cấu trúc tại khu vực lập phân khu đảm bảo phát triển 
ổn định bền vững. 

- Xác định tính chất, khu chức năng; chuyển đổi chức năng sử dụng đất phù 
hợp với định hướng quy hoạch chung điều chỉnh và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia và tiêu chuẩn thiết kế. 

- Định hướng phát triển không gian: Đề xuất điều chỉnh mô hình, cấu trúc 
không gian và định hướng phát triển cho khu vực quy hoạch. Đề xuất các giải pháp 
cụ thể về kiểm soát phát triển không gian phân khu quy hoạch; bố trí các không 
gian công cộng; đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội theo hướng chất lượng cao và hiện 
đại. 

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội: Dự báo các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội; đề xuất giải pháp xây mới và cải tạo cho các khu vực hiện hữu, 
lồng ghép các định hướng các quy hoạch chuyên ngành. 

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật – môi trường: Xây dựng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, 
khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và các khu vực lân cận, đảm bảo yêu 
cầu an toàn, hoạt động bình thường của các công trình kỹ thuật hiện có tại khu vực. 
Đề xuất các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại bất cập về hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. 

+ Giao thông: Dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa. Đề xuất giải 
pháp phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao. Nghiên 
cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, kho bãi hậu cần... Đánh 
giá tổng thể khả năng thích ứng của hệ thống giao thông vận tải với các kịch bản 
biến đổi khí hậu.  
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+ Cao độ nền và thoát nước mưa: Đề xuất chiến lược cải tạo cao độ nền và 
thoát nước mặt toàn khu vực. Đề xuất các giải pháp san lấp tạo mặt bằng xây dựng. 
Khống chế cao độ xây dựng cho các khu vực. Đề xuất hệ thống thoát nước mưa 
hợp lý, tách hệ thống thoát nước thải. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát 
lũ. Đề xuất các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. 

+ Thông tin liên lạc: Đề xuất chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên 
lạc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển theo mô hình đô thị thông minh. 
Đề xuất quy định về quản lý, sắp xếp việc ngầm hóa, sử dụng chung hạ tầng mạng 
viễn thông. 

+ Cấp nước: Dự báo nhu cầu sử dụng nước toàn khu vực trong phân khu. Đề 
xuất chiến lược nước sạch. Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế. Đánh giá và lựa 
chọn nguồn cấp nước; lập các phương án cấp nước; lựa chọn công nghệ xử lý nước. 
Xác định quy mô các công trình đầu mối cấp nước, vị trí công trình đầu mối, công 
suất khai thác. Đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp 
nước. 

+ Cấp điện: Dự báo nhu cầu phụ tải điện, xác định nguồn cung cấp điện 
trong những năm tới. Đề xuất lưới truyền tải và phân phối điện. Đề xuất các giải 
pháp thiết kế lưới điện không ảnh hưởng đến mỹ quan. 

+ Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Xác định hệ thống 
thoát nước cho từng khu vực trong phân khu, các yêu cầu về chất lượng nước đối 
với các loại nước thải sau khi xử lý. Định hướng về công tác thoát nước thải/chất 
thải rắn. Đề xuất các giải pháp xây dựng nghĩa trang, tổ chức thu gom và quản lý 
chất thải rắn. Đề xuất vị trí, quy mô, công suất công trình đầu mối xử lý chất thải 
rắn. 

- Đánh giá môi trường chiến lược tích hợp với kịch bản ứng phó biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng, đưa ra các giải pháp môi trường, các khuyến cáo sử dụng 
đất, cấu trúc đô thị, cơ chế chính sách, nguồn lực, nhằm giảm thiểu các thiệt hại 
trong trường hợp thiên tai hoặc biến đổi môi trường lớn xảy ra. 

