
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2330 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch  

sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ 

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

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

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

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

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 

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

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

 Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 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; 

 Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 

dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về vệc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030; 

 Căn cứ Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Căn cứ Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp 

và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn 

tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng 

khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Công văn số 1574/BXD-QHKT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi 

Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng 

Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2734/TTr-SXD 

ngày 28 tháng 7 năm 2021 và Tờ trình số 3190/TTr-SXD ngày 30 tháng 8 năm 

2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch 

sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Địa điểm, phạm vi ranh giới: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế, có phạm vi ranh giới như sau: 

- Phía Bắc giáp biển Đông; 

- Phía Tây, phía Đông và phía Nam giáp khu vực đất rừng sản xuất. 

2. Quy mô:  

a) Quy mô đất đai: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 

220,00 ha. 

b) Quy mô khách du lịch và nhân viên phục vụ: Khoảng 5.500 

người/ngày. 

3. Tính chất: Là khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp với chức năng chủ 

yếu là cung cấp các loại hình lưu trú, dịch vụ nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức 

khỏe và vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, khu cắm trại, dã ngoại đáp ứng 
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nhu cầu phục vụ cho du khách trong và ngoài nước.  

4. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa định hướng về tổ chức và phân khu chức năng của Khu kinh 

tế theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và 

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đồng thời, góp phần quan trọng trong 

việc khai thác quỹ đất ven biển phù hợp và hiệu quả nhất. 

- Hình thành một quần thể nghỉ dưỡng biển cao cấp, phát triển du lịch sinh 

thái biển và các khu dịch vụ với đầy đủ chức năng nhằm đáp ứng tối đa các nhu 

cầu sử dụng dịch vụ cao cấp của du khách trên cơ sở quy hoạch đồng bộ, hài hòa 

với cảnh quan thiên nhiên, mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Kết nối các điểm du lịch khác của tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng trở 

thành một chuỗi điểm du lịch quan trọng. 

- Phục vụ kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch phê duyệt. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng theo 

quy hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết 1/500 và lập các dự án đầu tư. 

5. Phân khu chức năng: Phạm vi lập quy hoạch bao gồm khu vực Bãi 

Cả (quy mô khoảng 120ha) và khu vực Bãi Chuối (quy mô khoảng 100ha) được 

phân thành các khu chức năng cụ thể như sau:  

- Khu vực Bãi Cả, bao gồm: 

+ Khu A: Khu trung tâm nghỉ dưỡng sườn đồi có diện tích khoảng 

60,42ha, chiếm 27,47% diện tích khu vực lập quy hoạch. Khu vực có hệ thống 

đường sắt Bắc – Nam đi qua và được định hướng phát triển thành khu trung tâm 

điều hành, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển các dịch vụ lưu trú trên sườn 

đồi và các dịch vụ kèm theo như: bảo tàng đường sắt, công viên chuyên đề và 

các khu vực bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 

+ Khu B: Khu Dịch vụ du lịch ven biển, diện tích khoảng 59,58ha, 

chiếm 27,08% diện tích khu vực lập quy hoạch. Là khu vực dịch vụ du lịch cao 

cấp ven biển, phát triển các dịch vụ lưu trú và các dịch vụ ven biển kèm theo: 

Tắm biển, công viên nước, lặn ngắm san hô, bến thuyền phục vụ du lịch,... 

- Khu vực Bãi Chuối, bao gồm: 

+ Khu C: Khu trung tâm điều hành, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 

ven sườn đồi và ven biển, diện tích khoảng 81,11ha, chiếm 36,87% diện tích khu 

vực lập quy hoạch. Là khu vực phát triển dịch vụ lưu trú và các dịch vụ kèm 
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theo như: Tắm biển, du thuyền, lặn, ngắm san hô, câu cá, các môn thể thao biển, 

công viên chuyên đề,... bảo tồn giá trị cảnh quan thiên nhiên. 

+ Khu D: Khu công viên khám phá ven biển kết nối không gian ven biển 

giữa khu vực Bãi Cả và khu vực Bãi Chuối, diện tích khoảng 18,89ha, chiếm 

8,58% diện tích khu vực lập quy hoạch. Là khu vực dịch vụ trải nghiệm, phát 

triển các dịch vụ khám phá thiên nhiên, mạo hiểm và các dịch vụ đi kèm như: 

Tắm biển, du thuyền, lặn, ngắm san hô, câu cá, đi bộ, các môn thể thao biển, bến 

thuyền phục vụ du lịch... 

