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 MỞ ĐẦU  

 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 sân bay thuộc Vùng lõi xanh, được giới hạn bởi đường 

Cách Mạng Tháng 8 phía Nam, đường Trường Chinh phía Tây, đường Điện Biên Phủ 

phía Bắc, đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Hữu Thọ phía Đông; bao gồm 

một phần các quận hải Châu: Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây; quận Thanh Khê: Thạc 

Gián, Chính Gián, Hòa Khê, An Khê và quận Cẩm Lệ: Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, 

Hòa Phát. Đây là khu vực bố trí sân bay Quốc tế Đà Nẵng và cụm logistics hiện đại mới 

để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng. Hiện nay, đây là khu vực có 

nhiều dự án đang và chuẩn bị triển khai cũng như có nhiều dự án đang cần lập quy hoạch 

phân khu để xác định cụ thể các chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ 

chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho từng khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân 

số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; Bố trí công trình hạ tầng xã hội phù 

hợp với nhu cầu sử dụng; Bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục 

đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn đô thị.  

Do vậy, việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu Sân bay, tỉ lệ 1/2000 là cần 

thiết, phù hợp với các quy định về pháp luật, làm cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết, xác định các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực quy hoạch nói riêng và thành phố 

nói chung.  

 CÁC CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH  

2.1. Các cơ sở pháp lý  

2.1.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và 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 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch 2018 (Phạm vi điều chỉnh: Quy hoạch đô thị);  

- 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 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch 2018; Luật Xây dựng 2020 (Phạm vi điều chỉnh: Quy hoạch khu chức 
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năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du 

lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao). 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;  

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, riêng 

khoản 3 Điều 29 (quy định về nội dung đánh giá tác động môi trường) có hiệu lực từ 

ngày 01/02/2021); 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;  

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018;  

- 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 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; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy 

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

- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

- Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc kết hợp quốc phòng với kinh 

tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng;  

- 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 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; Sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 16/2013/TTBXD 

ngày 16/10/2013; 

- 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 2045;  

- Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND thành phô Đà Nẵng 

phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/5000 khu vực Trung tâm, thành phố Đà 

Nẵng; 

 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-23-2016-nd-cp-ngay-05-thang-04-nam-2016/
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-23-2016-nd-cp-ngay-05-thang-04-nam-2016/
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-23-2016-nd-cp-ngay-05-thang-04-nam-2016/
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-23-2016-nd-cp-ngay-05-thang-04-nam-2016/
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- Quyết định số 2954/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương phê 

duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2025, có xét 

đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống 110kV;  

- Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về việc điều chỉnh Quyết định số 9017/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt Quy hoạch cấp điện thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 

đến năm 2045 (chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật); 

- 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 

2045; 

- Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu Sân bay, TL 1/2000. 

2.1.2. Các văn bản pháp quy liên quan:  

QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng  

QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật.  

2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu  

- Hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045 phê duyệt theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ;  

- Hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu Khu vực Trung tâm, thành phố Đà Nẵng tỷ lệ 

1/5000 phê duyệt theo năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng;  

- Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Niên giám thống kê và số liệu hiện trạng kinh tế xã hội của khu vực quy hoạch.   

- Các tài liệu liên quan:  

+ Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội...; 

+ Các số liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất; 

+ 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; 

+ Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu liên quan.  

2.3. Các cơ sở bản đồ  

Bản đồ địa hình, giải thửa, bản đồ các quy hoạch liên có liên quan đủ điều kiện lập 

quy hoạch trên địa bàn do chủ đầu tư cung cấp. 

 MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN  

Cụ thể hóa quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng 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; 
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Định hướng quy hoạch phân khu 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); 

Nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị; tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Thành phố, Thông báo 331-TB/TU (phục vụ 

cộng đồng), Thông báo 332-TB/TU (xử lý các vấn đề môi trường), … 

Đảm bảo khớp nối đồng bộ các quy hoạch, các dự án, phát triển không gian đô thị 

hài hòa giữa hiện trạng và khu vực đề xuất xây dựng mới; 

Tạo động lực phát triển kinh tế khu vực về dịch vụ, trở thành trung tâm công cộng 

tại Đà Nẵng; 

Bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đang triển khai;  

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; 

Làm cơ sở để các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý quy hoạch và 

hướng dẫn đầu tư xây dựng, đảm bảo đô thị phát triển theo đúng định hướng của thành 

phố, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.  

 PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ VỊ TRÍ LẬP QUY HOẠCH  

4.1. Phạm vi nghiên cứu liên vùng: 

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. 

  
Vị trí TP Đà Nẵng Vị trí Phân khu Sân bay trong bản đồ QH thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 
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4.2. Vị trí quy hoạch: 

Phân khu Sân bay thuộc các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây – quận Hải 

Châu; phường Thạc Gián, Chính Gián, Hòa Khê, An Khê - quận Thanh Khê; phường 

Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa Phát - quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Vị trí phân khu trong 

quy hoạch chung như 

sau:  

+ Phía Bắc:  

Giáp phân khu Ven 

vịnh Đà Nẵng; 

+ Phía Nam:  

Giáp phân khu Đổi 

mới sáng tạo;  

+ Phía Tây:  

Giáp phân khu 

Trung tâm lõi xanh; 

       + Phía Đông:  

Giáp phân khu Ven sông 

Hàn và bờ Đông. 
 

4.3. Ranh giới lập quy hoạch:  

- Toàn bộ khu vực được giới hạn bởi:  

+ Phía Bắc: Giáp đường Điện Biên Phủ; 

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Hữu Thọ; 

+ Phía Tây: Giáp đường Trường Chinh; 

+ Phía Nam: Giáp đường Cách mạng Tháng Tám. 

4.4. Quy mô lập quy hoạch:  

Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích: 1.326,7 ha. Trong đó:  

Stt Đơn vị Diện tích (ha) 

I Khu vực thuộc quận Hải Châu                796.0  

1 Phường Hòa Cường Bắc                    4.8  

2 Phường Hòa Thuận Tây                791.2  

II Khu vực thuộc quận Thanh Khê                354.6  

1 Phường An Khê                240.0  

2 Phường Thanh Khê Tây                  18.3  

3 Phường Thanh Khê Đông                  14.3  

4 Phường Hòa Khê                  67.3  

5 Phường Chính Gián                  11.7  

6 Phường Thạc Gián                    3.0  

III Khu vực thuộc quận Cẩm Lệ                176.1  
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Stt Đơn vị Diện tích (ha) 

1 Phường Hòa Phát                  24.6  

2 Phường Hòa Thọ Đông                  71.5  

3 Phường Khuê Trung                  80.0  

IV Tổng            1,326.7  

 

 

Sơ đồ phạm vi nghiên cứu và ranh giới các phường, quận 
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 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG  

 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG XÃ HỘI  

1.1. Các điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Địa hình, địa mạo 

 

  

Địa hình khu vực nghiên cứu  

- Địa hình khu vực nghiên cứu tương đối bằng phẳng, có khu cảng hàng không 

quốc tế Đà Nẵng. Về phía Tây, ngoài khu vực quy hoạch có hệ núi Phước Tường - An 

Ngãi cao 320m, phía Bắc là khu vùng vịnh Đà Nẵng. 

- Về độ dốc, khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng có độ dốc từ 0% đến dưới 

10% rất thuận lợi cho việc phát triển đô thị, tuy nhiên lại bị hạn chế phát triển về chiều 

cao ở các khu vực phía Nam và phía Bắc, nơi ảnh hưởng của đường bay cất hạ cánh. 

1.1.2. Khí hậu: 

Khu vực nghiên cứu cùng chung với khí hậu của Thành phố Đà Nẵng. Trong vùng 

bị ảnh hưởng của khí hậu gió mùa. 

Khí hậu của Đà Nẵng khắc nghiệt, mùa mưa và mùa khô phân biệt rõ rệt và đến 

muộn hơn các tỉnh phía Bắc 2 tháng. Mùa khô hạn kéo dài trong 6 tháng gây nên tình 

trạng hạn hán nghiêm trọng, mức nước các dòng sông xuống thấp, nước mặn xâm nhập 

sâu vào các dòng sông, ảnh hưởng lớn đến vị trí lấy nước cấp cho Thành phố. 

Do vị trí địa lý và đặc điểm địa hình Thành phố, phía Bắc có đèo Hải Vân chắn nên 

Đà Nẵng ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, chế độ nhiệt ít chênh lệch giữa mùa 

hè và mùa Đông, ở mức khoảng 3-5 oC. 

Nhiệt độ: 

Bán đảo Sơn Trà 

Núi Phước Tường – An Ngãi 

PHÂN KHU SÂN BAY 

Vịnh Đà Nẵng 
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Nhiệt độ trung bình năm    : 25,6 oC 

Nhiệt độ cao nhất trung bình  : 29 oC 

Nhiệt độ thấp nhất trung bình  : 22,7 oC 

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối   : 40,9 oC 

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối   : 10,2 oC 

Biên độ dao động nhiệt giữa các ngày và các tháng liên tiếp trong năm khoảng 3-5 oC. 

Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm không khí trung bình năm  : 82% 

Độ ẩm không khí cao nhất trung bình : 90% 

Độ ẩm không khí thấp nhất trung bình : 75% 

Độ ẩm không khí thấp nhất tuyệt đối  : 10% 

Mưa: 

Lượng mưa trung bình năm   : 2.066mm 

Lượng mưa năm lớn nhất (1964)  : 3.307mm 

Lượng mưa năm nhỏ nhất (1974)  : 1.400mm 

Lượng mưa ngày lớn nhất   : 332mm 

Số ngày mưa trung bình năm  : 144 ngày 

Số ngày mưa trung bình nhiều nhất/tháng : 22 ngày  

Nắng: 

Số giờ nắng trung bình   : 2.158 giờ/năm 

Số giờ nắng trung bình nhiều nhất : 248 giờ/tháng 

Số giờ nắng trung bình ít nhất  : 120 giờ/tháng  

Bốc hơi mặt nước: 

Lượng bốc hơi trung bình   : 2.107mm/năm 

Lượng bốc hơi trung bình nhiều nhất : 241mm/năm 

Lượng bốc hơi trung bình thấp nhất : 119mm/năm 

Mây: 

Trung bình lưu lượng toàn thể  : 5,3 

Trung bình lưu lượng hạ tầng  : 3,3 

Gió: 

Hướng gió thịnh hành mùa hè (tháng 4-9) : gió Đông 

Tốc độ gió trung bình    : 3,3m/s; 14m/s 

Hướng gió thịnh hành mùa Đông  : gió Bắc, gió Tây Bắc 

Tốc độ gió mạnh nhất    : 20-25m/s 
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Trong một số trường hợp có bão, tốc độ lên tới 40m/s. 

Bảng II.1: Tốc độ gió trung bình & gió mạnh nhất trong năm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tốc độ gió 

Trung bình 
4,4 4,2 4,5 4,5 4,2 4,0 4,2 4,6 5,0 4,3   

Tốc độ gió 

Mạnh nhất 
19 18 18 18 25 20 27 17 28 40 24 18 

Hướng gió B B B B TN B TN TB, T 
Đ

B 
TB B 

ĐB, 

B 

Ghi chú:Tốc độ tính m/s 

Hướng gió: B: Bắc, N: Nam, Đ: Đông, T: Tây  TB: Tây Bắc, ĐB: Đông Bắc, TN: 

Tây Nam 

Bão: 

Bão ở Đà Nẵng thường xuất hiện ở các tháng 1, 10, 12; bão thường là cấp 9-10, 

kéo theo mưa to, kéo dài và gây lũ lụt. 

1.1.3. Thủy văn và tài nguyên nước  

Ở phía Nam, ngoài ranh giới là Sông Túy Loan: Sông Tuý Loan dài khoảng 30 km 

(tính tới nguồn của chi lưu chính), bắt nguồn từ vùng núi Bà Nà ở phía tây Hòa Vang. 

Sông chảy theo hướng Tây-Đông, đến nơi giáp ranh giữa xã Hòa Tiến (huyện Hòa 

Vang), xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) thì 

hợp lưu với sông Yên tạo thành sông Cầu Đỏ (hay sông Cẩm Lệ). Sông Túy Loan có 

hai chi lưu lớn là sông Lỗ Đông ở hữu ngạn từ phía tây nam Hòa Vang chảy tới và một 

sông nhỏ bên tả ngạn. Cả hai chi lưu này nhập vào sông Túy Loan tại xã Hòa Phú. Sông 

Lỗ Đông có một chi nhỏ là sông Đồng Nghệ. 

Ở phía Đông, ngoài ranh giới là sông Hàn, đây là hợp lưu của ba dòng sông là sông 

Túy Loan, sông Cái (hay còn gọi là sông Đô Tỏa) và sông Cổ Cò. 

Bên cạnh đó trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có nhiều hồ, kênh mương, phân 

bố chủ yếu ở phía Bắc và phía Nam góp phần tạo nên hệ thống thủy văn và tài nguyên 

nước đa dạng cho khu vực. 

  

  Sông Hàn mực nước cao 

nhất: +3,45m (1964), mực 

nước thấp nhất: +0,25m. 

  Sông Cu Đê mực nước cao 

nhất: +4m, mực nước thấp 

nhất: +0.3m. 

  Nhìn chung các dòng sông 

chảy qua Đà Nẵng đều 

mang các đặc tính của vùng 

duyên hải miền Trung, độ 

dài ngắn, độ dốc lớn, dao 

động mực nước và lưu 

lượng nước đều lớn, nghèo 

phù sa. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_N%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_N%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_N%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Y%C3%AAn_(Qu%E1%BA%A3ng_Nam-%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Y%C3%AAn_(Qu%E1%BA%A3ng_Nam-%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Y%C3%AAn_(Qu%E1%BA%A3ng_Nam-%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_l%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_l%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_l%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_L%E1%BB%97_%C4%90%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_L%E1%BB%97_%C4%90%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_L%E1%BB%97_%C4%90%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
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Bản đồ thủy văn thành phố Đà Nẵng 

  

  

  
Hồ, kênh mương trong khu vực quy hoạch 

1.2. Hiện trạng dân số và lao động 

1.2.1. Dân số  

Quy mô dân số toàn thành phố Đà Nẵng: Dân số của Đà Nẵng theo Tổng điều tra 

năm 2019 là khoảng 1.134.310 người, trong đó dân số nam là 576.000 người (chiếm 

50,7%) và dân số nữ là hơn 558.000 người (chiếm 49,3%). Sau 10 năm, quy mô dân số 

tăng thêm hơn 250.000 người, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,45%; Dân số thành phố 

Đà Nẵng trong 9 năm qua tăng bình quân 2,54%/năm; từ 937.217 người năm 2010 lên 

1.134.310 người năm 2019. Trong đó, dân số thành thị tăng nhanh hơn: 2,25%/năm, 

nông thôn tăng 1,98%/năm. Dân số từ 15 tuổi trở lên cũng tăng tương ứng (2,15%/năm) 

từ 715.748 người năm 2010 lên 866.531 người; 
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Biểu đồ dân số thành phố Đà Nẵng 

Mật độ dân số toàn thành phố Đà Nẵng: Mật độ dân số của Đà Nẵng khoảng 883 

người/km2 với dân số thành thị là gần 990.000 người, nhân khẩu thực tế thường trú là 

3,6 người/hộ. 

 

Biểu đồ mật độ dân số thành phố Đà Nẵng 

Hiện trạng dân số trong khu vực quy hoạch thuộc địa bàn 03 quận Thanh Khê, Hải 

Châu và Cẩm Lệ, bao gôm 11 phường: Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây – Hải Châu; 

An Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Hòa Khê, Chính Gián, Thạc Gián – Thanh 

Khê, Hào Phát, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung – Cẩm Lệ. Theo số liệu thống kê, tính toán 

hiện nay trong khu vực nghiên cứu có khoảng 65.931 người, mật độ dân số thuộc khu 

vực mật độ cao của thành phố, trong khu vực tập trung cao ở phía Bắc và phía Nam khu 

vực quy hoạch. 

Bảng thống kê dân số hiện trạng trong ranh giới khu vực lập quy hoạch 

Stt Đơn vị 

Diện tích 

thuộc 

QHPK Sân 

bay (ha) 

Mật độ 

dân số 

(người/ha) 

Dân số trong 

khu vực QH 

(người) 

I Khu vực thuộc quận Hải Châu 796,0 105             10.649  

1 Phường Hòa Cường Bắc 4,8 75                  361  

2 Phường Hòa Thuận Tây 791,2 137             10.288  

II Khu vực thuộc quận Thanh Khê 354,6 187             45.516  

1 Phường An Khê 240,0 121             19.317  

2 Phường Thanh Khê Tây 18,3 105               1.918  

3 Phường Thanh Khê Đông 14,3 228               3.256  
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Stt Đơn vị 

Diện tích 

thuộc 

QHPK Sân 

bay (ha) 

Mật độ 

dân số 

(người/ha) 

Dân số trong 

khu vực QH 

(người) 

4 Phường Hòa Khê 67,3 229             15.379  

5 Phường Chính Gián 11,7 403               4.712  

6 Phường Thạc Gián 3,0 312                  935  

III Khu vực thuộc quận Cẩm Lệ 176,1 26               9.765  

1 Phường Hòa Phát 24,6 38                  936  

2 Phường Hòa Thọ Đông 71,5 56               3.972  

3 Phường Khuê Trung 80,0 61               4.857  

IV Tổng 1.326,7              65.931  

 Nguồn: UBND phường trong khu vực lập quy hoạch và cơ sở tính toán khác   

1.2.2. Lao động  
Lực lượng lao động toàn thành phố Đà Nẵng: Lực lượng lao động của thành phố 

Đà Nẵng tăng với tốc độ nhanh hơn dân số; trong giai đoạn 2010 – 2019 tăng bình quân 

2,46%; từ 467.090 người năm 2010 lên 581.400 người năm 2019. 

 

Biểu đồ cơ cấu lao động thành phố Đà Nẵng 

Trong khu vực lập quy hoạch có tổng số lao động trong độ tuổi khoảng 35.551 

người, chiếm khoảng 51% dân số (tỷ lệ lao động của toàn thành phố). Khu vực thuộc 

các phường phần lớn là lao động phi nông nghiệp chiếm hơn 95% tổng số lao động ở 

các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nhân ở các khu công nghiệp, sân bay. 

1.3. Hiện trạng hạ tầng kinh tế 

1.3.1. Hiện trạng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:  

Khu vực nghiên cứu có công ty may Hòa Thọ, nhà máy dệt Hải Vân, các xí nghiệp 

gia công đá grannite…; bên cạnh đó còn có công nghiệp cơ khí, dịch vụ vận tải.  

Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp được quy hoạch, xây dựng nằm trong khu dân 

cư và các xưởng, cơ sở sản xuất khác nằm trong vanh đai đất quân sự. 



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

17 
 

 

  

Công ty may Hòa Thọ Nhà máy dệt Hải Vân 

  

Các xưởng sản xuất trong khu vực 

Nhận xét:  

- Đối với các nhà máy xí nghiệp: gần khu dân cư chưa đảm bảo vấn đề môi 

trường.  

- Đối với các khu sản xuất nằm trong khu dân cư mới, các khu dân cư cũ cần 

có biện pháp di dời đưa vào khu, cụm công nghiệp. 

1.3.2. Hiện trạng thương mại dịch vụ:  

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch tập trung các tuyến đầu mối giao thông huyết 

mạch nên thương mại dịch vụ rất phát triển, phát triển mạnh ở khu sân bay, 2 bên 

đường CMT8, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Điện Biên Phủ… 

- Đường Trường Chinh, đường Lê Đại Hành, khu vực gần Cảng hàng không 

quốc tế Đà Nẵng phát triển về dịch vụ vận tải, lưu trú, cung cấp nhiên liệu và kho 

bãi; 

- Về hệ thống cửa hàng xăng dầu: các cửa hàng xăng dầu phân bố trên các 

tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường 

Trường Chinh và tại các nút ngã tư trong khu vực, cụ thể: 

* Khu vực quận Hải Châu: 

+ Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hữu Thọ - Nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - 

Nguyễn Tri Phương - Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây; 
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+ Cửa hàng xăng dầu số 7 Duy Tân - 7 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây; 

+ Cửa hàng xăng dầu Ngọc Khánh - 405 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận 

Tây. 

* Khu vực quận Thanh Khê: 

+ Cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 6 - 14 Nguyễn Tri Phương, phường Chính 

Gián; 

+ Cửa hàng xăng dầu Vạn Lợi - Lô số A1.2 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê; 

+ Cửa hàng xăng dầu Thái Lộc - 97 Trường Chinh, phường An Khê; 

+ Cửa hàng xăng dầu số 7 - 265 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián; 

+ Cửa hàng- Trạm Xăng dầu 375 - 281 Trường Chinh, phường An Khê. 

* Khu vực quận Cẩm Lệ: 

+ Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Tri Phương - 154 Cách Mạng Tháng 8, phường 

Khuê Trung; 

+ Cửa hàng xăng dầu Lê Đại Hành - Lô 01-02-03-04-05 B3.1 KDC Hòa Thọ, 

phường Hòa Thọ Đông; 

+ Cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 7 - 396 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa 

Thọ Đông; 

+ Cửa hàng xăng dầu Khuê Trung - 197 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê 

Trung; 

+ Cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 16 - Khu đất A2 đường Quốc lộ 1A, phường 

Hòa Thọ Đông; 

+ Cửa hàng xăng dầu Vân Xuân - Lô A1.1 KDC số 6 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Khuê Trung; 

+ Cửa hàng xăng dầu số 17 - Lô 93 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung; 

+ Cửa hàng xăng dầu Hòa Cầm - 731 Trường Chinh, phường Hòa Phát; 

+ Cửa hàng xăng dầu Đà Nẵng - 532 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Thọ 

Đông; 

- Về chợ: Các chợ được xây dựng kiên cố nằm trong khu dân cư được quy 

hoạch bao gồm: chợ Tân An, chợ Thanh Khê, chợ Thuận An. Các chợ hiện trạng cơ 

bản đáp ứng được nhu cầu buôn bán của người dân. 