- Đánh giá môi trường chiến lược tích hợp với kịch bản ứng phó biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng, đưa ra các giải pháp môi trường, các khuyến cáo sử dụng 
đất, cấu trúc đô thị, cơ chế chính sách, nguồn lực, nhằm giảm thiểu các thiệt hại 
trong trường hợp thiên tai hoặc biến đổi môi trường lớn xảy ra. 

- Các chương trình dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. 
- Đề xuất phân kỳ đầu tư thực hiện. 
- Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu. 
- Đảm bảo khả năng cân đối lợi ích kinh tế của cộng đồng, nhân dân, địa 

phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan trong khu vực quy hoạch, phù hợp với 
quy định hiện hành. 
 6. Các chỉ tiêu cơ bản dự kiến (Cụ thể hóa theo Đồ án quy hoạch chung 
điều chỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045):  
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 a) Chỉ tiêu dân số: 
  - Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030: khoàng 27.000 người. 
  - Mật độ dân số: khoảng 9 người/ha.  
 b) Chỉ tiêu sử dụng đất:  

- Đất dân dụng    : 40 m2/người. 
- Đất ở làng xóm    : 164,8 m2/người.  

 c) Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội: 
- Đất trường mầm non   : tối thiểu 12 m2/học sinh 
- Đất trường tiểu học   : tối thiểu 10 m2/học sinh 
- Đất trường trung học cơ sở  : tối thiểu 10 m2/học sinh 
- Đất trung tâm y tế   : tối thiểu 0,8 m2/người 
- Đất văn hóa - thể dục thể thao  : tối thiểu 1,4 m2/người 

 d) Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 
- Cấp nước: 100% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 
+ Sinh hoạt:170 lít/người-ngày.đêm. 
+ Công cộng đô thị: 40 m3/ha - ngày.đêm 
+ Công cộng đơn vị ở và dịch vụ khác: 15% nước sinh hoạt 
- Cấp điện: 
+ Sinh hoạt: 0,6 kw/người. 
+ Công cộng đô thị, cơ quan, trường đào tạo: 40% điện sinh hoạt 
+ Công nghiệp: 300kw/ha 
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
Các khu vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng. 

Các khu vực đã có mạng lưới thoát nước chung phải cải tạo thành thoát nước nửa 
riêng.  

- Thoát nước thải tính bằng tiêu chuẩn cấp nước, cụ thể: 
+ Nước thải sinh hoạt: 170 lít/người-ngày.đêm. 
+ Nước thải công trình công cộng ≥ 10% nước thải sinh hoạt 
+ Nước thải công nghiệp: 33 m3/ha - ngày.đêm 
Đảm bảo thu gom 100% nước thải đô thị. Nước thải được thu gom và xử lý 

đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường đạt 100%.  
Rác thải thu gom và xử lý đạt 100%. 

- Cao độ nền:  
Chọn cao trình nền xây dựng tối thiểu bằng cao trình mực nước sông ứng với 

tần suất P=5%, khu công viên cây xanh tần suất san nền P=10%. 
 (Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản nêu trên sẽ được xem xét và có thể điều 

chỉnh phù hợp đối với từng khu vực cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu, phù 
hợp với Đồ án QHC điều chỉnh). 
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 7. Sơ bộ về các quy mô dân số, đất đai, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội: 
 a) Quy mô dân số: 

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thì khu vực quy hoạch có dân 
số dự kiến đến năm 2030: khoàng 27.000 người, trong đó: 

   - Dân số thường trú khoảng 24.000 người. 
   - Dân số quy đổi khoảng 3.000 người. 

 b) Nhu cầu đất đai: 
Bảng tổng hợp sử dụng đất các chức năng chính 

STT Thành phần sử dụng đất chính Diện tích (ha) 
A Đất dân dụng 107 
1 Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị 107 
B Đất ngoài dân dụng 856 
1 Đất du lịch 11 
2 Đất cây xanh 236 
3 Đất nghĩa trang 158 
C Đất khác 2.023 
1 Đất ở làng xóm 445 
2 Đất nông nghiệp 1.478 
 Tổng đất xây dựng đô thị (A+B) 963 
 Tổng cộng đất tự nhiên (A+B+C) 2.986 

 c) Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật – xã hội: 
Định hướng theo Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 

2045 khu vực quy hoạch có nhu cầu: 
- Hạ tầng kỹ thuật – môi trường: 
+ Giao thông đường bộ: Phát triển hệ thống giao thông đảm bảo chỉ tiêu về 

mật độ đường và tỉ lệ đất dành cho giao thông phù hợp với địa hình khu vực, hạn 
chế ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái. 