6. Cơ cấu sử dụng đất: 

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch 

TT Loại đất Ký hiệu 

Diện 

tích 

(ha) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

tối đa 

(lần) 

Tầng 

cao tối 

đa 

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất khu điều hành 
DH1-01; 

DH3-01 
3,28 60 3,0 05 1,49 

2 

Đất hỗn hợp (thương 

mại, dịch vụ, căn hộ 

du lịch, khu vui chơi 

giải trí) 

DTM 23,09 
   

10,50 

2.1 

Đất hỗn hợp (thương 

mại, dịch vụ, căn hộ 

du lịch, khu vui chơi 

giải trí) 

DTM2.06; 

DTM3.02  
8,28 30 2,1 07 3,76 

2.2 

Đất hỗn hợp (thương 

mại, dịch vụ, căn hộ 

du lịch, khu vui chơi 

giải trí) 

DTM1.01 đến 

DTM1.09; 

DTM2.01 đến 

DTM2.05; 

DTM2.07; 

DTM2.08; 

DTM3.01; 

DTM3.03 đến 

DTM3.06 

13,78 30 1,5 05 6,26 

2.3 

Đất hỗn hợp (thương 

mại, dịch vụ, căn hộ 

du lịch, khu vui chơi 

giải trí) 

DTM4.01; 

DTM4.02 
1,03 30 0,9 03 0,47 

3 Đất văn hóa DVH.1-01 0,53 40 1,2 03 0,24 
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TT Loại đất Ký hiệu 

Diện 

tích 

(ha) 

Mật 

độ xây 

dựng 

tối đa 

(%) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

tối đa 

(lần) 

Tầng 

cao tối 

đa 

(tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

4 
Đất biệt thự du lịch 

nghỉ dưỡng 

OBT1-01 đến 

OBT1-11; 

OBT2-01 đến 

OBT2-16; 

OBT3-01 đến 

OBT3-07      

64,68 40 1,2 03 29,40 

5 
Đất cây xanh chuyên 

đề 

CXD1-01; 

CXD1-02; 

CXD2-01 đến 

CXD2-05; 

CXD3-01 đến 

CXD3-04 

16,71 05 - 10 0,1 01 7,60 

6 
Đất cây xanh - Mặt 

nước 
DKV 74,32 05 0,05 01 33,78 

7 Đất hạ tầng kỹ thuật DHT 1,84 50 0,5 01 0,84 

8 Đất bãi đỗ xe P 3,75 - - - 1,70 

9 
Đất hành lang an toàn 

đường sắt 
CXL 6,02 - - - 2,74 

10 Đất giao thông DGT 25,78 - - - 11,72 

Tổng diện tích khu quy hoạch 220,00 18,16   100,00 

7. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan: 

a) Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan: 

Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch theo 

hướng hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp gắn liền với cảnh quan tự 

nhiên, với chức năng chủ yếu là cung cấp các loại hình lưu trú, dịch vụ nghỉ 

dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, khu 

cắm trại, dã ngoại đáp ứng nhu cầu phục vụ cho du khách trong và ngoài nước.  

Khu đất được bố trí trải dài dọc theo địa hình từ Tây sang Đông. Các khu 

chức năng phân bố rõ ràng, mạch lạc thuận tiện cho việc sử dụng. Tận dụng 

tuyến đường dân sinh hiện có trong khu vực làm trục giao thông chính tiếp cận 

khu du lịch xuyên suốt. Áp dụng các giải pháp về kỹ thuật nhằm tận dụng tối đa 

điều kiện địa hình tự nhiên từ trên cao xuống thấp, bổ sung trồng cây xanh, thảm 

cỏ và tổ chức các công trình kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên hiện trạng 
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của khu vực lập quy hoạch nhằm hình thành một quần thể du lịch sinh thái, bảo 

tồn cảnh quan thiên nhiên và môi trường. 

b) Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc: 

- Đất điều hành: Mật độ xây dựng ≤ 60%; Tầng cao ≤ 05 tầng; Hệ số sử 

dụng đất ≤ 3,0 lần.: 

- Đất hỗn hợp (Thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng,...): 

+ Khu thương mại dịch vụ (Công trình khách sạn, thương mại, dịch 

vụ,..): Mật độ xây dựng ≤ 30%; Tầng cao 05 - 07 tầng; Hệ số sử dụng đất: 1,5 

lần - 2,1 lần. 

+ Khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng và Khu vui chơi giải trí: Mật độ xây 

dựng ≤ 30%; Tầng cao ≤ 03 tầng; Hệ số sử dụng đất ≤ 0,9 lần. 

- Đất văn hóa (nhà ga): Mật độ xây dựng ≤ 40%; Tầng cao ≤ 03 tầng; Hệ 

số sử dụng đất ≤ 1,2 lần. 

-  Đất Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng: Mật độ xây dựng ≤ 40%; Tầng cao 

tối ≤ 03 tầng; Hệ số sử dụng đất ≤ 1,2 lần. 

- Đất công viên chuyên đề: Mật độ xây dựng: 05% - 10%; Tầng cao ≤ 01 

tầng; Hệ số sử dụng đất ≤ 0,1 lần. 

- Đất công viên, cây xanh, mặt nước: Mật độ xây dựng ≤ 05%; Tầng cao 

≤ 01 tầng; Hệ số sử dụng đất ≤ 0,05 lần. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Mật độ xây dựng ≤ 50%; Tầng cao ≤ 01 tầng; Hệ 

số sử dụng đất ≤ 0,5 lần. 

c) Chỉ giới xây dựng: 

- Đối với các công trình xây dựng: lùi ≥ 100m so với đường mực triều 

cao trung bình nhiều năm về phía đất liền.  

- Đối với các tuyến đường trong khu vực lập quy hoạch: 

+ Công trình Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng kỹ thuật: Lùi ≥ 3m so 

với chỉ giới đường đỏ. 

+ Các công trình khác: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

a) Chuẩn bị kỹ thuật:  

- Giải pháp san nền: là bám sát địa hình tự nhiên, chỉ san đắp cục bộ 

trong phạm vi công trình. 

- Khu vực sát mép biển xây dựng công trình ở cao độ cao hơn mực nước 

thủy triều lớn nhất ít nhất 0,5m. 
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- Cao độ nền giao thông: Bám sát đường đồng mức tự nhiên; hạn chế 

thấp nhất việc đào đắp, tránh sạt lở. Nền đường xây kè mái Taluy âm, sau đó 

tiến hành đắp đất hoặc đá để xây dựng nền đường. 

+ Cao độ nền thiết kế: Thấp nhất là + 5,00m và cao nhất là  + 110,0m. 

b) Thoát nước mưa:  

- Lựa chọn quy hoạch hệ thống thoát nước riêng.  

+ Hệ thống thoát nước của khu quy hoạch xây dựng mới.  

- Hướng thoát nước mưa: 

+ Hướng thoát nước toàn khu vực: Hướng thoát chung thoát về hướng 

Đông Bắc gom về các suối tự nhiên trong khu vực và đổ ra biển. 

- Mạng lưới đường ống: 

+ Hệ thống thoát nước; bố trí rãnh thoát nước mặt B400 ở chân mái 

Taluy dương chạy dọc theo lề các tuyến đường trong khu. 

+ Hệ thống cống băng đường: Sử dụng cống ly tâm bê tông cốt thép 

D600-D1000. 

c) Giao thông:  

* Giao thông đường bộ: 

- Trục từ cổng chính vào khu vực Bãi Chuối được xác định là trục cảnh 

quan chính có mặt cắt 1-1; lộ giới là 31,0m (4,0m+10,0m+3,0m+10,0m+4,0m). 

- Đường quy hoạch có mặt cắt 2 - 2; lộ giới là 17,0m (5,0m+7,0m+5,0m). 

- Quy hoạch hệ thống giao thông kết nối từ Quốc lộ 1A vào khu vực 

trung tâm khu vực Bãi Cả (cổng chính) và các trục ven đồi (trục chính trong khu 

vực) có mặt cắt 3 - 3; lộ giới là 15,0m (4,0m+7,0m+4,0m). 