Stt Công trình Hiện trạng (m2) 

1 Chợ Tân An       2.600,0  

2 Chợ Thuận An         600,0  

3 Chợ Thanh Khê       1.370,0  
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Chợ Tân An Chợ Thanh Khê 

  

Một số cây xăng dầu trong khu vực 

1.3.3. Hiện trạng nông lâm nghiệp:   

Trong khu vực quy hoạch có một số thửa đất rừng phòng hộ, diện tích khoảng 

0,18ha. 

1.3.4. Nhận xét:  

- Về chợ dân sinh: cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán của người dân, tuy nhiên 

các chợ hiện trạng có diện tích tương đối nhỏ, gây khó khăn trong việc mua bán và trao 

đổi hàng hóa, về lâu dài, khi mức độ tăng lên về dân số thì không đáp ứng được nhu cầu 

của người dân.  

- Về phát triển thương mại dịch vụ: đa dạng và phát triển với nhu cầu ở thị trường. 

Tuy nhiên, chưa có một trung tâm thương mại xứng tầm cho khu vực.  

- Về công nghiệp: trong thời gian đến cần thực hiện quy hoạch và di dời dân các 

nhà máy công nghiệp, các xí nghiệp công nghiệp ra khỏi các khu dân cư. 

1.4. Hiện trạng phân bố dân cư 

-  Hiện trạng phân bố dân cư của khu vực được đánh giá là phức tạp với nhiều hình 

thái khác nhau: đan xen mới cũ, chia cắt bởi các tuyến giao thông liên khu vực, trục đối 

ngoại, ảnh hưởng bởi việc giáp với các khu chức năng về quân sự, sân bay. 

- Dân cư phân bố chủ yếu ở phía Bắc, phía Nam và dọc các tuyến đường giao thông 

lớn như Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ. 
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Hình hiện trạng dân cư  

1.4.1. Các khu tái định cư, dân cư trên địa bàn quận Thanh Khê: 

Stt Khu tái định cư, dân cư 

1 Khu dân cư đường Điện Biên Phủ và Lê Duy Đình 

2 Khu dân cư 118 

3 Khu dân cư Phần Lăng (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) 

4 Khu dân cư Tân An 

5 Khu dân cư Tây Bắc Xuân Hòa A 

6 Khu dân cư Thanh Lộc Đán 

7 Khu dân cư Xuân Hòa A 

8 Khu gia đình quân nhân nhà máy A32 

9 Khu gia đình quân đội nhà máy A32 

10 Khu gia đình quân đội tại xưởng sửa chữa tổng hợp phường An Khê 

11 Khu gia đình quân đội F372 

12 Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375 

13 Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372 (giai đoạn 1) 

14 Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372 (giai đoạn 2) 

15 Khu nhà ở quân đội thuộc tổng cục chính trị Quân Khu V 

16 Khu vực phía Tây hồ điều tiết khu dân cư Phần Lăng (giai đoạn 2) 

17 Khu phố chợ Tân An 
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1.4.2. Các khu tái định cư, dân cư trên địa bàn quận Hải Châu 

Stt Khu tái định cư, dân cư 

1 Khu dân cư phía Tây sân bay Đà Nẵng 

2 Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương 

3 Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương 

4 Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương 

5 Khu dân cư số 5 Nguyễn Tri Phương 

6 Khu dân cư phía Đông Nam sân bay Đà Nẵng 

7 Khu dân cư phía Đông sân bay Đà Nẵng 

8 Khu nhà ở quân nhân Sư đoàn 372 

1.4.3. Các khu tái định cư, dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ 

Stt Khu tái định cư, dân cư 

1 Khu dân cư Đông Phước - Hòa Thọ 

2 Điều chỉnh khu dân cư phía Nam sân bay Đà Nẵng 

3 Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương 

4 Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương 

5 Khu dân cư số 5 Nguyễn Tri Phương 

6 Vệt kẹp khu dân cư số 3&5 Nguyễn Tri Phương 

7 Khu chia lô 248 đường Cách Mạng Tháng Tám 

8 Khu dân cư phía Bắc nút giao thông Hòa Cầm 

1.4.4. Khu vực hiện trạng dân cư chỉnh trang, hiện hữu:  

Đây là các khu dân cư lâu đời, mật độ dân cư lớn, các tuyến đường trong khu dân 

cư chủ yếu là kiệt, hẻm, chủ yếu thuộc địa phận phường An Khê, Hòa Khê, quận Thanh 

Khê. 

  

Hiện trạng nhà dân trong các kiệt hẻm Nhà dân trong các kiệt, hẻm 
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1.5. Hiện trạng hạ tầng xã hội  

Nhận xét: đánh giá chung về hạ tầng xã hội của khu vực quy hoạch trước khi đi 

vào chi tiết để có cái nhìn tổng quan về khu vực như sau:  

Các cụm hạ tầng xã hội cho các khu ở trường học, sân thể thao, nhà văn hóa được 

bố trí rải rác trên địa bàn toàn bộ khu vực.  

Các công trình công cộng lớn như nhà ga sân bay, bệnh viện, công trình phúc lợi 

xã hội,.. được cải tạo, xây dựng mới trong những năm gần đây do quỹ đất xây dựng lớn, 

các tuyến giao thông liên khu vực tiếp cận dễ dàng với mặt cắt đường lớn và gần khu 

dân cư được quy hoạch với tỉ lệ lấp đầy cao. 

1.5.1. Trụ sở cơ quan:  

Khu vực tập trung nhiều công trình trụ sở cơ quan, các đơn vị sự nghiệp, an ninh 

quốc phòng… 

- Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, các cơ quan Quân đội đóng trên địa bàn, 

trụ sở công an, quân đội cảng hàng không,… 

  

- Công trình cấp thành phố : Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng, Trung 

tâm kỹ thuật đo lường, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công an thành phố. 

  

Trung tâm lưu trữ lịch sử 
Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng 

nghiệp vụ công an 
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- Công trình cấp quận: Quận Cẩm Lệ - Trụ sở HĐND – UBND, Quận ủy, Liên 

đoàn Lao động, công an ; Quận Thanh Khê – Trụ sở công an quận, Viện kiểm soát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Kho bạc nhà nước quận. 

  

Trụ sở HĐND-UBND quận Cẩm Lệ Công an quận Cẩm Lệ 

  

Công an quận Thanh Khê Kho bạc nhà nước quận Thanh Khê 

- Trụ sở cơ quan cấp phường có: Trụ sở phường Hòa Khê, trụ sở phường An Khê, 

trụ sở phường Hòa Thuận Tây, trụ sở phường Thạc Gián. Trụ sở UBND phường Chính 

Gián thì nằm sát biên khu vực quy hoạch trên đường Điện Biên Phủ. 

  

UBND phường Thạc Gián UBND phường Hòa Khê 
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UBND phường An Khê UBND phường Hòa Thuận Tây 

1.5.2. Giáo dục:  

Hệ thống giáo dục từ PTTH, THCS, tiểu học đến mẫu giáo. Trong khu vực không 

có trường đại học, cao đẳng, trung cấp… 

Trường PTTH có trường PTTH Hòa Vang nằm trên tuyến Ông Ích Đường. 

Trường THCS có: trường THCS Nguyễn Đình Chiểu trên đường Trường Chinh, 

trường THCS Huỳnh Thúc Kháng trên đường Hà Huy Tập. 

Trường tiểu học có: trường tiểu học An Khê vị trí gần đường Trường Chính, trường 

tiểu học Bế Văn Đàn phường An Khê, trường tiểu học Lê Quang Sung trên đường Hà 

Huy Tập, trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ trên đường Hà Huy Tập.  

Về trường mẫu giáo phân bổ khắp các khu dân cư: trường mẫu giáo công lập và tư 

thục. 

Stt Công trình 

Hiện 

trạng 

(m2) 

Chỉ tiêu 

học 

sinh/1000 

người 

Chỉ tiêu  
Dân 

số  

Số 

học 

sinh 

Diện 

tích 

(m2) 

1 

Trường trung học phổ 

thông và trung tâm dạy 

nghề 

    6.363,0  40  10m2/cháu 

65931 

2.637 26.372,4 

1.1 Trường THPT Hòa Vang       3.600,0          

1.2 
Trung tâm dạy nghề Hòa 

Vang 
      2.763,0          

2 Trường trung học cơ sở   12.300,0  55 10m2/cháu 3.626 36.262,1 

2.1 
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
      3.200,0          

2.2 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 
      9.100,0          

3 Trường tiểu học   37.742,8  65 10m2/cháu 4.286 42.855,2 

3.1 
Trường tiểu học Huỳnh 

Ngọc Huệ 
      7.300,0          

3.2 
Trường tiểu học Bế Văn 

Đàn 
      7.300,0          



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

25 
 

 

3.3 
Trường tiểu học Lê Quang 

Sung 
      4.600,0          

3.4 Trường tiểu học An Khê       9.760,0          

3.5 
Trường tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
      5.241,0          

3.6 Trường tiểu học Ngô Quyền       3.541,8          

4 Mẫu giáo   14.395,1  50 12m2/cháu 3.297 39.558,6 

4.1 
Trường mẫu giáo Hướng 

Dương 
      3.494,7          

4.2 Trường mẫu giáo A32       8.494,2          

4.3 Trường mẫu giáo Bảo Lộc         696,0          

4.4 Trường mẫu giáo Hồng Đào         327,2          

4.5 
Trường mầm non Bạn Của 

Bé 
        650,0          

4.6 
Trường mẫu giáo Hòa Vang 

Education 
        266,0          

4.7 
Trường mẫu giáo Hoa Anh 

Đào 
        467,0          

5 
Trường liên cấp và trung 

tâm giáo dục khác 
    3.141,0          

5.1 
Trường học đa cấp The Sain 

Nicolas  
      2.500,0          

5.2 
Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn 

tật 
        641,0          

* Hiện nay, xét riêng trong khu vực lập quy hoạch với dân số hiện trạng khoảng 

65.931 người thì hệ thống trường học trong khu vực không đáp ứng đủ nhu cầu hiện 

trạng. 

  

Trường PTTH Hòa Vang Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

1.5.3. Y tế 

Hệ thống y tế bao gồm bệnh viện đến trạm y tế phường và các trạm y tế lưu động 

tại các khu dân cư. 
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Bệnh viện: có bệnh viện Quân y 17 trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Khu vực giáp 

ranh phía đường Nguyễn Hữu Thọ có bệnh viện Gia Đình, bệnh viện Vinmec.  

Về trạm y tế có: trạm y tế phường An Khê, trạm y tế phường Hòa Khê, trạm y tế 

phường  Hòa Thuận Tây.  

Hệ thống y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

1.5.4. Trung tâm thể dục thể thao 

Hệ thống khu thể dục thể thao được phân bố đều khắp các quận, phường, đáp ứng 

cơ bản nhu cầu của người dân. 

Trung tâm thể dục thể thao cấp quận có Trung tâm thể dục thể thao Thanh Khê có 

quy mô gần 4ha đã được đầu tư đồng bộ. 

Các khu thể dục thể thao khác như Khu thể dục thể thao Hòa Thọ, Trung tâm thể 

thao Nam Hải Vân,… và các khu thể dục thể thao, sân bóng mini tư nhân trên địa bàn. 

 

Trung tâm thể dục thể thao Thanh Khê 

1.5.5. Công trình công cộng 

 Công trình công cộng đô thị và cấp đơn vị ở: như nhà văn hóa, sân thể thao cơ 

bản đáp ứng bán kinh phục vụ. 
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Hình phân bố các công trình công cộng với bán kính phục vụ 500m 

1.5.6. Công viên cây xanh, vườn hoa 

 Hiện trạng các công viên, vườn hoa được bố trí rải rác toàn khu, phục vụ nhu 

cầu của người dân như vườn hoa thạch thảo, công viện Triệu Quốc Đạt, công viên 

Cẩm Bắc, công viên Bắc cầu vượt Hòa Cầm, công viên Tân An, công viên An Khê, 

công viên khu C Hòa Thuận Tây. Đặc biệt, khu vực giáp ranh có công viên quy mô 

lớn là công viên 29/3.  

 Hồ điều tiết Phần Lăng, hồ điều tiết Cẩm Lệ, hồ điều tiết đường Hà Huy Tập  

được bố trí kèm công viên lớn đầu tư cảnh quan phục vụ nhu cầu của người dân và 

tạo cảnh quan đô thị. 

  

Công viên Bắc cầu vượt Hòa Cầm Công viên Triệu Quốc Đạt 
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Công viên hồ điều tiết Công viên hồ điều tiết 

1.5.7. Tôn giáo, tín ngưỡng 

- Trong khu vực có Đình làng An Khê và các công trình tín ngưỡng khác. 

- Nhà thờ tộc: nằm rải rác trong các khu dân cư, đặc biệt nhiều tại khu vực phường 

Hòa Khê và An Khê.  

- Chùa: phân bố rải rác trong khu vực quy hoạch, gồm: chùa Phổ Hiền, chùa Phổ 

Quang, chùa Pháp Vân. 

- Nhà thờ, giáo xứ: Thánh thất Trung Bửu, Giáo xứ Phước Tường, nhà thờ An Hòa. 

  

Đình làng An Khê Nhờ thờ tộc 

  

Thánh Thất Trung Bửu Giáo xứ Phước Tường 
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* Nhận xét chung về hạ tầng xã hội:   

- Hạ tầng xã hội cơ bản đảm bảo bán kính phục vụ. Tuy nhiên với mật độ dân cư 

lớn trong quá trình quy hoạch vẫn cần bố trí thêm đất công cộng dự phòng.  

- Công viên đơn vị ở thiếu, công viên cây xanh đô thị đã có nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, 

việc xen cấy trong thời gian đến là khó khăn vì các khu dân cư đã phát triển ổn định, 

không có đất trống hơn nữa mật độ xây dựng hiện nay đã rất cao. Trong quy hoạch cần 

nêu phương án khắc phục diện tích cây xanh đô thị và cây xanh đơn vị ở. 

1.6. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và các hệ sinh thái 

- Về thảm thực vật không có đặt trưng do khu vực có Cảng hàng không Đà Nẵng 

chiếm diện tích lớn. 

- Về cảnh quan: cảnh quan đô thị bị hạn chế về tầng cao, nhà cửa xây dựng dàn 

trải, các khu mới và các khu hiện trạng kết nối chưa mạch lạc về kiến trúc. 

- Về địa hình: khu vực khu vực đất bằng phẳng thuận lợi cho xây dựng đô thị. Tuy 

nhiên cần nghiên cứu và đề xuất tầng cao phù hợp để không ảnh hưởng đến tĩnh không 

sân bay, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. 

- Về việc khắc phục môi trường do chất độc Dioxin gây ra trong thời kỳ chiến tranh 

phần nào giúp cho việc phát triển trong khu vực có những biển chuyển, đô thị có thể 

được mở rộng hơn.  

1.7. An Ninh Quốc Phòng và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

 Khu vực  có vai trò chiến lược về an ninh quốc phòng, trong khu vực tập trung 

nhiều công trình quân sự như: Sư đoàn không quân 372, Sư đoàn 375, Quân chủng 

phòng không không quân, doanh trại quân đội,… 

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên và lớn thứ ba của Việt Nam, trong đó diện tích khu vực hàng không dân dụng 

là 150 ha, còn lại là khu vực an ninh quốc phòng. Đây là điểm bay quan trọng của miền 

Trung Việt Nam và cả nước. 
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Các kết nối nội địa và quốc tế tới sân bay quốc tế Đà Nẵng 

 

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

1.8. Hiện trạng sử dụng đất 

- Đất nhóm nhà ở chiếm 23,68% tổng diện tích đất; 

- Đất xây dựng cơ quan trụ sở chiếm khoảng 59,11%; 

- Đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội chiếm khoảng 1,60%; 

- Đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 1,69%; 

- Đất xây dựng cơ sở tôn giáo, di tích chiếm khoảng 0,16%; 

- Đất xây dựng khu HTKT và BVMT chiếm khoảng12,44%; 

- Đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 0,18%; 

- Đất khác chiếm 1,3%. 

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

Stt Loại đất 
Diện tích 

 (ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

I Đất xây dựng nhóm nhà ở       314,19  23,68% 

1 Đất nhóm nhà ở       314,19    

II Đất xây dựng cơ quan, trụ sở       784,17  59,11% 

1 Đất khu trụ sở cơ quan, tổ chức sự nghiệp           4,57    

2 Đất an ninh, quốc phòng       779,60    

III Đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội         21,21  1,60% 

1 Đất khu văn hóa           0,93    

2 Đất khu y tế           0,06    
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3 Đất khu giáo dục           8,88    

a Trường THPT          0,36    

  THPT Hòa Vang          0,36    

b Trường THCS, TH, MN          8,52    

4 Đất khu TDTT           3,89    

5 Đất khu công viên, vườn hoa           5,44    

6 Đất khu chợ           0,45    

7 Đất khu sinh hoạt cộng đồng           1,56    

IV Đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh         22,41  1,69% 

1 Đất khu SX, kho bãi (Cty Hòa Thọ)         12,70    

2 
Đất khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (Nhà máy nước sân 

bay); Khu dẫn hạ cánh máy bay. 
          4,17    

3 Đất khu thương mại dịch vụ           9,71    

V Đất xây dựng cơ sở tôn giáo, di tích           2,15  0,16% 

1 Đất khu tôn giáo, tín ngưỡng           2,15    

VI Đất XD khu HTKT và BVMT       165,09  12,44% 

1 Đất đường giao thông       108,19    

2 Đất khu cảng, nhà ga, bến xe (Nhà ga sân bay)         56,81    

3 Đất thu gom, xử lý chất thải           0,03    

4 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng           0,06    

VII Đất sản xuất nông nghiệp           0,18    

1 Đất rừng phòng hộ           0,18    

VIII Đất khác         17,30  1,30% 

1 Hồ, ao, đầm         14,95    

2 Đất khác           2,35    

  Tổng 1326,70 100% 
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Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

 

 

 

 



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

33 
 

 

1.9. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

1.9.1. Hiện trạng giao thông: 

a. Đường bộ  

* Giao thông đối ngoại  

Bao quanh Phân khu quy hoạch có 5 trục giao thông chính giúp kết nối khu vực 

với các vùng khác và là trục kết nối các tuyến đường trong khu vực với nhau, tạo nên 

hệ thống giao thông thông suốt, liên hoàng. 

Nằm trên ranh giới phía Bắc 

khu vực quy hoạch có đường 

Điện Biên Phủ là tuyến đối 

ngoại kết nối khu vực theo 

hướng Đông Tây. Quy mô mặt 

cắt 48m (6+15+6+15+6)m, 

chất lượng tốt. 

 

 

Phía Nam khu vực quy hoạch 

có tuyến đường quốc lộ 14B 

(Cách Mạng Tháng 8). Quy mô 

mặt cắt 33m 

(5+10,5+2+10,5+5)m, chất 

lượng tốt. 
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  Phía Đông khu vực quy 

hoạch có tuyến đường Nguyễn 

Tri Phương quy mô mặt cắt 

33m (5+10,5+2+10,5+5)m nối 

với đường Nguyễn Hữu Thọ 

36m (6+10,5+3+10,5+6)m. 

Chất lượng đường còn tốt. 

 

  Phía Tây khu vực quy 

hoạch có tuyến đường Trường 

Chinh  quy mô mặt cắt 

28m(10,5+2+10,5+5)m.  

  

 * Giao thông tĩnh:   

Hiện tại các bãi xe công cộng 

kết hợp trong các tiểu hoa viên 

nhưng diện tích nhỏ, số lượng ít, 

không đủ nhu cầu hiện tại. Xe 

của người dân chủ yếu đậu dưới 

lòng đường và trên vỉa hè.  
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*  Giao thông nội bộ:  

Trong khu vực quy hoạch có 

tuyến trục chính khu vực phía Nam 

có đường Lê Đại Hành với quy mô 

mặt cắt 36m (6+10,5+3+10,5+6)m, 

chất lượng tốt.   

 

Đường Ông Ích Đường với quy 

mô mặt cắt 24m (4,5+15+4,5)m, 

chất lượng tốt.   

  

Đường Nguyễn Phước Tần với 

quy mô mặt cắt 27m (6+15+6)m, 

chất lượng tốt.   

 

Đường Hà Huy Tập với quy mô 

mặt cắt 19,5m (4,5+10,5+4,5)m, 

chất lượng tốt.   
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Đường Huỳnh Ngọc Huệ với quy 

mô mặt cắt 19,5m 

(4,5+10,5+4,5)m, chất lượng tốt. 

 

Đường Nguyễn Đình Tựu với 

quy mô mặt cắt 18,5m 

(4+10,5+4)m, chất lượng tốt. 

 

Các khu dân cư đã được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt 11,5m-20,5m như 

Đường Cù Chính Lan, Phạm Nhữ Tăng, Nguyễn Phước Thái, Nguyễn Công Hãng, Phạm 

Ngọc mậu, Lê Trọng Tấn, Hồ Sĩ Dương, Lê Kim Lăng, Tôn Thất Thuyết, Trưng Nữ 

Vương, Duy Tân ... 

b. Đường hàng không: 

 Sân bay Quốc tế Đà Nẵng là cảng 

hàng không lớn nhất khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên, là sân bay 

dân dụng cấp 4E và sân bay quân 

sự cấp I. 
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Nhận xét:   

Hệ thống hạ tầng giao thông phân khu quy hoạch gần như ổn định, thông suốt kể 

cả giao thông đối ngoại và đối nội nhưng có một số tuyến đường cần được mở rộng và 

liên kết với nhau để đảm bảo phát triển đô thị trong tương lai. 