++ Quốc lộ: đường QL14B được nâng cấp mở rộng đoạn từ nút giao Túy 
Loan đến cầu Hà Nha (tỉnh Quảng Nam); QL14G đã được nâng cấp từ đường 
ĐT604 và tiếp tục nâng cấp quốc lộ 14G từ huyện Hòa Vang đi Tây Giang (Quảng 
Nam) 

++ Đường vành đai ngoài:  đường Vành đai phía Tây kết nối đường tránh 
Nam hầm Hải Vân với QL14B tại nút giao với đường Hòa Phước – Hòa Khương, 
là tuyến đường bao ngoài để tránh cắt qua khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. 

+ Giao thông công cộng: Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông đường 
sắt vận tải nhẹ LRT gồm: 

+ Tuyến LRT 6: Điểm đầu Khu vực đầu cầu Trần Thị Lý – theo tuyến 
QL14B – Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang – Bến xe phía Tây Nam  
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+ Giao thông tĩnh: Định hướng hình thành mới bến xe Bến xe phía Tây tại 
khu vực Hòa Khương, gần Quốc lộ 14B (cửa ngõ lên Tây Nguyên).  

+ Cao độ san nền: Chọn cao trình nền xây dựng tối thiểu bằng cao trình mực 
nước sông ứng với tần suất P=5%, khu công viên cây xanh tần suất san nền P=10%. 

+ Thoát nước mặt:  
Sử dụng kiểu thoát nước riêng hoàn toàn 
Nguồn tiếp nhận: nguồn tiếp nhận thoát nước mưa là các hồ điều hòa, các 

sông trong khu vực. 
+ Cấp nước: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước Cầu Đỏ, Hòa Liên, Hòa 

Tiến, Khe Lạnh cấp nước sạch cho khu vực. 
+ Cấp điện: Ngầm hóa các tuyến điện dọc tuyến giao thông, sử dụng hệ 

thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện cho các công trình công cộng. Bảo vệ 
hành lang các tuyến điện cao thế đi qua khu vực quy hoạch . 

+ Thông tin liên lạc Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động, phát triển hạ tầng 
viễn thông công cộng tốc độ cao, mở rộng hệ thống mạng không dây diện rộng 
phục vụ phát triển thành phố thông minh. Ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông dọc 
các tuyến giao thông chính. 

+ Thu gom, xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về xử lý tại trạm xử lý 
nước thải của khu vực đáp ứng tiêu chuẩn môi trường trước khi thoát ra môi 
trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải có hệ thống xử lý cục bộ trước 
khi xả ra hệ thống Thành phố. 

+ Thu gom, quản lý CTR: Thực hiện phân loại rác tại nguồn. Chất thải rắn 
được thu gom hằng ngày, chuyển về khu xử lý tập trung tại Khánh Sơn. Bố trí hệ 
thống thu gom rác thải dọc các tuyến đường để thu gom rác thường xuyên. 

Hạ tầng kinh tế - xã hội:  
+ Hành chính: Bổ sung, hoàn thiện hệ thống các công trình cơ quan hành 

chính quản lý cấp khu vực. 
+ Công nghiệp: Từng bước chuyển đổi các cơ sở công nghiệp phân tán sang 

chức năng dịch vụ đô thị hoặc di dời vào các khu công nghiệp tập trung. 
+ Văn hoá: Phát triển các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng. 
+ Y tế: Hoàn thiện các trung tâm y tế để phục vụ cộng đồng. 
+ Giáo dục: Bổ sung và hoàn thiện các cơ sở giáo dục. 