- Các tuyến giao thông nội bộ trong khu vực: mặt cắt 4-4 có lộ giới là 

13,0m; mặt cắt 5-5 có lộ giới là 11,0m.  

- Trục đường giao thông nội bộ: Mặt cắt 6-6 có lộ giới 5,0m và mặt cắt 

7-7 có lộ giới 4,0m, hai bên trồng cây xanh và hệ thống taluy gia cố mái cỏ. 

Tuyến đường này không cho phép các phương tiện cơ giới đi vào, chỉ sử dụng 

phương tiện xe điện và các xe chuyên dụng.  

- Bãi đỗ xe: Bố trí bãi đỗ xe tập trung cho các phân khu chức năng của 

khu vực lập quy hoạch với tổng diện tích khoảng 3,75ha đảm bảo đủ phục vụ 

nhu cầu sử dụng. Ngoài ra còn bố trí các khu vực đỗ xe tại các khu đất công viên 

cây xanh đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khu quảng trường, công viên vui 

chơi giải trí và cụm công trình khách sạn. 
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* Giao thông đường sắt: Giữ nguyên hướng tuyến đường sắt Bắc – Nam 

và tổ chức hành lang an toàn đường sắt, trồng cây xanh cách ly đảm bảo yêu cầu 

về khoảng cách an toàn theo đúng quy đinh. 

* Giao thông đường thủy: Tổ chức 02 bến thuyền du lịch tại khu vực Bãi 

Cả và khu vực bãi Chuối nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận bằng 

đường thủy đến khu vực lập quy hoạch. 

d) Cấp nước:  

- Tiêu chuẩn cấp nước:  

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, du lịch: ≥ 250 lít/người-ngày đêm; 

+ Nước tưới cây, rửa đường: 5 lít/m
2
-ngđ; 

+ Nước công trình công cộng, dịch vụ: 5 lít/m
2
 sàn-ngđ; 

+ Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: ≥15 l/s. 

- Nguồn nước: Xây dựng nhà máy riêng biệt cho khu quy hoạch (bổ sung 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước tỉnh), nguồn nước sử dụng nước tại chỗ. 

- Dự báo nhu cầu dùng nước: 

+ Nhu cầu nước sinh hoạt khoảng 2750 m
3
/ng.đ; 

+ Nhu cầu nước tưới cây, dịch vụ khoảng 550 m
3
/ng.đ. 

- Giải pháp cấp nước:  

+ Nước sinh hoạt từ nhà máy cấp đến các công trình theo hệ thống 

đường ống (từ D63 – D160). 

+ Mạng lưới: Đường ống bố trí dọc các trục đường. 

+ Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy: Bố trí đúng quy định về 

tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy; các họng cứu hỏa được bố trí đảm bảo khoảng 

cách theo quy định. 

e) Cấp điện và chiếu sáng: 

- Nguồn điện: Trạm biến áp trung gian 110Kv Lăng Cô; 

- Nhu cầu dùng điện dự kiến: Theo bảng phụ lục tính toán phụ tải điện, 

nhu cầu dùng điện của toàn khu vực quy hoạch khoảng 8.960kVA. 

- Giải pháp thiết kế mạng lưới: 

- Lưới trung áp 22kVquy hoạch: 

+ Lưới điện trung thế ở khu vực quy hoạch: Các tuyến điện trung thế cấp 

điện cho sinh hoạt và công cộng của khu vực quy hoạch mới sử dụng cấp điện 

áp 22kV. Khu quy hoạch sử dụng cáp đi ngầm có tiết diện cáp Cu/XLPE/DSTA 
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3x240+150mm2. 

+ Mật độ tuyến trục đảm bảo mật độ phụ tải. Kết cấu mạng lưới cáp 

trung thế 22kV theo mạch vòng nhưng vận hành hở. 

- Lưới chiếu sáng: 

+ Hệ thống đèn đường được bố trí tuỳ theo cấp đường, chiều rộng đường 

phù hợp với quy hoạch.  

+ Nguồn điện 0,4kV cho chiếu sáng đều được bố trí đi ngầm dùng cáp 

XLPE cố định trong rãnh cáp. 