1.9.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 

❖ Hiện trạng nền: 

Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng, bao gồm sân bay và các khu dân cư 

hiện hữu bao quanh. 

+ Khu vực khu đô thị cũ và các khu dân cư hiện trạng hầu hết đã được xây dựng 

trên cao độ đảm bảo không bị ảnh hưởng của lũ lụt hoặc đã xây dưng theo cao độ khống 

chế của quy hoạch chung xây dựng. Một số khu vực ngập úng khi xảy ra mưa lớn phần 

lớn là cục bộ, chủ yếu tại khu vực gần hồ, địa hình thấp và hệ thống thoát nước đã được 

đầu tư từ rất lâu nên đã có tình trạng xuống cấp, một phần do vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng nên hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. 

+ Hướng dốc chính của khu vực là thấp dần về phía đông. 

❖ Đánh giá phân hạng quỹ đất xây dựng: 

Bảng: Các tiêu chí cơ sở đánh giá đất xây dựng  

 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các yếu tố: điều kiện tự nhiên, địa hình khu vực, 

tính chất sử dụng các quỹ đất đất hiện tại, mức độ thuận lợi về cơ sở hạ tầng và các dự 

án nghiên cứu xây dựng, sử dụng đất trong khu vực, sơ bộ đánh giá khả năng quỹ đất 

cho phát triển khu vực nghiên cứu như sau: 

+ Đất đã xây dựng: chủ yếu là khu dân cư làng xóm, đô thị, đất công cộng khu ở, 

trụ sở cơ quan, thương mại dịch vụ, công nghiệp, công trình di tích, tôn giáo, đất an ninh 

quốc phòng. 

+ Đất không được phép xây dựng: bao gồm đất an ninh quốc phòng. 

Nhận xét quỹ đất xây dựng khu vực nghiên cứu: 
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Phương án quy hoạch sử dụng đất trong QHC phù hợp với đánh giá hiện trạng. Vì 

trong khu vực nghiên cứu phần lớn là đã kín dân cư, nên chỉ xem xét chỉnh trang phù 

hợp. 

 
Sơ đồ thể hiện cao độ và độ dốc 

b.  Hiện trạng thoát nước mưa:  

+ Trong khu vực nghiên cứu có địa hình tự nhiên ở giữa cao, thấp dần ra xung 

quanh, có nhiều kênh và một số hồ chứa như hồ Cẩm Lệ, hồ Bàu Lăng và 1 số hồ điều 

tiết khác do đó việc thoát nước mưa tự nhiên khá thuận lợi. 

Toàn bộ khu vực nghiên cứu chia làm 3 lưu vực chính như sau: 

Lưu vực 1: tập trung vào dòng chảy phía bắc, tây bắc, theo kênh Phần Lăng về phía 

tây bắc rổi thoát ra sông kênh Phú Lộc; 

Lưu vực 2: thu nước từ trong sân bay chảy theo đường Nguyễn Trác đến đường 

Phan Đăng Lưu đến đường Huỳnh Tấn Phát, rồi thoát kênh Khuê Trung chảy ra hồ Đò 

Xu; 

Lưu vực 3: thu gom nước 1 phần trong sân bay và nước khu vực phía nam khu quy 

hoạch sau đó thoát ra hồ Cẩm Lệ chảy ra sông Cầu Đỏ. 
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Sơ đồ phân lưu vực thoát nước mưa 

+ Các công trình hạ tầng hiện đang xây dựng và hoàn thiện; Trên tuyến đường 

Nguyễn Hữu Thọ đã xây dựng các tuyến cống hộp qua đường thoát nước từ các lưu vực 

tong sân bay chảy ra với kích thước BxH=3x(3,0mx3,0m), BxH=3x(2,4mx2,4m) và 

BxH=2,5mx2,5m. Toàn bộ đường nội bộ trong các khu dân cư, kiệt đã có hệ thống 

mương dọc - cống ngang thoát nước mưa hoàn chỉnh. 

  

Kênh thoát nước cho khu vực phía nam 

chảy ra sông Cầu Đỏ 

Kênh thoát nước khu vực phía bắc đổ ra hồ 

Bàu Trảng sau đó chảy ra kênh Phú Lộc 

* Nhận xét hiện trạng thoát nước mưa: 

Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng với hệ thống cống ngang, cống dọc 

và hồ khá thuận lợi cho việc thoát nước mưa. Tuy nhiên lượng nước trong sân bay vào 

mùa mưa chảy ra quá lớn tại khu vực 1 và 5 thường gây ngập lụt, nguyên nhân do lưu 

lượng dòng chảy quá lớn so với cống hiện trạng, và các cống kênh bị bồi lấp nên không 

đủ năng lực thoát nước.Vì vậy khi nghiên cứu định hướng thoát nước mưa cho khu vực 

cần tính toán để có giải pháp khơi thông dòng chảy, bố trí hồ điều tiết hoặc tăng cường 

mở rộng khẩu độ cầu cống nhằm đảm bảo thoát nước tốt, không gây ngập úng. 

Khi xây dựng đô thị, hệ số mặt phủ sẽ giảm đi, khả năng nước mưa tự thấm vào 

lòng đất giảm, do đó các dòng chảy tự nhiên cần phải giữ lại khơi thông hoặc chỉnh trang 
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hợp lý, dồng thời xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hồ điều hòa để đảm bảo thoát nước 

tốt, không gây ngập úng và ảnh hưởng khu vực làng xóm dân cư hiện trạng 

* Nhận xét  hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:    

 Khu vực đô thị đã được xây dựng hoàn chỉnh, cao độ nền được thiết kế tuân thủ 

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 đã được thủ 

tướng phê duyệt tại QĐ số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch 

chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (cao độ nền khống chế 

toàn thành phố tối thiểu bằng cao trình ứng với mực nước P=5%). Hệ thống thoát nước 

mưa trong khu vực đô thị đã được hoàn chỉnh và đang vận hành tốt vận hành tốt;  

Trong khu vực cũng có nhiều hồ, kênh cống to đảm bảo việc thoát nước cho khu 

vực. 

  

Ảnh mương hở thoát nước từ hồ Cẩm Lệ chảy ra 

sông Cầu Đỏ (Ảnh nhìn từ đường CMT8 hướng 

chảy ra sông Cầu Đỏ) 

Cống hộp 3(3mx3m) thoát nước từ hồ điều tiết sang hồ Cẩm 

Lệ (Ảnh nhìn từ hồ điều tiết ) 

1.9.3. Hiện Trạng cấp nước 

 a. Cấp nước sinh hoạt:  

 Hiện nay các hộ dân và công trình công cộng và dịch vụ khu vực nghiên cứu đã 

được cấp nước sinh hoạt từ công ty CP cấp nước Đà Nẵng. Khu vực dọc các tuyến đường 

lớn như Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Hữu Thọ được cung cấp nước 

sạch từ nhà máy nước Cầu Đỏ là chính công suất 290.000m3/ng.đ với đường ống phân 

phối từ D1200-D110. Khu vực sân bay được cung cấp nước sạch từ nhà máy nước Sân 

Bay công suất 30.000m3/ng.đ với đường ống phân phối từ D90-D160. Tỷ lệ đấu nối cấp 

nước sinh hoạt trong khu vực đạt 100%, tỷ lệ thất thoát nước trong khu vực trung bình 

6 tháng đầu năm 2022 là gần 16%. tuy nhiên hiện vào mùa nắng khu vực vẫn thiếu nước 

vì sông Cầu. 
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Ống cấp nước dọc tuyến đường Trường Chinh 

b. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước:  

 Hiện trạng tại khu vực nghiên cứu hệ thống cung cấp nước sạch đã đến các hộ tiêu 

dùng, vì trong khu vực nghiên cứu có đầy đủ mạng cấp I,II,III nên áp lực nước vẫn đủ 

theo QCVN 01:2021/BXD tuy nhiên vào mùa nắng mực nước sông Cầu Đỏ xuống thấp 

cộng thêm xâm nhập mặn làm cho nhà máy giảm công suất dù đã dẫn ống thô từ đập An 

Trạch nhưng vẫn không đạt năng suất dẫn đến một số điểm tiêu thụ nước không nhận 

được nước và không đủ áp. 

Hầu hết các công trình hạ tầng đều bố trí chung trên phạm vi vỉa hè. Trong khi đó 

vỉa hè không đủ bề rộng để bố trí ống đảm bảo khoảng cách giữa ống cấp nước với công 

trình hạ tầng khác theo yêu cầu trong quy chuẩn. 

Trên mạng lưới còn có các thiết bị có van hai chiều, van xả khí, van xả cặn, đồng 

hồ đo nước đa số lắp đặt đúng vị trí cần thiết và phù hợp đúng theo quy chuẩn quy phạm 

ban hành. 

Các họng chữa cháy có khoảng cách chưa đảm bảo đúng theo quy chuẩn. 

Một số tuyến ồng đã đầu tư nhiều năm nên bị xuống cấp dẫn đến tình trạng thất 

thoát nước. 

 



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

42 
 

 

Sơ đồ hiện trạng cấp nước 

 

1.9.4. Hiện trạng cấp điện  

* Nguồn điện:  

Khu vực quy hoạch nằm trung tâm thành phố. Nguồn cấp được đảm bảo 

*. Lưới trung thế 22V: 

Hiện trạng khu vực nghiên cứu các tuyến 22kV đa phần là nổi, đường dây trên 

không được lắp đặt trên cột BTLT 12m và 14m. 

*. Lưới chiếu sáng đô thị  

Tất các các tuyến đường trong khu vực đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng đáp 

ứng yêu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.  

Hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông được điều khiển bằng tủ điều khiển 

chiếu sáng riêng.   

* Trạm biến áp:  

Các trạm biến 22/0,4kV trong khu vực chủ yếu là trạm hở treo trên trụ bê tông hoặc 

trụ thép không đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.  

Theo quy hoạch ngành điện của thành phố cải tạo và nâng cấp các trạm biến áp 

22/0,4kV treo trên cột bê tông ly tâm, cột sắt hiện trạng thuộc lưới điện cải tại ngầm hóa 

và xây dựng mới theo kiểu trạm Kios và kiểu trạm biến áp ngồi 1 trụ thép. Sử dụng các 

loại trạm biến áp 22/0,4kV trong nhà cho các tòa nhà văn phòng, khách sạn, các khu nhà 

chung cư nhằm đảm bảo mỹ quan chung đô thị.    

Nhận xét:  

Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu hiện tại đảm bảo cho việc cung cấp 

điện  

Lưới 22kV; 0,4kV còn đi nổi nhiều. 

1.9.5. Hiện trạng thoát nước thải - quản lý CTR 

* Hiện trạng thoát nước thải: 

Tại khu vực nghiên cứu, thành phần chính nước thải bao gồm nước thải sinh 

hoạt và nước mưa đi chung. Chỉ có một phần nhỏ khu dân cư phía bắc khu vực 

nghiên cứu là có hệ thống nước thải riêng và được dẫn đến Trạm XLNT Phú Lộc 

xử lý. 

Hiện tại khu vực quy hoạch chưa phần lớn chưa có hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải tập trung. Trong khu vực dân cư hiện trạng, nước thải sinh hoạt được 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó tự thấm hoặc thoát chung với hệ thống thoát 

nước mưa  

* Nước thải y tế: các cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực nghiên cứu như 

bệnh viện Quân Y17 đã được thu gom và xử lý riêng bằng hệ thống xử lý nước 

thải trong các bệnh viện.   
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* Nước thải dioxin: Nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý chất lỏng bên 

trong khu vực sân bay, đạt tiêu chuẩn quy định tại QCVN40:2011/BTNMT (Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) và EPA 1613 (Phân tích hàm 

lượng dioxin và furan trong nước thải) trước khi đi ra môi trường. 

*Quản lý chất thải rắn 

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là rác thải sinh hoạt, được Xí nghiệp môi trường 

đô thị Đà Nẵng đảm nhiệm thu gom đưa đi xử lý tại khu xử lý CTR Khánh Sơn 

của thành phố. 

Chất thải rắn tại các cở sở khám chữa bệnh: chất thải rắn sinh hoạt và chất 

thải rắn y tế được thu gom và phân loại riêng. CTR sinh hoạt được vận chuyển và 

xử lý chung với CTR sinh hoạt của thành phố tại khu xử lý rác Khánh Sơn. CTR 

y tế được thu gom và xử bởi công ty An Sinh, địa điểm xử lý CTR y tế tại Đại 

Lộc, Quảng Nam  

* Hiện trạng nghĩa trang: trong khu vực nghiên cứu không có nghĩa trang 

Nhận xét hiện trạng thoát nước thải quản lý CTR-nghĩa trang: 

Theo quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, nước thải sẽ được đưa về trạm 

xử lý của thành phố nằm phía bắc khu vực nghiên cứu (thuộc địa phận phường 

Hòa Minh-Liên Chiểu) công suất dự kiến 105.000m3/ngđ, diện tích 6,2ha. 

Công tác thu gom chất thải rắn do Xí nghiệp Môi trường đô thị Đà Nẵng đảm 

nhiệm thực hiện khá tốt. Tỷ lệ thu gom từ 100% lượng CTR sinh hoạt phát sinh 

* Nhận xét:  

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu hiện chưa 

được được đầu tư và xử lý triệt để. Trong các khu dân cư hiện hữu nước thải sinh 

hoạt được thoát chung với nước mưa. Một phần phường An Khê, nước thải được 

xử lý tại trạm xử lý nước thải Phú Lộc.. Hệ thống HTKT chưa được đầu tư đồng 

bộ, đồng thời lề đường trên các tuyến đường giao thông trong các khu dân cư nhỏ, 

hẹp gây khó khăn cho việc hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt. 
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Sơ đồ hiện trạng thoát nước thải 

1.9.6. Hiện trạng thông tin liên lạc 

Hiện tại, khu vực nghiên cứu đã có đầy đủ hệ thống thu phát sóng của các nhà 

mạng như Viettel, Vinaphone, Mobiphone, Vietnammobile, thông qua cột BTS được bố 

trí kín trong khu vực và một số vị trí nằm trong phân khu đô thị sân bay với tổng số là 

138 cột BTS. 

Ngoài ra còn có các hệ thống cáp quang và cáp thông tin liên lạc được bố trí đi nổi 

trên trên trụ BTLL điện lực dọc trục các trục đường phục vụ nhu cầu Internet, công nghệ 

thông tin cho người dân (chi tiết bản vẽ hiện trạng thông tin liên lạc). 

Khu vực nghiên cứu đạt 100% sử dụng hệ thống công nghệ thông tin chất lượng 

cao, có sóng 3G,4G. 
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Hình ảnh một đường dây cáp thông tin đi chung với trụ với điện lực 

Nhận xét: 

Hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực nghiên cứu đã được phủ sóng toàn bộ, 

hệ thống cáp quang của các nhà mạng đã cấp đến tận khu dân cư hiện hữu. Tuy nhiên 

chưa được ngầm hóa nhiều nên ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị sau này. 

Việc dùng chung hạ tầng trạm BTS giữa các doanh nghiệp viễn thông hiện nay còn 

nhiều hạn chế do phần lớn các trạm không đáp ứng nhu cầu dùng chung (như không 

đảm bảo về thiết kế, sức chịu lực của công trình hiện hữu). Do đó, dẫn đến việc doanh 

nghiệp hạn chế chia sẻ sử dụng hạ tầng đã đầu tư với doanh nghiệp khác. 

Chất lượng mạng phát sóng chưa cao vào các giờ cao điểm 

Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch cần thiết kế mạng lưới thông tin và hệ thống 

thiết bị công nghệ đồng bộ, phù hợp Tiêu chuẩn và cảnh quan khu vực, đảm bảo cấp tín 

hiệu đến từng thuê bao, nâng cao hiệu suất và chất lượng dịch vụ. 

1.9.7. Hiện trạng môi trường 

a) Các nguồn gây ô nhiễm chính: 

Hiện nay trong khu vực quy hoạch có hoạt động may công nghiệp và Sân bay Quốc 

tế Đà Nẵng là nguồn gây tác động lớn đến chất lượng môi trường khu vực.  

- Nhà máy may công nghiệp Hoà Thọ là đơn vị sản xuất sợi và may với quy mô  2 

nhà máy sợi và 2 nhà máy may, với tổng diện tích 9,5 ha. Trong những năm gần đây 

nhà máy bị phản ánh làm ảnh hưởng đến môi trường không khí (bụi vải) và tiếng ồn.  

Để xử lý, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư, nhà máy đã yêu cầu 

xử lý triệt để các vấn đề phản ánh của người dân khu vực lân cận liên quan đến khói bụi, 

tiếng ồn, khí thải phát sinh từ công ty. Cải tạo lại hệ thống chắn bụi để hạn chế bông bụi 

phát tán ra môi trường xung quanh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bông bụi phát 

tán, rơi vãi trong quá trình thu gom, vận chuyển rác tại công ty và các đơn vị. Huấn 

luyện, đào tạo, kiểm tra, giám sát quá trình vận hành lò hơi để đảm bảo nhân viên vận 

hành đúng quy định, tuyệt đối không để phát sinh khói bụi phát tán ra môi trường. 

- Khu vực sân bay Đà Nẵng gây tác động đến khu dân cư xung quanh – chịu cảnh 

hưởng của ô nhiễm khí thải, tiếng ồn máy bay.  
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Trong đó khí thải máy bay tạo ra các chất gây ô nhiễm không khí như NOX, HC 

và bụi (PM), do đó có thể liên quan đến các vấn đề môi trường lớn hơn như tầng ô zôn 

(O3), mưa axit và biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng và môi trường. 

Đồng thời máy bay, sân bay còn tác động môi trường như tiếng ồn, chất lượng 

nước, chất thải, tiêu thụ năng lượng và sinh thái địa phương trong vùng lân cận sân bay. 

Tuy nhiên cho đến hiện nay vẫn chưa có các quy định, tiêu chuẩn, để thực hiện 

công tác đánh giá chất lượng không khí; hướng dẫn kiểm kê phát thải khí và bụi ô nhiễm; 

hướng dẫn thực hiện việc đo lường và đánh giá dữ liệu chất lượng không khí... 

- Nước mặt: Hồ nước điều tiết (đường Triệu Quốc Đạt) đang bị ô nhiễm trầm trọng 

- gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm và chất lượng không khí xung quanh. 

 

Cảnh quan hồ điều tiết 

Nước thải sinh hoạt khu vực lân cận chưa được xử lý đúng quy định dẫn ra khu 

vực hồ nước điều tiết, gây ra mùi hôi thối- ảnh hưởng cục bộ đến cộng đồng dân cư xung 

quanh hồ. 

b) Các vấn đề môi trường khác:  

- Nước dưới đất: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kết quả quan trắc QCVN 

09:2015/BTNMT 

 N1 N2 N3 

1 pH (*)  - 6,79 6,55 6,92 5,5-8,5 

2 Độ muối(*)  % 0,00 0,00 0,01 - 

3 

Độ cứng 

tổng số (as 

CaCO3)  

mg/l 235 54,5 49,5 500 

4 NH4+ - N  mg/L 0,91 0,11 0,18 1 

5 NO3- - N  mg/l 4,97 1,21 1,55 15 

6 NO2- - N  mg/l 0,01 0,01 
KPH 

(<0,003) 
1 

7 Fe tổng  mg/l 0,05 0,05 0,05 5 

8 Cu  mg/l KTH KTH KTH 1 

9 Pb  mg/l KTH KTH KTH 0,01 
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10 Zn  mg/l KTH KTH KTH 3 

11 Cd  mg/l KTH KTH KTH 0,005 

12 
Chỉ số 

permanganat  
mg/l 1,00 1,55 1,00 4 

13 E.coli  MPN/100ml 
KPH 

(<3) 

KPH 

(<3) 

KPH 

(<3) 
KPH 

14 Coliforms  MPN/100ml 
KPH 

(<3) 

KPH 

(<3) 
23,00 3 

Nguồn: Sở Tài nguyên-môi trường thành phố Đà Nẵng, năm 2021  

Ghi chú: 

Chất lượng môi trường nước dưới đất tại 

N1: Khu vực trung tâm quận Hải Châu năm 2021. 

N2: Khu vực trung tâm quận Thanh Khê năm 2021. 

N3: Khu vực trung tâm quận Cẩm Lệ năm 2021. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại trung tâm quận Hải Châu, Thanh Khê, 

Cẩm Lệ đều nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 09- MT:2015/BTNMT, riêng 

thông số Coliform tại Khu vực trung tâm quận Cẩm Lệ đạt 23 MPN/100ml, vượt tiêu 

chuẩn cho phép 7 lần.   

- Nước ngầm tầng nông: 

Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình là một trong những nguồn gây ô nhiễm nước 

ngầm tầng nông. Hầu hết các hộ gia đình xử lý nước thải bằng bể tự hoại và tự thấm 

xuống đất. 

- Môi trường không khí và tiếng ồn: 

Môi trường không khí có dấu hiệu ô nhiễm tại khu vực có hoạt động giao thông 

vận tải lớn, đặc biệt là sân bay Quốc tế Đà Nẵng. 

Hoạt động xây dựng phát sinh bụi, tiếng ồn khá lớn do tháo dỡ công trình, san nền, 

vận chuyển đất đá, vật liệu diễn ra liên tục và quá trình thi công xây dựng. Ngoài ra, một 

số hoạt động cải tạo, nâng cấp và xây dựng công trình hạ tầng và giao thông,... cũng 

phát thải bụi, gây ồn cục bộ tại khu vực công trình. 