 8. Các yêu cầu cơ bản của quy hoạch: 
 a) Yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài 
liệu: 

- Điều tra khảo sát hiện trạng:  
+ Điều tra khảo sát tình hình hiện trạng dân cư, lao động. 
+ Điều tra khảo sát hiện trạng các điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện môi 

trường. 
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+ Điều tra đánh giá về hiện trạng giao thông và các công trình hạ tầng kỹ 
thuật hiện trạng, so sánh với quy hoạch chung được duyệt để đề xuất mạng lưới 
giao thông phù hợp. 

+ Điều tra đánh giá về phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống hiện 
trạng. 

- Thu thập các tài liệu liên quan: 
+ Cần thu thập đảm bảo các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, môi 

trường, hạ tầng  kỹ thuật, hạ tầng xã hội... 
+ Cần thu thập các số liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất. 
+ Cần thu thập các số liệu liên quan đến các đồ án quy hoạch đã được phê 

duyệt, tình hình triển khai, bố trí tái định cư của các dự án tại khu vực quy hoạch và 
lân cận. 
 b) Yêu cầu đánh giá Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu được duyệt: 

Phân khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao thuộc phân khu Khu vực 
Tây Nam đã được phê duyệt theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 
của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Tây Nam 
TL 1/5000. Yêu cầu điều tra, đánh giá lại đối với đồ án phân khu Khu vực Tây 
Nam đã được phê duyệt:  

- Đánh giá thực trạng phát triển để xác định các vấn đề cần giải quyết trong 
nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu, bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng 
lớn đến các dự án đầu tư đang triển khai. 

- Yêu cầu các nội dung chính kế thừa, nội dung điều chỉnh chính, nội dung 
bổ sung mới so với Đồ án quy hoạch phân khu khu vực Tây Nam đã phê duyệt năm 
2017. 

- Tổng hợp, đánh các nội dung sai khác cần điều chỉnh của Quy hoạch phân 
khu với Quy hoạch chung thành phố đã phê duyệt. 
 c) Yêu cầu về tổ chức không gian, phân khu chức năng, kết nối hạ tầng: 

   Định hướng theo Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh đến năm 2030, tầm 
nhìn 2045, các yêu cầu và nguyên tắc phát triển Phân khu Nông nghiệp ứng dụng 
Công nghệ cao như sau: 

- Định hướng phát triển phân khu đảm bảo tính chất là khu vực có chức năng 
chuyên biệt, hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành khu, 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm ở phía Tây Nam Thành phố, có 
chức năng như trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, trình diễn, chuyển giao 
ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp gắn với phát triển 
các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và chuyên canh, sinh thái kết hợp du lịch. 

- Định hướng phát triển không gian hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, với 
khu vực sườn đồi phía Tây Nam Thành phố, liền kề hồ Đồng Nghệ, khoanh vùng 
cải tạo các khu vực làng xóm hiện hữu thành làng đô thị hóa, tạo các không gian 
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chuyển tiếp một cách hài hòa, thích ứng với các không gian đô thị hiện đại bằng hệ 
thống không gian xanh và không gian mở. 

- Định hướng phân khu chức năng phát triển:  
+ Bố trí khu vực ở làng xóm gồm 445 ha nằm chủ yếu tại các tiểu ô quy 

hoạch NN-1, NN-2, NN-4. 
+ Khu vực sản xuất nông nghiệp gồm 1.478 ha nằm chủ yếu tại các tiểu ô 

quy hoạch NN-1, NN-2, NN-4. 
+ Khu vực an ninh quốc phòng gồm 366 ha nằm chủ yếu tại tiểu ô quy hoạch 

NN-4. 
+ Khu vực trung tâm thể dục thể thao gồm 166 ha nằm chủ yếu tại tiểu ô quy 

hoạch NN-3. 
+ Khu vực cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị gồm 107 ha nằm chủ yếu 

tại tiểu ô quy hoạch NN-3. 
+ Khu vực mặt nước gồm 100 ha nằm chủ yếu tại các tiểu ô quy hoạch NN-

3. 
- Cải tạo, chỉnh trang các làng nghề truyền thống, các khu nhà vườn gắn kết 

với các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh 
thái, các vùng sản xuất nông nghiệp hiện có. 