+ Toàn bộ dây cáp hạ thế cho chiếu sáng đường phố dùng loại cáp 

XPLE/DSTA với các thiết diện (3x25+1x16)mm
2
 được chôn ngầm sâu 0,7m 

trong rãnh cáp cách mép bó vỉa hè 0,5-1,0m 

- Mạng hạ áp 0,4kV: 

+ Dùng loại cáp Cu/XLPE/DSTA 3x120+90mm
2
 chống thấm đi ngầm 

dọc đường thiết kế cách chỉ giới đường đỏ từ 0,5-1m.  

+ Trạm hạ áp 22/0.4kV: 

+ Theo bảng phụ lục tính toán phụ tải điện, nhu cầu dùng điện của toàn 

khu vực dự án là 8960kV. Dự kiến lắp đặt thêm 16 trạm biến áp 560kVA-

22/0,4Kv với công suất 8960kVA.  

+ Dự kiến lắp đặt thêm 16 trạm biến áp 560kVA-22/0,4Kv với công suất 

8.960kVA, đạt yêu cầu mỹ quan cho khu vực. 

f) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  

+ Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trong từng công trình sau 

đó chảy vào hệ thống thoát nước thải bên ngoài nhà và dẫn về trạm xử lý nước 

thải. Bố trí các trạm xử lý nước thải phân tán cho từng khu vực lập quy hoạch, 

được chôn ngầm dưới đất đảm bảo mỹ quan nhằm xử lý hoàn toàn lượng nước 

thải phát sinh trong khu vực lập quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu 

chuẩn cột A của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định, có thể tái sử dụng tưới 

cây, rửa đường hoặc tái sử dụng vào hệ thống cung cấp nước cho các hồ, suối 

cảnh quan của khu vực. 

+ Chất thải rắn được phân loại tại nguồn thành tối thiểu 02 loại, bao gồm 

chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ. Bố trí các thùng rác công cộng, hình 

thức phù hợp với cảnh quan.Chất thải rắn hữu cơ thu gom hàng ngày, chất thải 

rắn vô cơ định kỳ thu gom. Chất thải rắn được thu gom tại các khu đất hạ tầng 

kỹ thuật và được vận chuyển đến khu vực xử lý chung đảm bảo vệ sinh môi 

trường. 
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g) Hệ thống thông tin liên lạc: 

Hệ thống cáp, hộp nối được lắp đặt đồng bộ; bố trí ngầm trong hệ thống 

cống bể đến từng công trình. 

9. Giải pháp bảo vệ môi trường:  

- Bảo vệ địa hình cảnh quan: Trồng cây xanh theo quy hoạch để tăng 

cường bảo vệ cảnh quan môi trường. 

- Bảo vệ môi trường nước: Nước thải phải được xử lý đảm bảo các tiêu 

chuẩn về môi trường trước khi xả ra biển.  

- Bảo vệ môi trường không khí, tiếng ồn: Có các biện pháp thi công tối 

ưu để hạn chế tối đa việc rơi vãi vật liệu xây dựng, phát sinh tiếng ồn. 

- Xử lý chất thải rắn: Bố trí các thùng rác tại các vị trí thích hợp. Chất 

thải rắn linh hoạt hàng ngày phải được thu gom và vận chuyển đến khu vực tập 

kết rác chung của khu vực trước khi được đưa đến khu vực xử lý tập trung theo 

quy hoạch. 

10. Các hạng mục ưu tiên đầu tư: 

- Tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án phù hợp với các phân khu chức năng 

của khu quy hoạch.  

- Tổ chức lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các 

khu chức năng theo quy định. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông kết nối bên ngoài 

phạm vi lập quy hoạch nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thuận tiện cho khu vực. 

Điều 2. Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt, 

giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau: 

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND 

huyện Phú Lộc và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy 

hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.  

2. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND 

huyện Phú Lộc hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; đồng thời chuyển giao các bản vẽ 

quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý 

theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, UBND huyện Phú Lộc và UBND thị trấn 

Lăng Cô, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế); Thực hiện việc cập 

nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu GISHue 
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theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 

năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định thu thập, 

cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn 

tỉnh và các quy định khác có liên quan. 

3. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Mọi sự 

điều chỉnh, thay đổi phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Giao thông vận tải; Du lịch; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Chủ 

tịch UBND thị trấn Lăng Cô, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 

tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

        : 

- Như Điều 4; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu VT, QHXT. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

      Nguyễn Văn Phương 
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