Ký 

hiệu 

đo 

Tên vị  trí quan 

trắc 
AQI 

Bụi 

TSP 

(µg/m3) 

Bụi 

PM10 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

K7 Đài KTTV TTB 44,89 89,53 24,41 25,72 14,24 6,88 

K10 

Ngã tư Điện Biên 

Phủ - Nguyễn Tri 

Phương 

49,49 98,98 29,61 29,22 23,87 7,3 

K40 
Ngã tư CMT8 – 

Ông Ích Đường 
91,18 182,35 54,03 35,03 38,96 28,92 

QCVN 05-2013/BTNMT 200 150 200 100 125 
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Nguồn: Sở Tài nguyên-môi trường thành phố Đà Nẵng, năm 2021  

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc không khí thuộc khu vực quy hoạch chưa xảy ra tình trạng ô 

nhiễm Bụi, NO2, SO2 và O3 tại các vị trí quan trắc, các thông số này đều cho kết quả 

đo thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Môi trường đất: 

Do ảnh hưởng của chiến tranh, đất tại sân bay Đà Nẵng bị nhiễm dioxin, với  nồng 

độ trên 1200ppt. Chính phủ Việt Nam cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã 

xử lý xong khu đất và trầm tích ô nhiễm dioxin vào năm 2018, hoàn trả khoảng 32,4 ha 

mặt bằng sạch; đã thu gom di chuyển khoảng 200.000 m3 đất, bùn ô nhiễm, trong đó 

phân hủy triệt để khoảng 90.000 m3 đất ô nhiễm dioxin nặng và chôn lấp cô lập tại chỗ 

khoảng 60.000 m3 đất ô nhiễm khác ở mức thấp hơn ngưỡng cần xử lý. 

 - Hiện trạng thoát nước thải và thu gom quản lý chất thải rắn  

Hiện trạng trong khu vực cơ bản sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng, có một số 

khu vực đã tách thành hệ thống thoát nước riêng; giếng tách dòng nước thải, tuyến cống 

bao và trạm bơm thoát nước thải. Nước thải được thu gom chung với thoát nước mưa 

sau đó được tách dòng riêng và theo tuyến cống bao để dẫn về các trạm xử lý nước thải 

Phú Lộc, Hòa Xuân để xử lý. 

Nước thải bệnh viện, nước thải công nghiệp: Đã được thu gom và xử lý 

riêng theo từng dự án và đạt quy định hiện hành. 

Toàn bộ CTR do Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom và 

vận chuyển đến Khu Liên hợp xử lý CTR Khánh Sơn để xử lý. 

- Hiện trạng môi trường văn hóa – lịch sử 

Trong khu vực nghiên cứu hiện nay, có các điểm di tích lịch sử về đình, chùa, nhà 

thờ như Chùa Phổ Hiền, Thánh thất Trung Bửu, chùa Pháp Vân, nhà thờ giáo xứ An 

Hòa. Nhìn chung những công trình văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng trong khu vực đang 

được gìn giữ, bảo vệ cũng như trùng tu, tôn tạo khá tốt.    

- Tai biến môi trường  

Vào năm 2018, mưa lớn liên tiếp tại Đà Nẵng làm nhiều tuyến phố trung tâm bị 

ngập sâu trong biển nước. Tại phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) do tiếp nhận trữ 

lượng nước khổng lồ từ Sân bay Đà Nẵng chảy ra, nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 

30cm đến 1m, nhiều đường kiệt ngập sâu hơn 1m, đặc biệt là kiệt 640 Trưng Nữ Vương 

bị ngập sâu đến 1,8m. 

Các ngành chức năng đã huy động lực lượng tham gia khơi thông cống thoát nước, 

vệ sinh tại các cửa thu nước, vận hành hết công suất các trạm bơm chống ngập, mở hết 

các cửa phai tại các hồ điều tiết. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn, vượt quá tần suất thiết 

kế của hệ thống thoát nước nên gây ngập úng nhiều khu vực trên địa bàn. 

- Tác động của biến đổi khí hậu 

Các dấu hiệu của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Các hiện tượng cực đoan của 

khí hậu ngày càng gia tăng. 
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Bão và áp thấp nhiệt đới, trung bình mỗi năm chịu ảnh hưởng trực tiếp 1 - 2 cơn 

bão trên cấp 10 và 1 - 2 đợt lũ, lụt lớn trên mức báo động III. Năm 2018, tình hình thời 

tiết thủy văn tại khu vực Trung Trung Bộ có những đặc điểm đáng chú ý: Bão và áp thấp 

nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ. 

Sự thay đổi lượng mưa và nắng nóng kéo dài đã gây ra những ảnh hưởng lớn đến 

các hoạt động phát triển cũng như sức khỏe của cộng đồng.  

Cùng với các quy hoạch phát triển, chính quyền đô thị đã chủ động triển khai hàng 

loạt các chương trình, chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro và 

phòng chống thiên tai,..duy trì sự phát triển ổn định và bền vững. 

Mặc dù có nguồn tài nguyên hạn chế, tốc độ đô thị cao và chịu nhiều các tai biến 

thiên nhiên, nhưng đời sống của người dân Đà Nẵng vẫn được đảm bảo về an toàn, y tế 

và giáo dục. 

 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI QUY HOẠCH 

TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY 

2.1. Đánh giá Quy hoạch phân khu trung tâm, tỉ lệ 1/5000 

Đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm, tỉ lệ 1/5000 được UBND thành phố Đà nẵng 

phê duyệt tại quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017. Đổ án được 

thực hiện dựa trên Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định số 2357/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2013. 

Quy hoạch phân khu trung tâm thành phố Đà Nẵng là trung tâm lịch sử truyền 

thống, tập trung chủ yếu các cơ quan ban, ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính 

trị và giáo dục và có một số quy hoạch khu đô thị Đà Nẵng mang tính hỗn hợp, khu ở 

chỉnh trang, khu ở tập trung; Xây dựng, cải tạo khu trung tâm đô thị tập trung theo hướng 

là trung tâm giao lưu của Đà Nẵng về thương mại dịch vụ, văn hóa du lịch, khoa học - 

công nghệ, giáo dục và đào tạo. 

Trong đó mục tiêu hướng đến của đồ án là cụ thể hoá định hướng QHC thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở pháp lý để triển khai lập Quy 

hoạch chi tiết các khu vực, lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

• Vị trí, giới hạn khu đất:  

- Khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính một phần các quận: Thanh Khê, 

Hải Châu, Cẩm Lệ. 

- Ranh giới cụ thể như sau:  

+ Phía Bắc giáp vịnh Đà Nẵng – biển Đông;  

+ Phía Nam giáp phân khu phía Đông Nam; Phía Tây Nam giáp phân khu phía Tây 

Nam – theo quy hoạch chung thành phố; 

+ Phía Đông giáp phân khu phía Đông và bán đảo Sơn Trà – theo quy hoạch chung 

thành phố; 

+ Phía Tây giáp phân khu phía Tây Bắc – theo quy hoạch chung thành phố. 
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• Quy mô nghiên cứu: 5.277 ha  

• Quy mô dân số:  

+ Dự báo đến năm 2030: 710.000 người  

• Quy hoạch sử dụng đất:  

Cơ cấu các phân khu theo Quy hoạch chung thành phố Đà nẵng phê duyệt tại Quyết 

định số 1545/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 

 

Quy hoạch phân khu trung tâm, tỉ lệ 1/5000 
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Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 
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2.2. Đánh giá Phân khu sân bay trong Quy hoạch phân khu trung tâm tỉ lệ 

1/5000 đã phê duyệt 

Phân khu sân bay hiện nay là một phần của đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm 

tỉ lệ 1/5000 có ranh giới thuộc các khu chức năng SB, M, P, E, F, G, H.   

Cụ thể như sau: 

- Khu SB có tổng diện tích khoảng 741,42ha. 

- Khu M có tổng diện tích khoảng 130,43ha, dân số dự kiến 32.100 người. 

+ Khu M-1: Diện tích 42,99ha, dân số 13.300 người; 

+ Khu M-2: Diện tích 72,45ha, dân số 15.500 người; 

+ Khu M-3: Diện tích 14,99ha, dân số 3.300 người. 

- Khu P có tổng diện tích khoảng 308,48ha, dân số dự kiến 73.600 người. 
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+ Khu P-1: Diện tích 67,66ha, dân số 16.000 người; 

+ Khu P-2: Diện tích 84,38ha, dân số 20.800 người; 

+ Khu P-3: Diện tích 68,33ha, dân số 15.100 người; 

+ Khu P-4: Diện tích 77,90ha, dân số 18.900 người; 

+ Khu P-5: Diện tích 10,21ha, dân số 2.800 người; 

- Khu E-5 có diện tích 8,14ha, dân số 2.300 người. 

- Khu F-1 có diện tích 31,58ha, dân số 4.600 người. 

- Khu G bao gồm: 

+ Khu G-5 có diện tích 25,42ha, dân số 3.800 người. 

+ Khu G-6 có diện tích 45,64ha, dân số 9.200 người. 

- Một phần khu H-3, phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ. 

• Đánh giá:   

Như vậy vị trí Phân khu sân bay nằm trong Quy hoạch phân khu trung tâm tỉ lệ 

1/5000 có các chức năng chính là khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các  

khu ở mật độ cao. 
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Vị trí phân khu Sân bay trong Đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm thành phố Đà 

Nẵng phê duyệt tại quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 

2.3. Đánh giá tình hình triển khai dự án và lập QHCT theo QHPK, cơ sở 

pháp lý:  

Trong vòng 5-10 năm trở lại đây, các dự án quy hoạch chi tiết và thi công hạ tầng 

kỹ thuật được thực hiện liên tục trên địa bàn, làm thay đổi bộ mặt đô thị một cách rõ rệt, 

các khu vực cơ bản được lấp đầy.  

PHÂN KHU SÂN BAY 
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Các dự án hạ tầng kỹ thuật: hạ tầng thoát nước mưa, hồ điều tiết Phần Lăng, hồ 

điều tiết Cẩm Lệ được đầu tư, nút giao Ngã Ba Huế, nút giao cầu vượt Hòa Cầm và dự 

án cải tạo chỉnh trang đô thị giúp thay đổi bộ mặt khu dân cư tại khu vực. 

Bảng tổng hợp các dự án/quy hoạch chi tiết 

 

Stt 
Tên dự án/Quy hoạch chi tiết 

Quyết định phê 

duyệt số 

Quy mô 

(ha) 
Thực trạng 

I Khu vực thuộc quận Thanh Khê       

1 
Khu dân cư đường Điện Biên Phủ 

và Lê Duy Đình 
  30,4   

2 Khu dân cư 118   2,67   

3 Khu dân cư Phần Lăng (giai đoạn 1)       

4 Khu dân cư Phần Lăng (giai đoạn 2) 
686/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2014 
  Hoàn thành 

5 Khu dân cư Tân An 
6388/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2015 
  Hoàn thành 

6 Khu dân cư Tây Bắc Xuân Hòa A       

7 Khu dân cư Thanh Lộc Đán 
8587/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2008 
  Hoàn thành 

8 Khu dân cư Xuân Hòa A       

9 
Khu gia đình quân nhân nhà máy 

A32 

10696/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2012 
  Hoàn thành 

10 Khu gia đình quân đội nhà máy A32       

11 
Khu gia đình quân đội tại xưởng sửa 

chữa tổng hợp phường An Khê 
      

12 Khu gia đình quân đội F372       

13 
Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 

375 

6480/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2016 
  Hoàn thành 

14 
Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 

372 (giai đoạn 1) 

8097/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2014 
  Hoàn thành 

15 
Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 

372 (giai đoạn 2) 

1418/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2015 
  Hoàn thành 

16 
Khu nhà ở quân đội thuộc tổng cục 

chính trị Quân Khu V 

6481/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2013 
  Hoàn thành 

17 
Khu vực phía Tây hồ điều tiết khu 

dân cư Phần Lăng (giai đoạn 2) 
      

18 Khu dân cư chợ Tân An 
8646/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2012 
  Hoàn thành 

19 Nhà máy nước Sân bay 
726/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2017 
  Hoàn thành 

II Khu vực thuộc quận Hải Châu       

1 
Khu dân cư phía Tây sân bay Đà 

Nẵng 
      

2 
Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri 

Phương 
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Stt 
Tên dự án/Quy hoạch chi tiết 

Quyết định phê 

duyệt số 

Quy mô 

(ha) 
Thực trạng 

3 
Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri 

Phương 
      

4 
Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương 
      

5 
Khu dân cư số 5 Nguyễn Tri 

Phương 
      

6 
Khu dân cư phía Đông Nam sân bay 

Đà Nẵng 
      

7 
Khu dân cư phía Đông sân bay Đà 

Nẵng 
      

8 Khu nhà ở quân nhân Sư đoàn 372       

9 Trạm xe buýt nhanh BRT       

10 
Tuyến đường Thi Sách - Đặng Thùy 

Trâm 
      

III Khu vực thuộc quận Cẩm Lệ       

1 Khu dân cư Đông Phước   6,82   

  Khu dân cư Hòa Thọ   22,51   

2 
Điều chỉnh khu dân cư phía Nam 

sân bay Đà Nẵng 
  24,5   

3 
Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri 

Phương 
  30,45   

4 
Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương 
      

5 
Khu dân cư số 5 Nguyễn Tri 

Phương 
      

6 
Vệt kẹp khu dân cư số 3&5 Nguyễn 

Tri Phương 
  0,76   

7 
Khu chia lô 248 đường Cách Mạng 

Tháng Tám 
      

8 
Khu dân cư phía Bắc nút giao thông 

Hòa Cầm 
      

9 Vệt đèn tín hiệu sân bay Đà Nẵng       

 • Đánh giá:  

Các dự án thực hiện trên địa bàn đạt 764,12 ha chiếm 16% tổng diện tích quy 

hoạch, và chiếm khoảng 50% diện tích khu vực phát triển đô thị trong ranh giới quy 

hoạch. Sự chuyển biến trong thời gian qua làm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của 

khu vực. 
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2.2. Đánh giá Quy hoach phân khu trung tâm phê duyệt năm 2017 so với đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng:  

 

 
 

Điều chỉnh QHC đến năm 2030 Đồ án quy hoạch phân khu 2017 

  

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung  Đồ án quy hoạch phân khu 2017  

1. Các khu chức năng  1. Các khu chức năng 

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.  

- Phát triển khu ở mật độ cao. 

- Phát triển du lịch khu vịnh cầu Thuận 

Phước 

- Quy hoạch các khu dân cư mới, cải tạo 

khu dân cư cũ; 

- Định hướng công viên ven Vịnh cuối 

đường Nguyễn Sinh Sắc; 

2. Hạ tầng: cấu trúc giao thông  2. Hạ tầng: cấu trúc giao thông 

- Quy hoạch định hướng tuyến đường trục 

chính đô thị đi ngầm xuyên qua sân bay Đà 

Nẵng  

- Định hướng thêm 1 cây cầu qua sông 

Hàn ở cuối đường Đống Đa. 

- Quy hoạch không gian dựa trên cấu 

trúc giao thông hiện hữu.  

3. Chỉ tiêu đất đai toàn thành phố:  3. Chỉ tiêu đất đai QHPK: 
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- Đất dân dụng: Quy hoạch khoảng 14.109 

ha ( khoảng 90,4m2/người). Trong đó: 

+ Diện tích đất xây dựng đô thị bình quân 

: 204,1 m2/ người 

+ Đất dân dụng: 90,4 m2/ người 

+ Đất đơn vị ở: 61,5 m2/ người 

+ Đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị: 2,9 

m2/ người 

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô 

thị: 8,9 m2/ người 

+ Đất ngoài dân dụng: 114,0 m2/ người 

+ Đất công nghiệp: 26,4 m2 / người 

+ Đất giao thông đô thị: 19,8 m2/ người 

- Đất ngoài dân dụng: Khoảng 17.727 ha. 

- Đất dân dụng: Quy hoạch khoảng 

3622,25 ha ( khoảng 51m2/người). 

Trong đó: 

+ Đất đơn vị ở: 24 m2/người.   

+ Đất cây xanh đơn vị ở: 0,7 m2/người  

+ Đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị: 

4,0 m2/người. 

- Đất ngoài dân dụng: Khoảng 537,22 

ha, khoảng 7,6m2/người. 

Mỗi đơn vị ở phải có tối thiểu một công 

viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu là 

5.000m2. 

 

4. Quy mô dân số:   4. Quy mô dân số: 

- Quy mô dân số cho phân khu sân bay đến 

năm 2030 tại khu vực khoảng 104.000 

người (theo nhiệm vụ được duyệt). 

- Như vậy dự báo dân số hiện nay là sụt 

giảm so với quy hoạch trước đây. 

- Quy mô dân số cho toàn phân khu 

trung tâm dự báo đến năm 2030: 

710.000 người. Trong ranh giới phân 

khu Sân bay là 125.600 người. 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã định ra sự thay đổi về cấu trúc giao thông, 

hạ tầng kinh tế dẫn đến dự báo dân số và cấu trúc không gian có sự thay đổi so với quy 

hoạch năm 2017 tại khu vực nghiên cứu. Vì vậy trong quá trình nghiên cứu cần đánh 

giá, phân tích và dự báo dân số hợp lý.    

 PHÂN TÍCH SWOT:  

a. Điểm mạnh:  

- Mạng lưới giao thông liên vùng, trục chính đô thị quan trọng bao quanh khu vực 

quy hoạch, không cắt ngang khu quy hoạch: vừa đảm bảo tính kết nối vừa ko gây chia 

cắt không gian. 

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là đầu mối giao thông quan trọng, có tiềm 

năng lớn để phát triển thương mại, dịch vụ. 

- Tỉ lệ khu dân cư đã được quy hoạch và chỉnh trang lớn; 

- Tập trung các công trình cấp đô thị và cấp vùng; 

- Hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế đa dạng. 
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b. Điểm yếu:  

- Hiện trạng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp nằm trong các khu dân cư gây ô 

nhiễm và khó trong việc định hướng phát triển.  

- Khu vực sân bay vẫn còn tiềm ẩn về chất độc Dioxin trong thời kỳ chiến tranh 

gây ra. 

- Cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật còn chưa đồng bộ giữa khu vực đã quy 

hoạch và khu vực chưa cải tạo chỉnh trang, quy hoạch. Tỷ lệ đất cây xanh, công trình 

công cộng khu ở và đô thị còn thấp. 

c. Cơ hội:  

- Kết nối tốt với các khu chức năng quan trọng: khu trung tâm lõi xanh, khu ven 

Vịnh, các khu vực phát triển của thành phố... thu hút nhà đầu tư với các loại hình phát 

triển thương mại dịch vụ, logistic. 

- Các dự án hạ tầng đang được đầu tư giúp thay đổi cấu trúc khu vực quy hoạch về 

hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

d. Thách thức:  

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nằm trong khu quy hoạch với diện tích lớn, 

yêu cầu về tĩnh không. Mặt khác, khu vực có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng 

và là nơi đóng quân của nhiều cơ quan quân đội, do đó việc phát triển mở rộng đô thị là 

khó, nhất là về tầng cao xây dựng. 

- Các khu dân cư cũ khó chỉnh trang, chỉ tiêu đất cây xanh thiếu khó xen cấy cải 

thiện sẽ dẫn đến ảnh hưởng chỉ tiêu toàn phân khu. Theo đánh giá sơ bộ sẽ thiếu đất tái 

định cư tại chỗ phục vụ dự án trong tương lai. 

- Thoát nước thải chưa được xử lý triệt để trong quá tình thi công và quá trình quy 

hoạch xây dựng khu dân cư mới nên có nơi xả ra các hồ điều hòa mang nguy cơ tiềm ẩn 

về ô nhiễm môi trường; 

 XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CẦN GIẢI QUYẾT:  

- Cập nhật, khớp nối các dự án, quy hoạch đã phê duyệt, trên cơ sở đó định hướng 

cấu trúc không gian đô thị đảm bảo mang tính kế thừa và yêu cầu phát triển. Cải tạo và 

tái thiết các khu vực trung tâm khu đô thị hiện hữu, phát triển thương mại, dịch vụ, bố 

trí quỹ đất để bổ sung hạ tầng xã hội, tiện ích đô thị; Xác định các công trình, di tích lịch 

sử quan trọng cần được bảo tồn, tôn tạo; 

- Định hướng phát triển khu vực quy hoạch với việc kết hợp các đặc trưng hiện có 

thông qua các không gian công cộng được tổ chức, kết nối liên tục các khu chức năng 

theo mô hình đô thị sân bay; là khu vực có không gian đô thị hiện đại sôi động thu hút 

du khách; 

- Trọng tâm của phân khu này là Sân bay và cụm logistics hiện đại mới. Mục tiêu 

là tối đa hóa tiềm năng của sân bay như một trung tâm logistics, đồng thời tận dụng vị 

trí trung tâm của sân bay để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng. 

- Định hướng quy hoạch các không gian ngầm: Quy hoạch không gian xây dựng 

ngầm phải đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả; kết nối tương thích và 

đồng bộ các công trình ngầm và giữa công trình ngầm với các công trình trên mặt đất; 
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đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn nước ngầm, an toàn các công trình 

ngầm và phần ngầm của các công trình trên mặt đất 

- Điểm nhấn không gian là không gian đô thị gắn kết với cảnh quan sân bay.  

- Xác định các trục chính đô thị, yêu cầu đảm bảo dành đủ quỹ đất để đầu tư xây 

dựng, có quy định quản lý kiến trúc cảnh quan chặt chẽ, lập thiết kế đô thị dọc các tuyến 

đường phù hợp tính chất của khu vực. 