- Nông nghiệp: Hình thành khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
nằm ở phía Tây Nam Thành phố, có chức năng như trung tâm nghiên cứu, thử 
nghiệm, đào tạo, trình diễn, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hàng 
hóa trong nông nghiệp gắn với phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và 
chuyên canh, sinh thái kết hợp du lịch. 

- Đinh hướng phát triển huyện ngoại thành Hòa Vang: Tái cấu trúc các khu 
định cư nông thôn, chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; gìn giữ vùng sinh thái nông nghiệp và bản sắc văn hóa nông 
thôn Đà Nẵng ở một số xã. Kiểm soát đất đai xây dựng nông thôn và tăng cường 
các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn, đặc biệt tại các làng nghề. 
Đối với nhà ở nông thôn, khuyến khích bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống. 
Hướng dẫn thiết kế mẫu nhà ở nông thôn điển hình, xây dựng mẫu để nhân dân 
đóng góp ý kiến tham khảo, tiến tới áp dụng phổ biến công trình xây dựng mật độ 
thấp, đáp ứng tiện nghi và sinh hoạt hiện đại, thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc, tiến 
tới mô hình nông thôn hiện đại có bản sắc 

- Các chỉ tiêu kiểm soát quy hoạch: 
+ Chiều cao xây dựng trung bình: 10m (trừ khu vực đồi núi), các khu vực 

còn lại phía Tây- Bắc: 10÷30m; khuyến khích xây dựng công trình thấp tầng, bám 
theo địa hình hiện trạng của khu vực  

+ Mật độ xây dựng thấp, mật độ xây dựng gộp 20÷30%, phù hợp với chức 
năng công trình và diện tích lô đất. 

+ Hệ số sử dụng đất trung bình 0,8÷1,8 lần (trừ khu vực đồi núi).  
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- Đảm bảo yêu cầu về quy mô hồ điều hòa, kênh thoát nước tại lưu vực khu 
vực quy hoạch. 

- Đối với khu vực đất đơn vị ở: Phát triển nhà ở thấp tầng tại các khu vực đã 
có quy hoạch chi tiết, phát triển các khu vực còn lại trên nguyên tắc tự cân đối đảm 
bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... 

- Bảo đảm tính kế thừa, tính kết nối, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu 
tư đang triển khai xung quanh dự án. 

- Khuyến khích: Phát triển gắn với cây xanh, kiến trúc có hình thức hài hòa 
cảnh quan thiên nhiên. 

- Nghiêsm cấm: 
+ Các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. 
+ Chuyển đổi thành đất thổ cư đối với đất nông nghiệp không xen lẫn trong 

các khu dân cư. 
+ Xả chung nước thải với nước mưa ra môi trường không qua xử lý. 
+ Lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ sông, suối. 
+ Các hoạt động khai thác, san gạt lớn làm phá vỡ địa hình tự nhiên. 
- Các yêu cầu khác: 
+ Công trình di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng thực hiện theo quy định 

của luật bảo tồn di sản. 
+ Các hoạt động xây dựng phải thực hiện theo các quy định đảm bảo về an 

ninh quốc phòng. 
 d) Các yêu cầu về nội dung chính cần phải nghiên cứu: 

- Phân tích đánh giá nhận dạng đặc điểm tự nhiên, thực trạng đất xây dựng 
theo phương pháp SWOT (thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức), trên cơ sở số 
liệu thống kê tổng hợp và các số liệu thu thập về: Dân cư; sử dụng đất; hạ tầng xã 
hội; kiến trúc cảnh quan; hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung có 
liên quan đến khu vực quy hoạch và các dự án đã triển khai. 

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 
thuật cho phân khu quy hoạch: Quy mô dân số ; diện tích đối với các chức năng sử 
dụng đất; các khống chế về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao. 

- Xác định các nguyên tắc cơ bản phân bố, giải pháp, ranh giới quy hoạch đối 
với từng khu vực chức năng, trên cơ sở định hướng quy hoạch chung điều chỉnh 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; thể hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật về: Quy mô dân số, diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao 
đối với từng khu vực; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối 
với các khu vực không gian mở, dọc các trục đường chính, các công trình điểm 
nhấn. 

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu và tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: 
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+ Giao thông: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt ngang đường, chỉ giới 
đường đỏ và chỉ giới xây dựng đến cấp đường khu vực. Xác định vị trí quy mô bến, 
bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến và ga đường sắt đô thị (ngầm và 
nổi nếu có). Trên mạng lưới thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật đến cấp đường 
nghiên cứu (bán kính bó vỉa, bán kính đường cong tim đường, tọa độ tim đường ...). 

+ Chuẩn bị kỹ thuật: Lựa chọn cao độ xây dựng phù hợp với quy hoạch đã 
được phê duyệt. Các giải pháp thoát nước, chuẩn bị kỹ thuật, thiết kế san nền 
đường đồng mức thiết kế và tính toán khối lượng đào đắp. Mạng lưới thoát nước 
mưa được nghiên cứu đến cấp đường phân khu vực. 

+ Cấp nước: Xác định nhu cầu dùng nước cho từng khu vực và nguồn cấp 
nước; Vị trí, quy mô, mạng lưới đường ống cấp nước, cấp nước chữa cháy và các 
thông số kỹ thuật. 

+ Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định tổng lượng nước thải cho 
từng ô quy hoạch và rác thải; mạng lưới thoát nước; Vị trí, quy mô các công trình 
xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà tang lễ (nếu có). 

+ Cấp điện: Xác định nhu cầu sử dụng cho từng ô quy hoạch và nguồn cung 
cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung 
thế, các trạm hạ thế và hệ thống chiếu sáng đô thị. 

+ Thông tin liên lạc: Xác định nhu cầu thông tin liên lạc từng ô quy  hoạch, 
tổng nhu cầu và mạng lưới. 

- Khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án, đồ án quy hoạch; tích hợp 
quy định quản lý theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với 
định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
2045. 

- Phân kỳ thực hiện quy hoạch; xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; 
đề xuất nguồn lực, nguồn vốn thực hiện quy hoạch. 

- Đánh giá tác động môi trường chiến lược: Đánh giá hiện trạng môi trường 
về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn...; các 
vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên; phân tích, dự báo những tác động 
tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí  bảo 
vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối 
ưu cho khu vực quy hoạch; đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối 
với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy 
hoạch đô thị. 

- Xác định hình thái không gian phân khu quy hoạch trên cơ sở khai thác 
điều kiện tự nhiên, địa hình tạo ra bố cục đặc trưng. Thiết lập nên hình thái phát 
triển tổng thể các khu vực cảnh quan, các trục phân khu , khu vực chức năng...tạo 
lập bộ mặt kiến trúc văn minh, hiện đại, kết hợp với cải tạo chỉnh trang kiến trúc 
khu vực hiện có. 
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- Xác định chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và hạ 
tầng kỹ thuật và các yêu cầu về thiết kế đô thị cụ thể cho từng khu vực; Khớp nối 
đồng bộ giữa khu vực xây mới, khu vực hiện có và các dự án đầu tư xây dựng trong 
khu vực để đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật. 

-  Xây dựng Quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc làm cơ sở pháp lý để các 
cơ quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

- Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo nhưng công trình cần giữ lại trong 
khu vực quy hoạch cải tạo, các công trình di tích cần bảo tồn nguyên trạng, thực 
hiện theo quy định của luật bảo tồn di sản... 