- Định hướng phát triển các đơn vị ở: Các khu đô thị tổ chức thành các đơn vị ở 

với các chức năng ở, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, cơ sở hạ tầng xã hội và các 

tiện ích khác,...  

+ Tại khu vực đô thị hiện trạng: Thực hiện tái thiết đô thị tại một số khu vực 

không đảm bảo điều kiện hạ tầng, yêu cầu phòng cháy chữa cháy, yêu cầu đảm bảo mật 

độ dân số, khoảng cách giãn cách an toàn dịch tễ... Đối với các khu vực đô thị hiện tại 

có mật độ dân số thấp tái phát triển thành các khu nhà chung cư, có mật độ dân số cao, 

đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định về kiến trúc cảnh quan, nâng cao hệ số 

sử dụng đất, tiện nghi sử dụng và tích hợp với hệ thống giao thông công cộng; 

+ Tại khu vực phát triển mới: Mở rộng, phát triển mới các khu đô thị, hình thành 

khu vực có chức năng chuyên biệt; Thay đổi cơ cấu, hình thái phân bố dân cư và hình 

thành mô hình mới của đô thị, phục vụ nhu cầu ở cho người dân, gia tăng không gian và 

các tiện ích cộng đồng tại chỗ. Đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% trong 

các dự án phát triển nhà ở thương mại và phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. 

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng; Ưu tiên phát triển các không gian xanh, mật độ 

xây dựng thấp. Di dời các nhà máy công nghiệp hiện, xí nghiệp công nghiệp hiện có ra 

khỏi các khu dân cư; Quy hoạch các trung tâm thương mại, dịch vụ được phát triển, 

phân bổ đồng đều, rộng khắp. 

- 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 chức năng, lồng ghép các 

định hướng các quy hoạch chuyên ngành. 

+ Dự báo phát triển kinh tế - xã hội trên thực trạng tăng trưởng kinh tế của thành 

phố và của khu vực quy hoạch, cơ hội và thách thức, xác định động lực phát triển, sự 

chuyển dịch cơ cấu các khu vực kinh tế, sự chuyển đổi ngành nghề lao động, trong đó 

cần lưu ý sự tác động của đại dịch Covid-19; 

+ Quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội bao gồm các hạ tầng hiện có và các 

cơ sở hạ tầng được định hướng mới để đáp ứng nhu cầu dự kiến. Cơ sở hạ tầng xã hội 

được phân bổ dựa trên nhu cầu dân số, phân cấp đô thị và các tiêu chuẩn tối thiểu theo 

quy định; 

+ Định hướng hạ tầng của khu vực đơn vị ở và nhóm ở trong phạm vi bán kính 

500m để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại và tiếp cận của cư dân; 

+ Quy hoạch đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao. 

+ Chuyển đổi các khu đất sản xuất kinh doanh hết thời hạn sử dụng để phát triển 

công trình hạ tầng xã hội, tiện ích đô thị; 

- 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 
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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 không, kho bãi hậu cần... Nghiên cứu thiết 

lập hệ thống giao thông công cộng đô thị, giao thông tĩnh và xây dựng hệ thống hạ tầng 

giao thông thông minh, dịch vụ thông minh. Đánh giá tổng thể khả năng thích ứng của 

hệ thống giao thông vận tải với các kịch bản biến đổi khí hậu. Quy hoạch kết nối hệ 

thống giao thông ngầm với quy hoạch không gian ngầm của thành phố; 

+ Cao độ nền và thoát nước mưa: Đề xuất chiến lược cải tạo cao độ nền và thoát 

nước mặt toàn đô thị. Đề xuất các giải pháp san lấp tạo mặt bằng xây dựng. Khống chế 

cao độ xây dựng cho các khu đô thị. 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, nước biển dâng...; 

+ 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 đô thị 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 đô thị và theo các khu vực trong 

đô thị. 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 đô thị; 

+ Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Xác định hệ thống thoát 

nước cho từng khu vực trong thành phố, 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; 

- Quy hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng hiện hữu. Bảo vệ hiện trạng các khu đất, 

công trình quốc phòng, an ninh, đất quy hoạch cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và 

các khu vực dự kiến bố trí quy hoạch. Xem xét đối với một số dự án phát triển kinh tế 

được quy hoạch chuyển đổi kết hợp phục vụ nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, thực hiện 

theo các hướng dẫn, quy định của pháp luật nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế 

gắn với an ninh quốc phòng. 
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- Xác định các chương trình dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện, đề xuất 

phân kỳ đầu tư; 

- 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. 
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 XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

1.1. Cơ sở xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: 

Cụ thể hóa theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 

2030, tầm nhìn 2045 và phù hợp với QCVN 01:2021 về quy hooạch xây dựng. 

1.2. Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Stt Thành phần sử dụng đất chính Diện tích 

(ha) 

Chỉ tiêu 

(m2/người) 

A Đất dân dụng 452  

1 Đất đơn vị ở 439 42,21 

2 Đất dân dụng – công cộng cấp đô thị 13 1,25 

B Đất ngoài dân dụng 861  

1 Đất cơ quan 3  

2 Đất trung tâm y tế 6  

3 Đất an ninh, quốc phòng 815  

C Đất khác 14  

Tổng đất xây dựng đô thị (A+B) 1.313 126,25 

Tổng cộng đất tự nhiên chưa kể huyện Hoàng 

Sa (A+B+C) 

1.327  

(Chỉ tiêu sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng) 

1.3. Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội cấp đơn vị ở: 

Loại công trình 

Chỉ tiêu sử dụng công trình 

tối thiểu 

Chỉ tiêu sử dụng đất tối 

thiểu 

Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu 

A. Giáo dục 

1. Trường mầm non cháu/1 000 người 50 m2/1 cháu 12 

2. Trường tiểu học 
học sinh /1 000 

người 
65 m2/1 học sinh 10 

3. Trường trung học cơ sở 
học sinh /1 000 

người 
55 m2/1 học sinh 10 

B. Y tế 

4. Trạm y tế trạm 1 m2/trạm 500 

C. Văn hóa - Thể dục thể thao 
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5. Sân chơi   m2/người 0,5 

6. Sân luyện tập   
m2/người  

ha/công trình 

0,5 

0,3 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao 
công trình 1 m2/công trình 5 000 

D. Thương mại 

8. Chợ công trình 1 m2/công trình 2 000 

CHÚ THÍCH 1: Các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế 

cho phép áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất trung tâm văn hóa - thể thao tối thiểu là 2 500 

m2/công trình. 

CHÚ THÍCH 2: Các công trình văn hóa - thể dục thể thao có thể bố trí kết hợp với đất 

cây xanh sử dụng công cộng. 

Do đặc thù lập quy hoạch phân khu thuộc khu vực hiện hữu trong đô thị có quỹ đất hạn 

chế, QCVN 01:2021-BXD cho phép giảm chỉ tiêu sử dụng đất đối với công trình dịch 

vụ - công cộng cấp đơn vị ở (nhưng không quá 50%). Riêng đối với công trình giáo dục 

đào tạo phải đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.4. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật bám theo Nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt và phù 

hợp với Quy chuẩn quy hoạch QC01:2021/BXD. 

 TÍNH CHẤT CHỨC NĂNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Phân khu Sân bay đồi 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: 

a) Tính chất: 

Phân khu Sân bay được tập trung quanh Sân Bay Quốc tế Đà Nẵng, giới hạn bởi 

đường Điện Biên Phủ phía Bắc; Trường Chinh phía Tây; Nguyễn Hữu Thọ phía Đông; 

Cách Mạng Tháng Tám phía Nam. 

Trọng tâm của phân khu này là Sân bay và cụm logistics hiện đại mới. Mục tiêu 

là tối đa hóa tiềm năng của Sân bay như một trung tâm logistic, đồng thời tận dụng vị 

trí trung tâm của Sân bay để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng. 

b) Chức năng: 

Phân khu Sân bay là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông 

quan trọng của thành phố Đà Nẵng, gắn với phát triển “Đô thị Sân bay”. 

- Tái thiết đô thị, đầu tư nâng cấp, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và bổ 

sung các tiện ích đô thị; 

- Từng bước đưa các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kho tàng xen lẫn 

trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường ra các khu, cụm công nghiệp tập trung, đồng 

thời chuyển đổi chức năng những khu đất này thành đất phục vụ phát triển đô thị; 
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- Khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng; 

- Phát triển trung tâm logistics hàng không. Được định hướng mở rộng thành một 

cụm phía Nam sân bay quốc tế Đà Nẵng để mở rộng năng lực logistics của sân bay. 

- Tăng cường việc sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm nhằm 

đảm bảo sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất khu vực trung tâm thành phố, bảo vệ 

môi trường và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng. 

 QUY MÔ DÂN SỐ 

3.1. Cơ sở dự báo 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến 2045 đã được phê duyệt; 

- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng; 

- Các chương trình, dự án đang và sẽ triển khai, sự hình thành các khu 

dân cư mới trong khu vực; 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

phát triển Thương mại dịch vụ, du lịch; 

- Hiện trạng quỹ đất, khả năng dung nạp và nhu cầu sử dụng của đô thị; 

3.2. Dự báo quy mô dân số 

- Quy mô dân số hiện trạng khu vực khoảng 66.000 người. 

- Quy mô dân số theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến 2045đã phê duyệt khoảng 104.000 người. 

- Quy mô dân số tính toán các ô đất theo đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/5000 

khu vực Trung tâm, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt theo Quyết định số 1545/QĐ-

UBND ngày 27/3/2017 của UBND thành phố là 125.600 người. 

Stt Ký hiệu các ô đất Dân số đã phê duyệt (QĐ 1545) 

1  E5            2.300  

2 F1            4.600  

3 G5            3.800  

4 G6            9.200  

5 M1          13.300  

6 M2          15.500  

7 M3            3.300  

8 P1          16.000  

9 P2          20.800  

10 P3          15.100  

11 P4          18.900  

12 P5            2.800  

13 SB   
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  Tổng cộng       125.600  

- Quy mô dân số do Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ xây dựng, được các 

quận thống nhất khoảng 77.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 70.000 

người, dân số quy đổi khoảng 7.000 người. 

- Quy mô dân số của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu sân bay là: Tổng quy 

mô dân số khoảng 77.000 người, trong đó: 

+ Dân số thường trú khoảng 70.000 người; 

+ Dân số quy đổi khoảng 7.000 người. 
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 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN 

 Xây dựng ý tưởng phát triển không gian đô thị 

 Phân khu Sân bay được định hướng trở thành “Đô thị Sân bay” nhằm phát triển 

sân bay và một cụm logistic hiện đại mới. 

 Đô thị sân bay là một tiểu vùng đô thị, trong đó, khu trung tâm bao gồm sân bay 

và các cụm công trình đô thị với chức năng đa dạng, được quy hoạch để phát triển bền 

vững trong mối tương quan mật thiết với phát triển sân bay. 

 

Mô hình lý thuyết một đô thị sân bay (Nguồn: John D. Kasarda) 

 Từ một góc nhìn thực tiễn của các khu đô thị sân bay đã và đang xây dựng, khái 

niệm đô thị sân bay có thể được ứng dụng theo nghĩa hẹp hoặc theo nghĩa rộng. 

 - Theo nghĩa hẹp, đô thị sân bay có thể chỉ bao gồm khu vực đa chức năng, như 

một khu đô thị thu nhỏ, nằm trong ranh giới sân bay; 

 - Theo nghĩa rộng, đô thị sân bay bao gồm tổng thể sân bay và khu vực đa chức 

năng, như một khu đô thị thu nhỏ, nằm trong cũng như ngoài ranh giới sân bay. 

 Xây dựng ý tưởng “Đô thị Sân bay” phù hợp ba yếu tố: 

 - Không gian an ninh bên trong sân bay (airside), trong đó chỉ cho phép đi vào cho 

những nhân viên có chức trách và những hành khách đã vượt qua các hàng rào trình giấy 

tờ bay, khai quan thuế, và kiểm tra an ninh; 

 - Khu vực phục vụ hành khách (landside) và khu vực hậu cần phục vụ hoạt động 

sân bay nằm bên trong sân bay. Đây là không gian bán công cộng, tức là bao gồm những 

chức năng công cộng, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu và quản lý của sân bay, vì nằm 

trong ranh giới sân bay; 
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 - Khu vực đô thị đa chức năng nằm bên ngoài ranh giới sân bay, có thể kết nối trực 

tiếp với khu an ninh trong sân bay qua cầu đi bộ, hoặc kết nối gián tiếp qua đường giao 

thông và giao thông công cộng. 

 

John Kasarda - mô hình lý thuyết của đô thị sân bay theo nghĩa hẹp  

 

John Kasarda - mô hình lý thuyết của đô thị sân bay theo nghĩa rộng  

 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành cấu trúc đô thị 

 a) Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng: 
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 - Khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không quân sự và dân 

sự dùng chung, một trong những trung tâm kinh tế của đất nước, đóng vai trò quan trọng 

cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng. 

 

Hình: Tổng mặt bằng quy hoạch CHKQT Đà Nẵng theo QĐ 3066/QĐ-BGTVT ngày 

26/8/2015 của Bộ GTVT   

- Theo đề xuất trong tài liệu quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng 

không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Cục 

Hàng không trình Thủ tướng thì thời kì 2021-2030 CHKQT Đà Nẵng là một trong 9 

CHK quốc tế của cả nước, cửa ngõ đường hàng không vào Việt Nam tại khu vực miền 

Trung. 

- Chức năng quốc tế sẽ tăng mạnh so với hiện tại. Các đường bay quốc tế sẽ dần 

dần hình thành cùng với sự phát triển kinh tế của vùng Duyên hải Miền Trung, đặc 

biệt với sự định hướng của Thành phố và Trung ương sẽ xây dựng Đà Nẵng trở thành 

một Thành phố quốc tế trong tương lai. 

- Với việc mở các đường bay Quốc tế, cùng với thương gia, nhà kinh doanh, 

khách du lịch sẽ tăng lên. Nhà ga hành khách quốc tế được đầu tư xây dựng cùng với 

các công trình khác theo tiêu chuẩn của CHK Quốc tế, CHK Đà Nẵng sẽ thu hút được 

ngày càng nhiều các đường bay quốc tế. 

- Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đồng thời giữ vai trò CHK căn cứ trung tâm 

đầu não của hướng tác chiến chiến lược miền Trung. Trong hệ thống CHK toàn quốc, 

CHK Đà Nẵng được xếp là CHK loại A (cao nhất) và là CHK dùng chung với Không 

quân. 

- Về vận chuyển nội địa, CHK Đà Nẵng là CHK trung tâm của khu vực miền 

Trung, thực hiện chức năng nội địa liên vùng và nội địa. 

- CHKQT Đà Nẵng sẽ đóng vai trò là trung tâm đầu não của Miền Trung cả về 

HKDD và Quốc phòng, là cửa ngõ Quốc tế vào Việt Nam tại khu vực miền Trung. 

b) Khu vực có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng: 
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 - Khu vực Sân bay tập hợp nhiều trụ sở, nơi đóng quân của các cơ quan Quân đội, 

ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc phòng không những của Đà Nẵng, khu vực miền Trung 

– Tây Nguyên mà còn liên quan đến cả nước. 

 - Hiện trạng đất quốc phòng chiếm hơn 800ha, phân bố rải rác toàn bộ khu vực. 

c) Đô thị hiện hữu: 

 - Khu vực dân cư đô thị quanh sân bay tương đối ổn định, hạ tầng xã hội và hạ 

tầng kỹ thuật được đầu tư về cơ bản là đồng bộ. 

d) Khung tự nhiên và lưu vực thoát nước: 

 - Tuy sông Cẩm Lệ nằm phía Nam và vịnh Đà Nẵng nằm ở phía Bắc, ngoài khu 

vực nghiên cứu, về mặt cảnh quan ít tác động, tuy nhiên Phân khu Sân bay lại là một 

phần hạ lưu thoát nước của các nơi khác đổ về: như một phần lưu vực núi An Ngãi - 

Phước Tường, đổ về hồ điều tiết Cẩm Lệ thoát ra sông Túy Loan. 

 - Các ao, hồ điều tiết phân bố rải rác có tác dụng điều tiết nước vào mùa mưa: như 

hồ Phần Lăng, hồ Cẩm Lệ, Hồ điều tiết đường Hà Huy Tập. 

 - Vì vậy việc hình thành các công viên hồ điều hòa dựa trên lưu vực và hồ đập vốn 

có là điều kiện tiên quyết để hình thành cấu trúc đô thị. 

e) Quy hoạch chung với hạ tầng khung là hệ thống giao thông và mối liên hệ với 

các phân khu lân cận: 

- Quy hoạch chung đã định hình khung giao thông cho đô thị: với 5 tuyến giao 

thông hiện hữu và 01 tuyến ngầm quy hoạch mới đi ngang qua sân bay. 

- Tạo mối liên kết bền chặt với các phân khu khác, đồng thời cũng chia đô thị ra 

làm 4 hướng phát triển khác nhau với điểm nhấn trung tâm là Sân bay quốc tế, dựa trên 

sự liên kết trục tiếp với các phân khu lân cận: Phân khu ven sông Hàn và bờ Đông; Phân 

khu ven vịnh Đà Nẵng; Phân khu trung tâm lõi xanh; Phân khu đổi mới sáng tạo. 

  

Khung giao thông theo Quy hoạch chung Mối liên hệ với các phân khu khác 

 Quy hoạch định hướng phát triển không gian 

3.1. Hướng phát triển: 

- Mô hình phát triển “đô thị sân bay”: Đô thị lấy sân bay làm trung tâm, các đơn vị 

ở, công trình thương mại, dịch vụ và các khu chức năng đô thị khác bố trí xung quanh. 
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- Quy hoạch đô thị tăng cường liên kết Đông – Tây, kết nối khu vực phía Tây với 

khu vực trung tâm thành phố. Trong đó chú trọng tăng cường liên kết Đông –Tây trong 

nội bộ đô thị Sân bay và với các phân khu đô thị khác: 

+ Tăng cường liên kết giữa phân khu đô thị Sân bay và phân khu ven sông Hàn và 

Bờ Đông: Quy hoạch kết nối khu vực qua các nút giao khác cost (nút Điện Biên Phủ - 

Nguyễn Tri Phương, nút Trưng Nữ Vương – Nguyễn Hữu Thọ, nút Cách Mạng Tháng 

Tám – Nguyễn Hữu Thọ), tuyến giao thông cộng cộng, tuyến đường sắt đô thị. Bố trí 

các công trình công cộng thương mại dịch vụ tại các nút giao quan trọng, cửa ngõ ra vào 

sân bay, vừa là điểm nhấn, vừa đảm bảo sự kết nối về mặt chức năng: thương mại dịch 

vụ, bệnh viện, công cộng,.... 

+ Tăng cường liên kết với Phân khu lõi xanh: Quy hoạch kết nối khu vực qua các 

nút giao khác cost (nút Ngã 3 Huế, nút Trưng Nữ Vương – Trường Chinh, nút Cách 

Mạng Tháng Tám – Trường Chinh), tuyến giao thông đô thị, giao thông cộng cộng, 

tuyến đường sắt đô thị. Bố trí các công trình Thương mại dịch vụ dọc tuyến đường 

Trường Chinh, tại các nút giao thông lớn,... tạo nên những điểm nhấn và kết nối đô thị 

về mặc chức năng; 

+ Quy hoạch các khu chức năng cấp đô thị trên tuyến Điện Biên Phủ, Lê Đại Hành, 

Cách Mạng Tháng Tám để tăng cường kết nối về mặt chức năng đô thị với Phân khu 

ven vịnh Đà Nẵng và Phân khu đổi mới sáng tạo; 

+ Quy hoạch kết nối các tuyến đường hiện trạng đảm bảo lưu thông nội bộ, an toàn 

giao thông và giảm tải cho các trục chính. 

+ Cập nhật tuyến đường quy hoạch ngầm đi nag qua khu vực sân bay nhằm kết nối 

khu vực phía Đông với khu phát triển phía Tây. 

3.2.Quy hoạch cấu trúc đô thị: 

Cấu trúc đô thị dựa trên khung giao thông và hệ thống hồ điều hòa của khu vực, 

đặc biệt trọng tâm là Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng. 

a) Khung giao thông bao gồm các tuyến: 

- Trục Đông Tây: Tuyến Điện Biên Phủ ở phía Bắc, tuyến ngầm Trưng Nữ Vương 

quy hoạch mới đi ngang qua sân bay, tuyến đường Lê Đại hành, tuyến Cách Mạng Tháng 

Tám; 

- Trục Bắc Nam: Tuyến đường Trường Chinh ở phía Tây và tuyến Nguyễn Tri 

Phương, Nguyễn Hữu Thọ ở phía Đông. 

- Ngoài ra còn có các trục giao thông quan trọng hình thành cấu trúc đô thị như 

tuyến Ông Ích Đường, Hà Tông Quyền, Nguyễn Phước Tần, Tôn Thất Thuyết,... ở khu 

vực phía Nam; Các tuyến Hà Huy Tập, Huỳnh Ngọc Huệ,... ở khu vực phía Bắc. 
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b) Hệ thống hồ điều hòa: Hệ thống các hồ điều tiết kết hợp công viên cây xanh như 

hồ điều tiết Cẩm Lệ, hồ Phần Lăng, hồ Hòa Khê (đường Hà Huy Tập), hệ thống kênh 

mương thoát nước trong khu vực tạo nên không gian xanh cho khu vực. 

 

 

c) Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xác định theo tiêu chuẩn của sân bay quân 

sự cấp I và sân bay dân dụng cấp 4E. 