- Lập sơ bộ về tổng mức đầu tư lập quy hoạch phân khu. 
 d) Các yêu cầu về nội dung dự thảo quy định quản lý theo đồ án Quy 
hoạch phân khu: 

- Quy định chung: Xác định đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện; 
Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch; Quy định 
chung về hạ tầng kinh tế xã hội; Các quy định chủ yếu về kết nối giữa hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trong khu vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của phân khu. 

- Quy định cụ thể: Ranh giới, quy mô diện tích, quy định về mật độ dân cư, 
chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không 
gian, kiến trúc; yêu cầu hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu vực (đến đường cấp khu 
vực), từng khu chức năng; quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây 
dựng và các yêu cầu về kỹ thuật đối với từng tuyến đường; phạm vi bảo vệ, hành 
lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm (nếu có); Quy định về 
nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với trục đường chính, 
không gian mở, điểm nhấn, công viên cây xanh. 
 e) Đánh giá môi trường chiến lược: 

- Hạn chế tác động xấu do quá trình phát triển, các tác động từ hoạt động sản 
xuất, sinh hoạt, vui chơi giải trí,... ảnh hưởng đến môi trường; đảm bảo chất lượng 
môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cảnh quan cây xanh, mặt nước, ngăn 
chặn tốc độ gia tăng ô nhiễm và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống; 

- Phát triển phân khu quy hoạch theo hướng bền vững, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của người dân. 

- Nêu các tiêu chí bảo vệ môi trường cần đạt được của đồ án quy hoạch: Môi 
trường nước, môi trường không khí, chất thải rắn, môi trường đất, bảo tồn đa dạng 
sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch đối với các vấn đề môi trường, 
các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi triển khai quy hoạch: Các vấn đề về 
môi trường kinh tế - xã hội; Diễn biến trữ lượng và chất lượng nước; Diễn biến chất 
lượng môi trường không khí, tiếng ồn; Diễn biến môi trường đất; Diễn biến chất 
thải rắn; Biến đổi khí hậu và các tai biến thiên nhiên. 

- Nêu các chỉ tiêu cụ thể: 
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+ Phân bổ các khu chức năng phù hợp. 
+ Hình thành hệ thống hồ trữ nước, hồ công cộng và hồ tư nhân với mục tiêu 

tạo không gian cảnh quan và điều hòa vi khí hậu. 
+ Xây dựng phân khu quy hoạch có môi trường bền vững, các dòng chảy tự 

nhiên. 
+ Bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm, sử dụng bền vững tài nguyên nước. 
+ Tích hợp các điều kiện tự nhiên (núi, sông, bờ biển) để hình thành hệ thống 

phân cấp các không gian cây xanh và mặt nước, làm nền tảng và đặc tính của một 
đô thị xanh và bền vững. 

+ Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, đảm 
bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi 
xả vào nguồn tiếp nhận. 
 4. Hồ sơ sản phẩm: 
 a) Hồ sơ bản vẽ: 

Hồ sơ sản phẩm quy hoạch phân khu được lập trên cơ sở Nghị định 
37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch 
đô thị; Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010; Thông tư số 12/2016/TT-BXD 
ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 
thù. 
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TT 

 
Tên sản phẩm 

Ký 
hiệu 

bản vẽ 

Tỷ lệ 
bản vẽ 

1. Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng QH-01 1/10.000 

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất QH-02 1/2000 

3. Bản đồ hiện trạng giao thông QH-03 1/2000 

4. Bản đồ hiện trạng cao độ nền, thoát nước mưa QH-04 1/2000 

5. Bản đồ hiện trạng cấp nước QH-05 1/2000 

6. Bản đồ hiện trạng thoát nước thải QH-06 1/2000 

7. Bản đồ hiện trạng chất thải rắn – nghĩa trang QH-07 1/2000 

8. Bản đồ hiện trạng cấp điện – chiếu sáng QH-08 1/2000 

9. Bản đồ hiện trạng thông tin liên lạc QH-09 1/2000 

10. Bản đồ hiện trạng môi trường QH-10 1/2000 

11. Sơ đồ cơ cấu phát triển phân khu quy hoạch QH-11 1/2000 
12. Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030 và 