Hiện tại, Cảng HKQT Đà Nẵng đã xây dựng hệ thống tường rào, bốt gác khá hoàn 

chỉnh. 
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3.3.Định hướng quy hoạch phân khu phát triển đô thị: 

3.3.1. Định hướng phân khu phát triển 

Định hướng quy hoạch Phân khu Sân bay thành 04 khu vực phát triển chính: 

- Khu vực 1: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; 

- Khu vực 2: Khu vực cửa ngõ sân bay phía Đông; 

- Khu vực 3: Khu đô thị phía Nam; 

- Khu vực 4: Khu đô thị phía Tây Bắc. 
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3.3.2. Định hướng phân bố các ô đất ứng với các đơn vị ở, các chức năng sử dụng đất. 

Phân khu sân bay với 04 khu vực phát triển được phân thành 13 ô đất, cụ thể 

phân bổ diện tích và dân số như sau: 

Stt Ô đất 
Diện tích  

(ha) 

Dân số (người) 

Ghi chú Đã phê duyệt 

(QĐ 1545) 
Điều chỉnh 

1  E5 8,14            2.300         1.400  
  

 Khu vực 2 

  

  

2 F1 31,58            4.600         2.800  

3 G5 18,17            3.800         2.300  

4 G6 54,21            9.200         5.600  

5 M1 42,99          13.300         8.200  
 Khu vực 3 

  

  

6 M2 72,45          15.500         9.500  

7 M3 14,55            3.300         2.000  

8 P1 66,82          16.000         9.800  

  

 Khu vực 4 

  

  

  

9 P2 84,36          20.800       12.800  

10 P3 66,64          15.100         9.300  

11 P4 77,59          18.900       11.600  

12 P5 10,27            2.800         1.700  

13 SB 741,04      Khu vực 1 

14 

Giao thông 

ngoài các ô đất 
37,89   

    

  Tổng cộng  1.326,70        125.600      77.000    

- Khu vực 1: Ô đất có ký hiệu SB, định hướng phát triển theo đồ án Quy hoạch 

điều chỉnh cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

Trong đó, đáp ứng vai trò và chức năng chính là: Cảng hàng không quốc tế, nội địa liên 

vùng và nội vùng; Sân bay dùng chung quân sự và dân dụng; Về Quốc phòng, CHKQT 

Đà Nẵng là căn cứ quan trọng có vị trí chiến lược của Không quân ở khu vực miền 

Trung; CHKQT Đà Nẵng sẽ đóng vai trò là trung tâm đầu não của Miền Trung cả về 

HKDD và Quốc phòng, là cửa ngõ Quốc tế vào Việt Nam tại khu vực miền Trung. 

- Khu vực 2: Bao gồm các ô đất E5, F1, G5, G6, định hướng phát triển công cộng,  

thương mại dịch vụ, phát triển các khu vực miễn thuế, vừa đáp ứng cho nhu cầu của 

hành khách sân bay vừa đáp ứng cho người dân thành phố Đà Nẵng nói chung, từ đó 

dần dần sẽ hình thành mô hình “Đô thị sân bay”. 

- Khu vực 3: Bao gồm các ô đất M1, M2, M3, Khu vực tái thiết đô thị, đầu tư nâng 

cấp, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và bổ sung các tiện ích đô thị. Từng bước 

đưa các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kho tàng xen lẫn trong khu dân cư 

gây ô nhiễm môi trường ra các khu, cụm công nghiệp tập trung, đồng thời chuyển đổi 

chức năng những khu đất này thành đất phục vụ phát triển đô thị. 
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- Khu vực 4: Bao gồm các ô đất P1, P2, P3, P4, P5, Khu vực chỉnh trang, tái thiết 

đô thị, nâng cấp bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và bổ sung các tiện ích đô thị 

phục vụ nhu cầu của người dân. 

 

Định hướng các ô đất phát triển ứng với từng khu vực 

3.4. Quy hoạch các khu chức năng. 

3.4.1.Hệ thống hạ tầng xã hội 
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a) Hệ thống công công đô thị và công cộng đơn vị ở: 

Công cộng đơn vị ở: 

- Công trình công cộng đơn vị ở bao gồm: trường học, nhà văn hóa, sân thể thao, 

công viên...; phân bố tại trung tâm đơn vị ở, quy hoạch đảm bảo bán kính phục vụ 300m 

- 500m. 

- Trung tâm phường An Khê, Hòa Khê, Hòa Thuận Tây với trụ sở HĐND-UBND, 

trạm y tế, khu vực thể dục thể thao được xác định tại các vị trí hiện hữu. 

- Đối với công trình y tế: quy hoạch nâng cấp, cải tạo đảm bảo chỉ tiêu 500 m2/công 

trình. Trạm y tế đơn vị ở bố trí phân đều tại các đơn vị ở đảm bảo bán kính phục vụ. 

- Đối với công trình giáo dục: bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 

Nâng cấp, cải tạo các trường học đã ổn định về quy mô, quy hoạch mới các trường học 

để phục vụ nhu cầu hiện nay đang còn thiếu và định hướng trong tương lai khi dân số 

tăng). Trong đó, bố trí tại mỗi trung tâm đơn vị ở cụm trường học từ mẫu giáo đến 

THCS. ( xem chi tiết chỉ tiêu tại phần quy hoạch sử dụng đất) 

- Đối với nhà văn hoá và sinh hoạt thể thao: Diện tích trên 2500 m2 đối với vị trí 

quy hoạch mới, đối với khu dân cư hiện hữu, tuy theo các khu vực đã ổn định, tổ chức 

nâng cấp, cải tạo đảm bảo đủ diện tích sinh hoạt cho người dân. Các khu này bố trí đều 

trên mỗi đơn vị ở. 

Công cộng đô thị: 

- Công trình công cộng đô thị bao gồm: trường THPT, bênh viện đa khoa, sân vận 

động, trung tâm văn hóa thể thao, nhà thiếu nhi, chợ... được tính toán và bố trí phù hợp 

với nhu cầu và đảm bảo theo quy định. 

- Các vị trí bố trí đất công trình công cộng đô thị là những vị trí giao thông quan 

trọng có diện tích đảm bảo theo Quy chuẩn quy hoạch QC01:2021/BXD. 

3.4.2.Hệ thống hạ tầng kinh tế 

a) Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, logistics: 

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng:  Theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định 

số 3066/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015, giai đoạn đến năm 2020 Cảng hàng không quốc 

tế Đà Nẵng được mở rộng đạt công suất 13 triệu hành khách/năm. Giai đoạn đến năm 

2030 sẽ mở rộng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải ngành hàng không. Ngày 

23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải Hàng không giai đoạn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. Theo đó Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xác định mở 

rộng đạt công suất dự kiến 28 triệu hành khách/năm. 

- Logistics: Đây là loại hình không gây ô nhiễm khu vực như các loại hình khác 

nên ngoài việc thực hiện mở rộng quy hoạch, định hướng thì sự phát triển cần gắn với 

tiếp nhiên liệu và giao thông. Ngoài các khu logistics hiện hữu thì theo dự thảo đồ án 

Điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thì cụm logistics mới sẽ được bố trí ở 

phía Tây khu sân bay. 

b) Thương mại dịch vụ: 
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- Đất thương mại dịch vụ: phân bố tại các nút giao thông quan trọng vừa là điểm 

nhấn đô thị vừa đảm bảo phát triển kinh tế đô thị 

+ Vị trí dọc các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương: bao gồm các 

công trình TMDV cao tầng, khu vực dịch vụ theo mô hình phi thuế quan bao gồm khu, 

vui chơi giải trí, trung tâm thương mại khép kín. 

+ Vị trí dọc tuyến đường Trường Chinh, là các công trình TMDV theo mô hình 

kho tàng, sản xuất kinh doanh. 

+ Ngoài ra, trong các chung cư, TMDV được định hướng bố trí ở tầng 1 – tầng 3. 

- Chợ: quy hoạch phân bố đồng đều toàn đô thị, trên cở sở 3 chợ hiện trạng trong 

khu vực, quy hoạch bố trí thêm các khu đất thương mại dịch vụ, công công đô thị để bố 

trí chợ khi có nhu cầu. 

c) Du lịch: 

Đề xuất mô hình du lịch kết hợp thương mại dịch vụ, trong đó định hướng mua 

sắm của khách du lịch tại các trung tâm thương mại dịch vụ, các khu phi thuế quan. 

Định hướng xây dựng công trình kiến trúc ấn tượng, từ đó tạo dấu ấn để khách du lịch 

tiếp cận, tham quan (ví dụ: mô hình sân bay Changi – Singapore). 

Đề xuất mô hình lưu trú tại các khách sạn cao cấp, các homestay trong đô thị hiện 

hữu,... 

3.4.3.Hệ thống cây xanh mặt nước đô thị và công viên thể dục thể thao đơn vị ở: 

- Công viên đô thị kết hợp hồ điều tiết: tạo thành vành đai liên kết về mặt không 

gian và về mặt thoát nước. Công viên đô thị được quy hoạch dựa trên các lưu vực thoát 

nước mặt, nút giao thông. Vào mùa hè là hồ cảnh quan và công viên vui chơi, mùa mưa 

có công dụng điều tiết nước giảm tải cho các cống thoát nước. 

- Quy hoạch các chuỗi công viên lớn: 

+ Công viên cầu vượt Hòa Cầm: đây là công viên cửa ngõ phía Tây 

+ Cụm công viên hồ điều tiết Cẩm Lệ; 

+ Công viên hồ Phần Lăng; 

+ Công viên hồ Hòa Khê. 

- Công viên đơn vị ở: Tại mỗi trung tâm đơn vị ở bố trí công viên vườn hoa trên 

5000 m2 đối với các khu mới, nâng cấp tôn tạo các công viên hiện hữu trong khu dân 

cư và đảm bảo tỉ lệ cây xanh đơn vị ở là 1m2/ người, cũng như bán kính phục vụ 500m. 

3.4.4.Đất đơn vị ở: 

- Đối với các khu vực cải tạo chỉnh trang : Trong quá trình quy hoạch thực hiện 

việc cải tạo chỉnh trang tại các khu dân cư hiện trạng. Đối với các khu dân cư đã được 

quy hoạch chi tiết thì phát triên ổn định. 

- Đối với các đơn vị ở bố trí mới: 

+ Nhà ở thấp tầng: 1-3 tầng mật độ 80% đối với khu vực nằm gần sân bay; 3-5 tầng 

mật độ 80% đối với khu vực xa sân bay. 
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+ Nhà ở cao tầng : Vị trí tại khu vực nút giao thông quan trọng, các tuyến cửa ngõ 

ra vào sân bay. 

Tuy nhiên, việc xác định tầng cao phù thuộc vào quy định về tĩnh không sân bay. 

3.4.5.Tôn giáo tín ngưỡng: 

Tôn tạo và bảo tồn các công trình tôn giáo tín ngưỡng trong khu vực: đình làng, 

nhà thờ tộc, các nhà thờ giáo xứ, chùa... Và các vị trí miếu, tôn giáo nằm trong đơn vị 

ở. 

3.4.6.Khu vực an ninh quốc phòng: 

Ranh giới đất quân sự: cập nhật theo quy hoạch chung, bản đồ địa chính, đồ án quy 

hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

3.4.7.Nghĩa trang và nhà tang lễ: 

- Di dời các khu mộ nhỏ lẻ trong khu vực đến nơi chôn cất tập trung; 

- Quy hoạch định hướng 2 nhà tang lễ tại vị trí hiện hữu trong khu vực Phân khu 

sân bay. 

3.5.Quy hoạch không gian ngầm: 

Khu vực quy hoạch có hơn 50% là diện tích nằm trong khu vực sân bay, quân sự 

nên việc quy hoạch không gian ngầm là rất cần thiết. 

- Bố trí không gian ngầm tại các các lô đất thương mại dịch vụ, công cộng, bệnh 

viện. 

+ Bố trí không gian ngầm với toàn bộ đất TMDV và công tình công cộng cấp đô 

thị đảm bảo mỗi vị trí đều có bãi xe ngầm phục vụ riêng cho công trình, tăng diện tích 

cảnh quan cây xanh trên bề mặt. 

+ Đối với công trình bệnh viện: khuyến cáo nên có bãi đậu xe ngầm. Do nhu cầu 

khám khám chữa bệnh ngày càng tăng, đồng thời qua tình hình dịch covid vừa qua cần 

có khu cách ly hoặc cách ly bệnh viện khi cần thiết thì không gian khám chữa bệnh có 

sự thông thoáng có không gian ngăn cách với khu dân cư bên ngoài. Việc hạ ngầm bãi 

đỗ xe giúp tối ưu hoá không gian sử dụng. 

Về độ sâu, quy hoạch chia làm 3 lớp với công năng riêng. Lớp nông (0- 5 m) phục 

vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm như lối vào tầng hầm, hầm đi bộ. Lớp trung bình (5- 

15 m) để xây công trình công cộng, bãi đỗ xe ngầm. Lớp sâu (trên 15m) xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Hạ tầng kỹ thuật bố trí ngầm: 

+ Điện: ưu tiên ngầm hóa tất cả các lưới điện trong khu vực. Tại các khu vực công 

trình TMDV, công cộng hạ ngầm có đường điện 220 kv và 110kv hạ ngầm thì tuân thủ 

hành lang an toàn đường điện và tuân thủ chỉ giới xây dựng dành cho không gian ngầm. 

+ Giao thông:  

* Bãi đỗ xe: toàn bộ bãi đỗ xe đô thị được quy hoạch mới gắn với các khu dân cư 

được quy hoạch xây dựng mới nên đề xuất hạ ngầm bãi đỗ xe 1 tầng nhằm tối ưu hoá 

khả năng sử dụng đất và đảm bảo chỉ tiêu bãi đỗ xe 4m2/ người. 
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* Vị trí tuyến giao thông ngầm: Tuyến đường Trưng Nữ Vương đi ngang qua sân 

bay được ngầm hóa, kết hợp với tuyến tàu điện ngầm MRT. 

 Quy hoạch sử dụng đất 

4.1. Quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị 

- Phân khu Sân bay được quy hoạch thành 04 khu vực phát triển bao gồm 12 ô 

đất đơn vị ở 1 khu chức năng sân bay. 

- Phân bổ diện tích và dân số cụ thể như sau: 

Stt Ô đất 
Diện tích 

(ha) 

Dân số 

(người) 
Ghi chú 

1  E5 8,14        1.400  
  

 Khu vực 2 

  

  

2 F1 31,58        2.800  

3 G5 18,17        2.300  

4 G6 54,21        5.600  

5 M1 42,99        8.200  
 Khu vực 3 

  

  

6 M2 72,45        9.500  

7 M3 14,55        2.000  

8 P1 66,82        9.800  

  

 Khu vực 4 

  

  

  

9 P2 84,36      12.800  

10 P3 66,64        9.300  

11 P4 77,59      11.600  

12 P5 10,27        1.700  

13 SB 741,04    Khu vực 1 

14 

Giao thông 

ngoài các ô đất 
37,89 

    

  Tổng cộng  1.326,70      77.000    

- Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị: 

Stt Chỉ tiêu 

Diện 

 tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

Tỷ lệ  

(%) 

  Dân số                                              77.000  

  Tổng diện tích quy hoạch 1.326,70    172,30        100,00  

I Đất dân dụng 481,43      62,52          36,29  

1 Đất công cộng thành phố 39,52         5,13             2,98  

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố 10,89         1,41             0,82  

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP 37,72         4,90             2,84  

4 Đất khu ở  425,58      55,27          32,08  

a Đất Công cộng khu ở 8,85       1,15            0,67  

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT 4,20       0,55            0,32  
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c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở  5,75       0,75            0,43  

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở  48,84       6,34            3,68  

e Đất đơn vị ở 359,50     46,69          27,10  

e.1 Đất Công công 5,94        0,77             0,45  

e.2 Đất cây xanh mặt nước 12,83        1,67             0,97  

e.3 Trường Tiểu học, THCS 9,35        1,21             0,70  

e.4 Trường mầm non 4,80        0,62             0,36  

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 191,66     24,89          14,45  

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang 130,90     17,00             9,87  

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội 5,18        0,67             0,39  

II 
Các loại đất khác trong phạm vi khu 

DD 
2,43               0,18  

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng 2,43               0,18  

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
806,64            60,80  

1 Đất an ninh, quốc phòng 47,26               3,56  

2 Đất mặt nước, sông suối 15,53               1,17  

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ 0,00                   -    

4 Đất đầu mối HTKT       743,85            56,07  

4.2. Quy hoạch sử dụng đất từng đơn vị ở 

4.2.1. Quy hoạch sử dụng đất ô đất E5 

Stt Chỉ tiêu 

Ô E5 

Diện 

 tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD 

 (%)  

Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số      1.400          

  Tổng diện tích quy hoạch 8,17    58,36    44,2   4 

I Đất dân dụng 6,86    49,00    30,29     

1 Đất công cộng thành phố       -              -            

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố       -              -            

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP       -              -            

4 Đất khu ở  6,86    49,00          

a Đất Công cộng khu ở             

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT             -            

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở              -            

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở              -            

e Đất đơn vị ở 6,86    49,00          

e.1 Đất Công công 0,32       2,29  20 40 3 6 

e.2 Đất cây xanh mặt nước 0,25       1,79    5     

e.3 Trường Tiểu học, THCS 0,00           -            
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e.4 Trường mầm non 0,45       3,21          

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 6,18    44,14          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang             -            

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội             -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD       -              

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng       -              

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
1,31           

1 Đất an ninh, quốc phòng   1,31            

2 Đất mặt nước, sông suối             

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ             

4 Đất đầu mối HTKT             

4.2.2. Quy hoạch sử dụng đất ô đất F1 

Stt Chỉ tiêu 

Ô F1 

Diện 

 tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD 

(%)  

Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số        2.800          

  Tổng diện tích quy hoạch 31,58    112,79    31,58   5,2 

I Đất dân dụng 25,70      91,79          

1 Đất công cộng thành phố 
    

9,55  
    20    40  3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố 
    

0,33  
          

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP 
    

1,20  
          

4 Đất khu ở  10,70      38,21          

a Đất Công cộng khu ở 0,14           

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT 
         

-    
          

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở  
         

-    
          

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở  
    

0,24  
          

e Đất đơn vị ở 10,46      37,36  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công 0,36        1,29          

e.2 Đất cây xanh mặt nước 0,40        1,43          

e.3 Trường Tiểu học, THCS 0,87        3,11          

e.4 Trường mầm non 0,55        1,96          

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 8,68      31,00          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang 2,47        8,82          
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e.7 Chung cư, nhà ở xã hội 0,00            -            

II 
Các loại đất khác trong phạm vi khu 

DD 
            

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng             

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
5,88           

1 Đất an ninh, quốc phòng 5,88           

2 Đất mặt nước, sông suối             

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ             

4 Đất đầu mối HTKT             

4.2.3. Quy hoạch sử dụng đất ô đất G5 

Stt Chỉ tiêu 

Ô G5 

Diện 

 tích  

(ha) 

Chỉ 

tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số      2.300          

  Tổng diện tích quy hoạch 18,17    79,00    29,3 4,4 

I Đất dân dụng 13,52    48,29          

1 Đất công cộng thành phố    0,81    
  

20,00  
  40,00  3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố        -              

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP        -              

4 Đất khu ở  12,71    45,39          

a Đất Công cộng khu ở 0,00           

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT        -              

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở         -              

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở     1,66            

e Đất đơn vị ở 11,05    39,46  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công        -             -            

e.2 Đất cây xanh mặt nước        -             -            

e.3 Trường Tiểu học, THCS        -             -            

e.4 Trường mầm non        -             -            

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 11,05    39,46          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang        -             -            

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội        -             -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD        -              

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng        -              

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
4,65           

1 Đất an ninh, quốc phòng    4,65            
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2 Đất mặt nước, sông suối             

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ             

4 Đất đầu mối HTKT             

4.2.4. Quy hoạch sử dụng đất ô đất G6 

Stt Chỉ tiêu 

Ô G6 

Diện  

tích  

(ha) 

Chỉ 

tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số      5.600          

  Tổng diện tích quy hoạch 54,21    96,80    33,9 3,5 

I Đất dân dụng 37,10    66,25          

1 Đất công cộng thành phố     2,06       3,68    20   40  3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố          -             -            

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP          -             -            

4 Đất khu ở  35,04    62,57          

a Đất Công cộng khu ở 0,20      0,36          

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT          -             -            

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở      0,77       1,38          

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở      1,77       3,16          

e Đất đơn vị ở 32,50    58,04  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công 0,60      1,07          

e.2 Đất cây xanh mặt nước 1,46      2,61          

e.3 Trường Tiểu học, THCS 0,00          -            

e.4 Trường mầm non 0,07      0,13          

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 11,30    20,18          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang 17,02    30,39          

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội 0,00          -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD     0,17            

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng     0,17            

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
16,94           

1 Đất an ninh, quốc phòng   16,94            

2 Đất mặt nước, sông suối             

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ             

4 Đất đầu mối HTKT             

4.2.5. Quy hoạch sử dụng đất ô đất M1 

Stt Chỉ tiêu 

Ô M1 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 
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Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

min max min max 

  Dân số        8.200          

  Tổng diện tích quy hoạch 42,98    186,87    46,3 3,8 

I Đất dân dụng 40,94    146,21          

1 Đất công cộng thành phố 
       

3,74  
    20    40 3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố 
       

0,55  
          

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP            -              

4 Đất khu ở  36,65    130,89          

a Đất Công cộng khu ở 0,25           

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT            -              

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở             -              

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở  
       

2,24  
          

e Đất đơn vị ở 34,16    122,00  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công 0,84        3,00          

e.2 Đất cây xanh mặt nước 0,16        0,57          

e.3 Trường Tiểu học, THCS 0,60        2,14          

e.4 Trường mầm non 0,35        1,25          

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 19,20      68,57          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang 12,18      43,50          