2045 
QH-12, 
QH - 13 

1/2000 

13. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và 2045 
QH-14, 
QH - 15 

1/2000 

14. Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế QH-16 1/2000 

15. Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội QH-17 1/2000 

16. Bản đồ thiết kế đô thị QH-18  

17. Bản đồ quy hoạch giao thông QH-19 1/2000 

18. Bản đồ quy hoạch giao thông công cộng QH-20 1/2000 

19. Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng QH-20 1/2000 

20. Bản đồ quy hoạch cao độ nền QH-21 1/2000 

21. Bản đồ quy hoạch cấp nước QH-22 1/2000 

22. Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và 
nghĩa trang. 

QH-23 1/2000 

23. Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng QH-24 1/2000 

24. Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc QH-25 1/2000 

25. Bản đồ định hướng ứng dụng ICT quản lý hệ thống HTKT QH-26 1/2000 

26. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật QH-27 1/2000 

27. Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược QH-28 1/2000 

28. 
Thuyết minh tổng hợp, tóm tắt, dự thảo tờ trình, Quyết định 
phê duyệt, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, 
lập dự toán quy hoạch phân khu, danh mục đề xuất công trình 
di tích lịch sử văn hóa cần bảo tồn. 
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b) Thuyết minh:  
Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu bao gồm: 
- Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ 

chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng 
đất và yêu cầu về bố trí công trình; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần 
thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện. 

- Các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan 
khu vực quy hoạch. 

- Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá 
môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

- Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ 
chức thực hiện. 

- Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết phải có bảng biểu thống kê, phụ lục 
tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu 
và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh 
liên quan. 

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết: Nội dung theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

- Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 
- Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung 

cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản 
pháp lý liên quan. 

- Danh mục đề xuất các công trình di tích cần bảo tồn nguyên trạng, thực 
hiện theo quy định của Luật bảo tồn di sản... 
 5. Tiến độ thực hiện: 

- Quý III/2021: Lập kế hoạch thực hiện, chuẩn bị thực hiện đầu tư, dự thảo 
nhiệm vụ quy hoạch, trình phê duyệt dự toán.  

- Quý IV/2021: Lấy ý kiến dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, Hội đồng thẩm 
định, UBND phê duyệt, tiếp thu ý tưởng quy hoạch phân khu. 

- Quý I /2022: Đấu thầu lựa chọn tư vấn lập đồ án quy hoạch.  
- Quý II – Quý IV/2022: Chuẩn bị đầu tư, khảo sát địa hình, lập đồ án quy 

hoạch. 
- Quý I/2023: Lấy ý kiến đồ án quy hoạch, Hội đồng thẩm định, UBND phê 

duyệt, công bố quy hoạch. 
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6. Tổ chức thực hiện: 
- Cơ quan tổ chức lập NVQH: BQL các dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.. 
- Đơn vị tư vấn lập NVQH: Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng TP.Đà Nẵng. 
- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 
- Cơ quan phê duyệt NVQH: UBND thành phố Đà Nẵng. 
 
Chủ trì lập nhiệm vụ quy hoạch: 
Kts. Nguyễn Xuân Tài               Số CCHN: DNA - 00000986 
Kts. Nguyễn Ngọc Đạt               

 
              Đơn vị lập nhiệm vụ                      Chủ đầu tư - Điều hành dự án 

TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TP. ĐN      BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP                            
                                                 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG 
             GIÁM ĐỐC                                                                                 GIÁM ĐỐC                                                                      
                       

 
 
 

                           Trần Văn Nam 
 
 

 
            SỞ XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG                                      UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
                             GIÁM ĐỐC                         CHỦ TỊCH 
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