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội 0,83        2,96          

II 
Các loại đất khác trong phạm vi khu 

DD 

       

0,72  
          

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng 
       

0,72  
          

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
1,32           

1 Đất an ninh, quốc phòng            -              

2 Đất mặt nước, sông suối            -              

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ             

4 Đất đầu mối HTKT 
       

1,32  
          

4.2.6. Quy hoạch sử dụng đất ô đất M2 

Stt Chỉ tiêu 

Ô M2 

Diện tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 
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  Dân số       9.500          

  Tổng diện tích quy hoạch 72,44     76,25    35,5 4,1 

I Đất dân dụng 62,11     65,38          

1 Đất công cộng thành phố        9,46        9,96    20   40  3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố        1,45        1,53          

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP        0,32        0,34          

4 Đất khu ở  50,88     53,56          

a Đất Công cộng khu ở 0,68      0,72          

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT        1,63       1,72          

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở         0,86       0,91          

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở         5,51       5,80          

e Đất đơn vị ở 42,20    44,42  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công 1,28 1,35         

e.2 Đất cây xanh mặt nước        2,18  2,29         

e.3 Trường Tiểu học, THCS 1,06 1,12         

e.4 Trường mầm non 0,44 0,46         

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 31,95 33,63         

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang 5,29 5,57         

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội            -              -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD            -              

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng            -              

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
10,33           

1 Đất an ninh, quốc phòng        3,51            

2 Đất mặt nước, sông suối        5,91            

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ            -              

4 Đất đầu mối HTKT        0,91            

4.2.7. Quy hoạch sử dụng đất ô đất M3 

Stt Chỉ tiêu 

Ô M3 

Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số       2.000          

  Tổng diện tích quy hoạch      14,55      72,75    42,2 3,8 

I Đất dân dụng      13,97      14,71          

1 Đất công cộng thành phố        2,47        2,60  
  

20,00  

  

40,00  
3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố            -              -            

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP            -              -            

4 Đất khu ở       11,50      12,11          
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a Đất Công cộng khu ở       2,14       2,25          

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT            -             -            

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở             -             -            

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở             -            

e Đất đơn vị ở       9,26       9,75  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công         0,10  0,11         

e.2 Đất cây xanh mặt nước   0,00         

e.3 Trường Tiểu học, THCS            -              -            

e.4 Trường mầm non   0,00         

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch         6,67  7,02         

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang         2,49  2,62         

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội            -              -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD            -              

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng            -              

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
       0,58            

1 Đất an ninh, quốc phòng             

2 Đất mặt nước, sông suối            -              

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ             

4 Đất đầu mối HTKT        0,58            

4.2.8. Quy hoạch sử dụng đất ô đất P1 

Stt Chỉ tiêu 

Ô P1 

Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số       9.800    37,9 3,9 

  Tổng diện tích quy hoạch      66,82      68,18          

I Đất dân dụng      59,48      60,69          

1 Đất công cộng thành phố        1,46        1,49    20    40  3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố            -              -            

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP            -              -            

4 Đất khu ở       58,02      59,20          

a Đất Công cộng khu ở       2,57       2,62          

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT            -             -            

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở             -             -            

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở         8,74       8,92          

e Đất đơn vị ở     46,71     47,66  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công         0,55        0,56          

e.2 Đất cây xanh mặt nước        0,99        1,01          

e.3 Trường Tiểu học, THCS        2,74        2,80          
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e.4 Trường mầm non         1,22        1,24          

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch       34,14      34,84          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang         6,09        6,21          

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội        0,98        1,00          

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD        0,94            

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng        0,94            

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
       6,40            

1 Đất an ninh, quốc phòng        6,40            

2 Đất mặt nước, sông suối            -              

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ            -              

4 Đất đầu mối HTKT            -              

4.2.9. Quy hoạch sử dụng đất ô đất P2 

Stt Chỉ tiêu 

Ô P2 

Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%) 
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số  12.800     

  Tổng diện tích quy hoạch 84,36 65,91  34,8 3,5 

I Đất dân dụng 73,13 57,13     

1 Đất công cộng thành phố 4,43 3,46 20 40 3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố 1,42 1,11     

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP - -     

4 Đất khu ở  67,28 52,56     

a Đất Công cộng khu ở 0,63 0,49     

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT 1,33 1,04     

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở  1,92 1,50     

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở  11,06 8,64     

e Đất đơn vị ở 52,34 40,89 20 60 1 9 

e.1 Đất Công công 0,54 0,42     

e.2 Đất cây xanh mặt nước 3,82 2,98     

e.3 Trường Tiểu học, THCS 1,60 1,25     

e.4 Trường mầm non 0,88 0,69     

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch 18,84 14,72     

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang 23,29 18,20     

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội 3,37 2,63     

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD 0,14      

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng 0,14      

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
11,09      
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1 Đất an ninh, quốc phòng 7,98      

2 Đất mặt nước, sông suối 3,11      

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ -      

4 Đất đầu mối HTKT -      

4.2.10. Quy hoạch sử dụng đất ô đất P3 

Stt Chỉ tiêu 

Ô P3 

Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ 

tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số      9.300          

  Tổng diện tích quy hoạch      68,32     73,46    38 3,5 

I Đất dân dụng      65,47     70,40          

1 Đất công cộng thành phố        2,77       2,98  
  

20,00  

  

40,00  
3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố        5,66       6,09          

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP            -             -            

4 Đất khu ở       57,04     61,33          

a Đất Công cộng khu ở       0,49  0,53         

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT            -    0,00         

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở         0,72  0,77         

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở         7,37  7,92         

e Đất đơn vị ở     48,46  52,11 20 60 1 9 

e.1 Đất Công công         0,80       0,86          

e.2 Đất cây xanh mặt nước        2,64       2,84          

e.3 Trường Tiểu học, THCS        0,38       0,41          

e.4 Trường mầm non         0,37       0,40          

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch       23,56     25,33          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang       20,71     22,27          

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội            -             -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD        0,14            

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng        0,14            

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
       2,71            

1 Đất an ninh, quốc phòng            -              

2 Đất mặt nước, sông suối        2,71            

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ            -              

4 Đất đầu mối HTKT            -              

4.2.11. Quy hoạch sử dụng đất ô đất P4 

Stt Chỉ tiêu Ô P4 
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Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số      11.600          

  Tổng diện tích quy hoạch      77,59       66,89    44,7 3,2 

I Đất dân dụng      73,47       63,34          

1 Đất công cộng thành phố        1,37         1,18    20    40  3 23 

2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố        1,48         1,28          

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP            -               -            

4 Đất khu ở       70,62       60,88          

a Đất Công cộng khu ở       0,35        0,30          

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT        1,24        1,07          

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở         1,48        1,28          

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở       10,25        8,84          

e Đất đơn vị ở     57,30      49,40  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công         0,55  0,47         

e.2 Đất cây xanh mặt nước        0,93  0,8         

e.3 Trường Tiểu học, THCS        2,10  1,81         

e.4 Trường mầm non         0,47  0,41         

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch       11,89  10,25         

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang       41,36  35,66         

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội            -    0         

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD        0,32            

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng        0,32            

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
       3,80            

1 Đất an ninh, quốc phòng            -              

2 Đất mặt nước, sông suối        3,80            

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ            -              

4 Đất đầu mối HTKT            -              

4.2.12. Quy hoạch sử dụng đất ô đất P5 

Stt Chỉ tiêu 

Ô P5 

Diện 

tích  

(ha) 

Chỉ 

tiêu  

(m2/ 

người) 

MĐXD (%)  
Tầng cao 

(tầng) 

min max min max 

  Dân số      1.700          

  Tổng diện tích quy hoạch      10,27     60,41    50,5 4,1 

I Đất dân dụng        9,68     56,94          

1 Đất công cộng thành phố        1,40       8,24    20    40  3 23 
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2 Đất cây xanh, CV, TDTT thành phố            -             -            

3 Quảng trường, nhà ga, bến, bãi đỗ xe TP            -             -            

4 Đất khu ở         8,28     48,71          

a Đất Công cộng khu ở       1,40       8,24          

b Đất TT đào tạo, dạy nghề, trường THPT            -             -            

c Đất cây xanh, mặt nước, TDTT khu ở             -             -            

d Đường phố, điểm dừng, đỗ xe khu ở             -            

e Đất đơn vị ở       8,20     48,24  20 60 1 9 

e.1 Đất Công công             -             -            

e.2 Đất cây xanh mặt nước            -             -            

e.3 Trường Tiểu học, THCS            -             -            

e.4 Trường mầm non            -             -            

e.5 Nhóm nhà ở quy hoạch         8,20     48,24          

e.6 Nhóm nhà ở chỉnh trang            -             -            

e.7 Chung cư, nhà ở xã hội            -             -            

II Các loại đất khác trong phạm vi khu DD            -              

  Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng            -              

III 
Đất Xây dựng ngoài phạm vi khu dân 

dụng 
       0,59            

1 Đất an ninh, quốc phòng        0,59            

2 Đất mặt nước, sông suối            -              

3 Đất cây xanh cách ly, hành lang thoát lũ            -              

4 Đất đầu mối HTKT            -              

4.2.13. Quy hoạch sử dụng đất ô đất SB 

Các chỉ tiêu sử dụng đất của ô đất SB xác định trong đồ án Điều chỉnh cảng hàng 

không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Phạm vi sử dụng đất của Cảng HKQT Đà Nẵng được xác định theo tiêu chuẩn 

(mức tối thiểu) của sân bay quân sự cấp I và khuyến cáo của ICAO đối với mã sân bay 

dân dụng cấp 4E. Cụ thể bố trí hoàn chỉnh khu bay và các khu chức năng cấu thành 

Cảng HKQT Đà Nẵng. 

Sau khi quy hoạch được phê duyệt cơ cấu sử dụng đất như sau: 

a) Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng HK:   

 Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng HK thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 

2050 là: 806,94 ha;  

- Đất theo quy hoạch được duyệt 3066/QĐ-BGTVT  : 855,57 ha; 

- Đất hiện trạng        : 806,94 ha. 

 b) Chi tiết sử dụng đất của CHKQT Đà Nẵng: 

* Tổng diện tích đất của CHKQT Đà Nẵng là  : 806,94 ha  

- Diện tích đất HKDD đang quản lý    : 72,61 ha; 
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- Diện tích đất quân sự đang quản lý    : 517,37 ha; 

- Diện tích đất dùng chung:      : 217,04 ha; 

* Diện tích đất phát triển quy hoạch Cảng HKQT Đà Nẵng đến năm 2050 là: 

488,08 ha 

Trong đó:  

- Hàng không dân dụng đang sử dụng    :289,64 ha; 

 + Diện tích đất HKDD đang quản lý   : 72,61 ha; 

 + Diện tích đất sử dụng chung:    : 217,04 ha 

- Xin bổ sung quy hoạch (lấy sang phần đất quân sự): : 219,96 ha. 

 c) Đăng ký xin sử dụng đất: 

Giải pháp đăng ký xin đất và cắm cọc giải phóng mặt bằng một lần. Tổng diện 

tích đất giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là: 806,94 ha. 

4.3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các khu chức năng khác trong 

đô thị. 

4.3.1. Quy hoạch sử dụng đất cây xanh 

Cây xanh mặt nước đô thị đạt: 26, 39ha , chỉ tiêu 3,43 m2/ người. 

Cây xanh đăn vị ở đạt 12,83 ha , chỉ tiêu 1,67m2/người. 

Stt Loại đất 
DT Quy 

hoạch (ha) 

Dân số 

(người) 

Chỉ tiêu 

(m2/người) 

1 Cây xanh đô thị 26,39   77.000              3,43  

1.1 Cây xanh, công viên, TDTT thành phố 12,87      

1.2 50% diện tích Đất mặt nước, sông suối 7,77     

1.3 Đất cây xanh, TDTT khu ở 5,75     

2 Cây xanh đơn vị ở 12,83               1,67  

4.3.2. Quy hoạch đất bãi đậu xe 

Toàn bộ bãi đỗ xe đô thị được quy hoạch gắn với các khu dân cư, các công trình 

công cộng, thương mại dịch vụ, đề xuất hạ ngầm bãi đỗ xe 1 tầng nhằm tối ưu hoá khả 

năng sử dụng đất và đảm bảo chỉ tiêu bãi đỗ xe 4m2/ người. 

4.3.3. Quy hoạch đất tôn giáo, tín ngưỡng 

Giữ nguyên hiện trạng đất tôn giáo, tín ngưỡng, diện tích khoảng 2,43 ha. 

4.3.4. Quy hoạch đất giáo dục 

Chỉ tiêu đất giáo dục theo Quy chuẩn quy hoạch QC01:2021-BXD: 

STT Loại trường Học sinh/ 1000 dân Chỉ tiêu (m2/ học sinh) 

1 PTTH 45 10 

2 THCS 55 12 

3 Tiểu học 65 10 
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4 Mần Non 55 10 

 Tổng cộng 220 10,5 

Quy hoạch đất giáo dục toàn đô thị đạt 18,35 ha đạt chỉ tiêu toàn đô thị 10,9 

m2/học sinh. Đảm bảo chỉ tiêu theo quy định. 

Stt Loại trường 
DT quy 

hoạch (ha) 

Dân số 

(người) 

Số học 

sinh 

Chỉ tiêu 

(m2/học sinh) 

1 Trường THPT 4,20 77000 3465 12,1 

2 Trường tiểu học 
9,35 

  
9240 10,1 

3 Trường THCS   

4 Trường mầm non 4,80   4235 11,3 

5 Chỉ tiêu trung bình     16940 10,9 
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4.4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. 

 

 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. 

Không gian kiến trúc cảnh quan với trọng tâm là Cảng hàng không quốc tế Đà 

Nẵng và cụm logistics hiện đại mới. 

Định hướng phát triển các khu vực quy hoạch với việc kết hợp các đặc trưng hiện 

có như hệ thống cây xanh mặt nước, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, 
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các khu dân cư ổn định thông qua các không gian công cộng, giao thông, các không 

gian chuyển tiếp được tổ chức, kết nối liên tục tạo nên mô hình đô thị sân bay; 

Tái thiết các khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, xác định các công trình thương 

mại dịch vụ, công trình công cộng điểm nhấn đfể tạo nên hình thái, cấu trúc đô thị. 

 

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
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 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 Chuẩn bị kỹ thuật 

1.1. Cơ sở thiết kế 

- Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Sân Bay; 

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến 2045 do Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana 

Jurong lập năm 2020, đã được thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 359/QĐ-TTg ngày 

15/03/2021; 

- Các tài liệu khí tượng thủy văn của trạm khí tượng thuỷ văn Đà Nẵng; 

- QCVN 01-2021 và công tác thực địa tại địa phương; 

- Các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các cơ quan ban ngành cung cấp. 

1.2. Giải pháp về san nền 

a. Giải pháp san nền dựa trên nguyên tắc thiết kế 

- Tôn trọng địa hình tự nhiên, giữ gìn bảo vệ lớp đất màu và cảnh quan hiện có; 

- Tạo độ dốc đường hợp lý nhằm thoát nước tốt và giao thông êm thuận; 

- Khối lượng công tác thi công đất ít, hạn chế đào đắp lớn; 

- Đảm bảo thoát nước mặt thuận tiện, không bị ngập úng cục bộ vào mùa mưa, tạo 

sự hài hoà giữa khu vực phát triển xây mới với các khu vực hiện hữu, khu vực phát triển 

không làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của các khu vực hiện hữu xung 

quanh. 

b. Cao độ khống chế: 

Vì khu vực quy hoạch phần lớn là khu dân cư hiện trạng có mật độ xây dựng đã 

tương đối ổn định, khi xen cấy bổ sung xây dựng thêm công trình hoặc cải tạo, nâng cấp 

công trình cũ cần khống chế cao độ nền. Nền xây dựng phải đảm bảo hài hòa với khu 

vực xung quanh, không ảnh hưởng tới hướng thoát nước chung của khu vực, không 

được làm đổ nước vào các khu vực lân cận. 

1.3. Giải pháp thoát nước mưa 

a. Nguyên tắc thiết kế: 

Đảm bảo thoát nước mặt tốt cho các khu vực xây dựng. 

 Quy hoạch san nền phải đảm bảo cao trình chống ngập lụt theo quy định; đảm 

thoát nước mưa tốt, giao thông thuận lợi, an toàn.  

Đảm bảo tuân thủ với các quy hoạch liên quan, phù hợp với tổ chức hệ thống thủy 

lợi khu vực, khớp nối phù hợp với các điều kiện hiện trạng khu vực. 

Tôn trọng địa hình tự nhiên, đào đắp đất với khối lượng bé nhất có thể. 

Đảm bảo độ dốc thoát nước tự chảy và không ngập úng cục bộ. 

b. Giải pháp thiết kế: 

Chọn hệ thống thoát nước mưa riêng 



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

96 
 

 

Phân chia thành nhiều lưu vực và hướng thoát: phần lớn diện tích các lưu vực trong 

khu vực nghiên cứu nước mưa chảy về hướng nam, nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông 

Cầu Đỏ. Các lưu vực được phân chia cơ bản theo theo các hướng thoát tự nhiên. 

 (Cụ thể ranh giới các lưu vực xem bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước 

mưa) 

- Kết cấu tuyến thoát: 

• Dùng mạng lưới cống tròn BTCT hoặc mương nắp đan dọc theo đường phố, cống 

bản qua đường. 

• Hệ thống thoát nước trên đường được xây dựng đồng bộ, bao gồm tuyến cống, 

giếng thu nước mưa, giếng kiểm tra, hố ga và cửa xả. 

• Độ dốc mương dọc cơ bản theo độ dốc thiết kế đường giao thông, nhưng phải 

đảm bảo độ dốc thoát nước. 

- Tính toán thủy lực hệ thống cống chính: 

• Tính lưu lượng nước mưa: 

Q = F . q . f (l/s) 

Trong đó: 

F: diện tích lưu vực tính toán (ha); 

q : Cường độ mưa tính toán l/s.ha; 

f: hệ số mặt phủ, lấy f =0,2- 0,8. 

Tính cường độ mưa tính toán q: 

(1 lg )

( )n

A C P
q

t b

+
=

+
 

A, b, C, n: Tham số xác định điều kiện mưa của địa phương, lấy thông số của thành 

phố Đà Nẵng; 

T: Thời gian mưa tính toán (phút); 

P: Chu kỳ tràn cống: chọn chu kỳ tràn cống theo QCVN 01-2021: 

Bảng : Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống tối thiểu (năm) 

Tính chất đô thị P (năm) 

Quy mô công trình 

Kênh mương Cống chính Cống nhánh khu vực 

Thành phố lớn loại I 10 5 2 - 1 

Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác 

- Ngoài việc san nền các khu vực theo cao độ khống chế cho từng loại khu vực, 

cần phải nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khác để bảo vệ, ổn định chung cho khu vực 

nghiên cứu. Các biện pháp được xác định là: 

- Nạo vét, khơi thông các hồ, kênh mương thoát nước chính tránh tràn gây ngập 

lụt. 
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 Định hướng giao thông 

2.1. Cơ sở thiết kế 

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2000. 

- Tài liệu, số liệu, thu thập tại địa phương, và các sở Ban Ngành. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của mạng lưới đường theo tiêu chuẩn quy 

trình, quy phạm ngành: 

+ Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng. 

+ Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

+ Yêu cầu thiết kế đường đô thị  : TCXDVN 104-2007 

+ Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô  : 22TCN 4054-2005 

+ Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ : TCVN 11823-1:2017; 

+ TCCS 37:2022/TCĐBVN – Áo Đường Mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn Thiết kế theo 

chỉ số kết cấu (SN); 

+ TCCS 38:2022/TCĐBVN – Áo Đường Mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế; 

+ TCCS 39:2022/TCĐBVN – Thiết kế mặt đường Bê tông xi măng thông thường 

có khe nối trong xây dựng công trình giao thông; 

+ Và các tiêu chuẩn, quy phạm, văn bản có liên quan khác. 

2.2. Nguyên tắc thiết kế 

- Nghiên cứu đầy đủ tới hệ thống giao thông đối ngoại, công trình đầu mối, đấu 

nối với các khu vực xung quanh. Mạng lưới đường hài hoà với địa hình tự nhiên, không 

đào đắp lớn gây phá vỡ cảnh quSan thiên nhiên. 

- Coi công trình giao thông vừa đóng vai trò là công trình hạ tầng phục vụ vận tải 

vừa là công trình chuyển tiếp tiếp cận với cảnh quan, là công trình kiến trúc có thẩm mỹ 

cao. Vì vậy, ngoài các yêu cầu đảm bảo về kỹ thuật cần đảm bảo tốt các yêu cầu về mỹ 

thuật, cảnh quan. 

- Tận dụng mạng lưới đường hiện có, trên cơ sở đó cải tạo mở rộng, làm mới đáp 

ứng nhu cầu phát triển đô thị. 

- Hạn chế tối đa sự thay đổi và phá vỡ hệ thống sinh thái, đồng thời tạo khả năng 

giao thông thuận tiện cho toàn khu quy hoạch, xem xét hướng phát triển mới để có các 

đề xuất hợp lý. 

2.3.  Định hướng phát triển giao thông 

a. Giao thông đối ngoại: 

* Đường bộ: 

- Quốc lộ 1A- Trường Chinh: Theo đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại quyết định 359/QĐ-TTg 

ngày 15/3/2021 của Thủ tướng chính phủ thì phần mặt đường và phân cách giữ nguyên 
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hiện trạng, quy mô mặt cắt 28m=(10,5+2,0+10,5+5)m, (mặt cắt 1-1). Tuy nhiên phần 

đường sắt quy hoạch mở rộng thành 2 tuyến đường sắt song song LRT với quy mô mặt 

cắt 16,25m=(2+5,5+0,75+7,3+0,7); 

- Quốc lộ 14B – Cách Mạng Tháng Tám: Giữ nguyên hiện trạng, quy mô mặt cắt 

33m=(5+10,5+2+10,5+5)m, (mặt cắt 3-3); 

- Đường Điện Biên Phủ (Đường Trục chính đô thị): Giữ nguyên hiện trạng, quy 

mô mặt cắt 48m=(6+15+6+15+6)m, (mặt cắt 2-2); 

- Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường Trục chính đô thị): Giữ nguyên hiện trạng, quy 

mô mặt cắt 36m=(6+10,5+3+10,5+6)m, (mặt cắt 4-4) và 39m=(6+10,5+6+10,5+6)m, 

(mặt cắt 5-5); 

- Đường Nguyễn Tri Phương (Đường Trục chính đô thị): Giữ nguyên hiện trạng, 

quy mô mặt cắt 33m=(5+10,5+2+10,5+5)m, (mặt cắt 3-3). 

* Đường hàng không: Lấy theo quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

b. Giao thông đô thị: 

* Đường trục chính đô thị: 

- Đường Trưng Nữ Vương - Lê Trọng Tấn: Theo đồ án Điều chỉnh QHC thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại quyết định 

359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng chính phủ, quy hoạch đường hầm qua sân 

bay kết nối đường Đường Trưng Nữ Vương với Đường Lê Trọng Tấn, đoạn trước và 

sau hầm có quy mô mặt cắt 26m=(4,5+7,5+2,0+7,5+4,5)m, (mặt cắt 11-11); đoạn trong 

hầm đảm bảo quy mô 4 làn xe chạy. 

* Đường liên khu vực: 

- Đường Ông Ích Đường: Quy mô mặt cắt 24m=(4,5+15+4,5)m; (mặt cắt9A-9A). 

* Đường chính khu vực: 

- Đường Lê Đại Hành: Giữ nguyên hiện trạng, quy mô mặt cắt 

36m=(6+10,5+3+10,5+6)m, (mặt cắt 4-4); 

- Đường Nguyễn Phước Tần: Giữ nguyên hiện trạng, quy mô mặt cắt 

27m=(6+15+6)m, (mặt cắt 9-9). 

* Đường khu vực: 

- Quy hoạch với quy mô mặt cắt 19,5m=(4,5+10,5+4,5)m, (mặt cắt 6-6); 

20,5m=(5+10,5+5)m, (mặt cắt 6A-6A); 25,5m=(7,5+10,5+7,5)m, (mặt cắt 6B-6B); 

18,5m=(4+10,5+4)m, (mặt cắt 6D-6D); 16,5m=(4,5+7,5+4,5)m, (mặt cắt 7-7); 

19,5m=(7,5+7,5+4,5)m, (mặt cắt 7C-7C); 36m=(5,5+11,5+2+11,5+5,5)m, (mặt cắt 8-

8); 22,5m=(10,5+7,5+4,5)m, (mặt cắt 10-10). 

* Đường phân khu vực: 

- Quy hoạch với quy mô mặt cắt 15,5m=(4+7,5+4)m, (mặt cắt 7A-7A); 

13,5m=(3+7,5+3)m, (mặt cắt 7B-7B). 

* Các công trình phục vụ giao thông: 
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Theo đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được phê duyệt tại quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng 

chính phủ: 

- Đường hầm chui qua sân bay: Kết nối đường Trưng Nữ Vương nối với Đường 

Lê Trọng Tấn. 

- Nút giao khác cos tại nút N44 trên đường Lê Trọng Tấn. 

- Nút giao khác cos giữa đường Trưng Nữ Vương giao với đường Nguyễn Hữu 

Thọ. 

- Nút giao khác cos giữa đường Nguyễn Văn Linh giao đường Nguyễn Tri Phương. 

- Nút giao khác cos giữa đường Cách Mạng Tháng 8 giao đường Nguyễn Hữu Thọ. 

* Giao thông công cộng: 

Theo đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Đà Nẵng định hướng quy hoạch hệ thống 

giao thông đường sắt nhẹ LRT có lộ giới 9m và hệ thống giao thông công cộng tốc độ 

cao MRT thì trong phân khu quy hoạch có các tuyến sau: 

+ Tuyến MRT1 theo hướng Đông Tây đi từ đường Vành Đai phía Tây 2 chạy theo 

hướng tuyến hầm chui sân bay về ga đường sắt Đà Nẵng hiện trạng. Tuyến trong trung 

tâm thành phố đi ngầm. 

+ Tuyến LRT 4: Điểm đầu tại CHKQT Đà Nẵng sau đó chạy dọc theo đường 

Nguyễn Văn Linh. 

+ Tuyến LRT 5: Điểm đầu khu vực Ngã ba Huế, chạy dọc theo tuyến đường sắt 

cũ. 

+ Tuyến LRT 6: Đoạn qua phân khu quy hoạch tuyến chạy dọc theo đường QL14B. 

+ Tuyến LRT 8: Điểm đầu ga trung chuyển CHKQT sau đó đi dọc đường Nguyễn 

Hữu Thọ. 

Vị trí các ga tàu LRT,MRT sẽ được bố trí tích hợp vào TOD (ga tàu, thương mại, 

F&B, nhà ở, văn phòng). 

Ngoài ra các tuyến giao thông đường cấp phân khu vực trở lên được tổ chức các 

tuyến giao thông xe buýt, khoảng cách giữa các điểm đỗ từ 300m-500m. 

* Bãi đỗ xe: Bố trí  các bãi đỗ xe với tổng diện tích khoảng 8.2ha. 

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông: 

TT Loại đường 
Mặt 

cắt 

Chiều 

dài 

Chiều rộng (m) Diện tích (m2) 

Mặt 
Vỉa 

hè 

P. 

cách 
Tổng Mặt Vỉa hè 

P. 

cách 

 
Giao thông đối 

ngoại 
         

1 
10,5+2,0+10,5+5 

Trường Chinh 
1-1 5.466,0 21,0 5,0 2,0 28,0 114.786 27.330 10.932 

2 
6+15+6+15+6 

Điện Biên Phủ 
2-2 3.348,0 30,0 12,0 6,0 48,0 100.440 40.176 20.088 
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3 

5+10,5+2+10,5+5 

Quốc lộ 14B – Cách 

Mạng Tháng Tám 

3-3 2.463,0 21,0 10,0 2,0 33,0 51.723 24.630 4.926 

4 Nguyễn Hữu Thọ          

 6+10,5+3+10,5+6 4-4 3.437,0 21,0 12,0 3,0 36,0 72.177 41.244 10.311 

 6+10,5+6+10,5+6 5-5 491,0 21,0 12,0 6,0 39,0 10.311 5.892 2.946 

 
5+10,5+2+10,5+5 

Nguyễn Tri Phương 
3-3 870,0 21,0 10,0 2,0 33,0 18.270 8.700 1.740 

 Giao thông đô thị          

 
Đường trục chính 

đô thị 
         

1 

4,5+7,5+2,0+7,5+4,5 

Trưng Nữ Vương - 

Lê Trọng Tấn 

11-11 2.674,0 15,0 9,0 2,0 26,0 40.110 24.066 5.348 

 
Đường liên khu 

vực: 
         

1 
4,5+15+4,5 

Ông Ích Đường 
9A-9A 692,0 15,0 9,0  24,0 10.380 6.228 - 

 
Đường chính khu 

vực 
     - - - - 

1 
6+10,5+3+10,5+6 

Lê Đại Hành 
4-4 1.665,0 21,0 12,0 3,0 36,0 34.965 19.980 4.995 

2 
6+15+6 

Nguyễn Phước Tần 
9-9 731,0 15,0 12,0  27,0 10.965 8.772 - 

 Đường khu vực          

1 4,5+10,5+4,5 6-6 3.555,0 10,5 9,0  19,5 37.328 31.995 - 

2 5+10,5+5 6A-6A 3.466,0 10,5 10,0  20,5 36.393 34.660 - 

3 7,5+10,5+7,5 6B-6B 1.121,0 10,5 15,0  25,5 11.771 16.815 - 

4 4+10,5+4 6D-6D 487,0 10,5 8,0  18,5 5.114 3.896 - 

5 4,5+7,5+4,5 7-7 2.371,0 7,5 9,0  16,5 17.783 21.339 - 

6 7,5+7,5+4,5 7C-7C 304,0 7,5 12,0  19,5 2.280 3.648 - 

7 5,5+11,5+2+11,5+5,5 8-8 396,0 23,0 11,0 2,0 36,0 9.108 4.356 792 

8 10,5+7,5+4,5 10-10 681,0 7,5 15,0  22,5 5.108 10.215 - 

 
Đường phân khu 

vực: 
         

1 4+7,5+4 7A-7A 4.428,0 7,5 8,0  15,5 33.210 35.424 - 
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 Định hướng quy hoạch cấp nước 

3.1. Cơ sở thiết kế 

- Bản đồ hiện trạng khu đô thị Sân Bay tỷ lệ 1/2000. 

- Bản đồ quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất khu đô thị Sân Bay tỷ lệ 

1/2000. 

- Bản đồ quy hoạch các khu dân cư, dự án lân cận đã được phê duyệt. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước và vận hành hệ thống cấp nước. 

- Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

3.2. Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dung nước: 

Tiêu chuẩn dùng nước: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu 

được chọn theo QCVN 01: 2021/BXD và TCXDVN 33:2006 đối với khu quy hoạch 

theo đô thị loại I và theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt (q= 180 l/ng.ng.đ, 

100% dân số cấp nước). 

Bảng tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nước 

TT 
Loại hình sử 

dụng nước 

Tiêu chuẩn 

dùng nước 

2030 

Dân số 

(người) 

Tỉ lệ 

dùng 

nước 

Kmax 

Nhu cầu 

dùng nước 

Qtb(m3/ngđ) 

Qng-

max(m3/ngđ) 

a 
Nước sinh 

hoạt 
180 l/ng/ngđ 77000 100% 1.3       13,860.0  

               

18,018.0  

b 

Nước công 

trình công 

cộng, TMDV 

10%(a)     1.3         1,386.0  
                 

1,801.8  

c 

Nước tưới 

cây, rửa 

đường 

8%  (a)     1         1,108.8  
                 

1,108.8  

d 

Nước cho sản 

xuất nhỏ, tiểu 

thủ  

công nghiệp 

5%(a)     1.3            693.0  
                    

900.9  

e 

Nước dự 

phòng rò rỉ, 

PCCC 

10%(a)               1,386.0  
                 

1,386.0  

f 
Nước bản thân 

trạm xử lý 
4%(a+b+c+d+f)                  737.4  

                    

737.4  

Tổng cộng       23,953 .0 

2 3+7,5+3 7B-7B 5.634,0 7,5 6,0  13,5 42.255 33.804 - 
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3.3. Nguồn nước 

- Xác định nguồn nước dùng cho sinh hoạt và phát triển trong khu vực nghiên cứu 

được cấp từ 02 nguồn nước chính gồm: 

+ Nhà máy cấp nước Cầu Đỏ công suất hiện trạng 290.000m3/ng.đ quy hoạch đến 

năm 2045 là 390.000m3/ng.đ. Nguồn nước thô từ sông Yên và cầu đỏ. 

+ Nhà máy nước Sân Bay công suất 30.000m3/ng.đ quy hoạch đến năm 2045 là 

30.000m3/ng.đ nguồn nước thô từ sông Yên và cầu đỏ. 

- Dây truyền công nghệ xử lý nước: Trạm bơm cấp 1 -> Tuyến ống nước thô ->Bể 

trộn -> Bể lọc tiếp xúc -> Bể lọc nhanh -> Bể chứa nước sạch -> Trạm bơm cấp II -> 

Mạng cấp I -> Mạng cấp II -> Mạng lưới phân phối nước vào các khu đô thị. 

3.4. Phương án cấp nước 

Nhà máy nước Cầu Đỏ cung cấp nước cho toàn bộ khu vực nghiên cứu, dọc tuyến 

đường Trường Chinh tuyến ống D700, tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 D900,D700, 

tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ D900,D800 và dọc tuyến đường Điện Biên Phủ là D600 

Nhà máy nước Sân Bay chủ yếu cung cấp nước cho khu vực trong sân bay. 

Mạng lưới: 

- Mạng lưới gồm những đường ống có đường kính từ 110mm đến 1200mm, được 

tổ chức thành nhiều vòng khép kín và một số tuyến ống nhánh đảm bảo cấp đủ lưu lượng 

nước cấp cho khu vực; đồng thời luôn đảm bảo cấp nước kịp thời cho công tác phòng 

cháy chữa cháy. Áp lực tính trên tuyến ống truyền dẫn tối đa 60,0m (6 kg/cm2) có tính 

đến điều kiện kinh tế điện năng cần thiết cho bơm, tổn thất trên mạng khả năng chịu tải 

của đường ống. 

- Đối với điểm bất lợi nhất trên đường ống truyền tải tại các điểm cấp nước tập 

trung có thể đạt là 10m. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp dạng cụt cấp 

nước cho khu quy hoạch đảm bảo cấp nước liên tục và đầy đủ. 

- Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa HDPE, độ sâu chôn ống có đường kính 

D>=100 mm tối thiểu 70cm so với mặt đất nền. Các tuyến cung cấp có đường kính ống 

D = 63 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 50cm so với mặt đất nền. 

- Tại các vị trí đấu nối giữa tuyến ống truyền tải với tuyến ống nhánh, có bố trí các 

khoá để điều tiết lưu lượng nước và quản lý mạng khi có sự cố. 

- Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xả cặn để thuận lợi khi 

vệ sinh đường ống cấp nước và trên các vị trí cao có bố trí các van xả khí để thoát khí 

trong mạng lưới cấp nước. 

Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước 

Chuẩn bị tính toán:  

 

- Xác định lưu lượng đơn vị 
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- Phân phối lưu lượng nút 

Qnút = 0.5*∑L* qđơn vị 

Đường kính ống xác định theo công thức 

4*

*

ttq
D

V
=  

3.5. Nước phòng cháy, chữa cháy 

- Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực trên các trục đường 

giao thông sẽ tổ chức các họng cứu hoả lấy nước từ mạng lưới cấp nước nhằm cung cấp 

nước phòng cháy chữa cháy cho khu vực. (vị trí họng cứu hoả xem bản vẽ), họng cứu 

hoả được bố trí tại ngã 3, ngã 4 nơi thuận tiện cho việc lấy nước. Khoảng cách giữa các 

trụ cứu hỏa tối đa là 150m. Ngoài việc sử dụng các họng cứu hỏa này còn tận dụng 

nguồn nước mặt nhằm cung cấp lượng nước cứu hỏa kịp thời khi có sự cố xảy ra 

 Định hướng quy hoạch cấp điện 

4.1. Các căn cứ để lập 

- Luật điện lực số 28/2004/QH11.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCVN01:2021/BXD. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 

07:2016/BXD. 

- Các quy phạm chuyên ngành điện: 11TCN 1821: 2006 kèm theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp V/v ban hành Quy phạm trang 

bị điện. 

- Quyết định số 1867/NL/KHKT ngày 12/09/1994 của Bộ Năng lượng về các tiêu 

chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22kV; 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ ban hành Quy 

định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. 

- Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị 

TCXDVN 259:2011. 

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và 

kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333:2005. 

Và các tiêu chuẩn, văn bản hiện hành có liên quan khác... 

4.2. Dự báo nhu cầu và phát triển phụ tải 

Bảng tính nhu cầu cấp điện 
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Phụ tải Đơn vị Chỉ tiêu 

Số 

lượng 

(người) 

Công suất 

(kW) 

Sinh hoạt KW 700W/người 77.000 53.900 

Công cộng KW 40% sinh hoạt   21.560 

Tổng KW     75.460 

Hệ số đồng thời     0,50 

Hệ số sử dụng     0,70 

Nhu cầu cấp điện  KW   26.411 

Đổi ra KVA KVA   31.072 

4.3. Giải pháp kỹ thuật 

 a. Nguồn điện:  

- Xây mới 31 trạm biến áp, công suất 1000KVA-22/0,4kV cấp điện khu vực quy 

hoạch. 

 b. Lưới 22kV:  

- Tuyến 22kV xây mới được chôn ngầm dọc theo lề đường đến cấp điện cho trạm 

biến áp phân phối 22/0.4kV. 

- Sử dụng cáp ngầm trung thế cấp cho trạm biến áp xây dựng mới. 

- Tại những nơi tuyến cáp băng qua đường giao thông hoặc những nơi có khả năng 

chịu lực, cáp được luồn trong ống chịu lực và chôn ở độ sâu ≥ 1m so với mặt nền hoàn 

thiện, ở những nơi khác cáp được chôn ở độ sâu ≥ 0,7m so với mặt nền hoàn thiện 

 c. Lưới hạ thế 0,4 kV: 

 - Tuyến 0,4kV xây mới đi ngầm được chôn ngầm dọc theo lề đường đến cấp điện 

cho các phụ tải. Dây dẫn sử dụng cáp ngầm hạ thế. Tiết diện cáp phù hợp với phụ tải 

từng tuyến và phụ kiện đồng bộ.   

 d. Lưới điện hạ thế chiếu sáng : 

- Lưới điện chiếu sáng phải đảm bảo mỹ quan đô thị và mật độ chiếu sáng theo 

quy định. 

- Toàn bộ các trục đường trong khu vực được bố trí hệ thống chiếu sáng, được lấy 

nguồn từ trạm biến áp xây mới.  

- Tuyến chiếu sáng đi ngầm: Dùng trụ thép, cáp sử dụng cáp ngầm hạ thế. Tiết diện 

cáp phù hợp với phụ tải từng tuyến và phụ kiện đồng bộ 

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn led. 

- Để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như cho tuổi thọ của đèn cao áp,  các 

tuyến chiếu sáng được lắp đặt hệ thống điều khiển bằng 3 chế độ. 
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 Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc 

5.1. Cơ sở thiết kế 

- Luật Viễn thông số 41/209/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Căn cứ quyết định số 158/2001/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Bưu 

chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng CP về Phê duyệt 

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; 

- TCN 68-139/1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thông tin cáp sợi quang. 

- TCN 68-149/1995: Tiêu chuẩn về môi trường đối với thiết bị viễn thông. 

- QCVN 07-8:2016/BXD, QCVN 33:2011/BTTTT. 

5.2. Chỉ tiêu, dự báo nhu cầu thuê bao 

5.2.1 Chỉ tiêu 

- Trạm BTS: Bán kính phục vụ 1-3km/trạm (2000 - 3500 thuê bao/trạm) 

- Điện thoại cố định : 2 số/hộ (hộ 4 người). 

- Điện thoại di động : 1 thuê bao / 2người. 

- Thuê bao Internet :1IP/4người. 

- Thuê bao công trình công cộng đơn vị ở: 25% phụ tải sinh hoạt 

- Công cộng đô thị, cơ quan, trường đào tạo : 150 số/ha 

- Cấp sản xuất, CN và kho tàng : 25 thuê bao / ha ( Điện thoại cố định) 

1IP/ha (Internet). 

- Việc thiết kế các hệ thống thông tin trong khu vực nghiên cứu tuân theo những 

tiêu chí sau: 

- Đảm bảo độ tin cậy: dịch vụ viễn thông trong khu vực được đảm bảo chất lượng 

và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau. 

- Đảm bảo công năng đầy đủ: có khả năng bổ sung dịch vụ mạng đáp ứng yêu cầu 

của khu vực. 

- Đảm bảo tính tương hợp với hạ tầng mạng đã có: đảm bảo phối hợp hoạt động 

với hạ tầng mạng hiện có trong khu vực. 

5.2.2 Dự báo nhu cầu thuê bao 

Trên cơ sở chỉ tiêu cấp thông tin liên lạc, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và không 

gian kiến trúc ta có bảng nhu cầu sau: 

STT Hạng mục 

Quy mô 

(Dân số, 

ha...) 

Chỉ tiêu 
Khối 

lượng 

Ghi 

chú 

I Đơn vị ở số 1   

1.1 Điện thoại cố định 9300 2số/hộ (hộ 4người) 4650  
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1.2 Điện thoại di động 9300 1thuê bao/2người. 4650  

1.3 Thuê bao Internet 9300 1IP/4người. 2325  

II Đơn vị ở số 2     

1.1 Điện thoại cố định 12800 2số/hộ (hộ 4 người). 6400  

1.2 Điện thoại di động 12800 1thuê bao/2người. 6400  

1.3 Thuê bao Internet 12800 1IP/4người. 3200  

III Đơn vị ở số 3     

1.1 Điện thoại cố định 9800 2số/hộ (hộ 4 người). 4900  

1.2 Điện thoại di động 9800 1thuê bao/2người. 4900  

1.3 Thuê bao Internet 9800 1IP/4người. 2450  

IV Đơn vị ở số 4     

1.1 Điện thoại cố định 2000 2số/hộ (hộ 4 người). 1000  

1.2 Điện thoại di động 2000 1thuê bao/2người. 1000  

1.3 Thuê bao Internet 2000 1IP/4người. 500  

IV Đơn vị ở số 5     

1.1 Điện thoại cố định 9500 2số/hộ (hộ 4 người). 4750  

1.2 Điện thoại di động 9500 1thuê bao/2người. 4750  

1.3 Thuê bao Internet 9500 1IP/4người. 2375  

IV Đơn vị ở số 6     

1.1 Điện thoại cố định 8200 2số/hộ (hộ 4 người). 4100  

1.2 Điện thoại di động 8200 1thuê bao/2người. 4100  

1.3 Thuê bao Internet 8200 1IP/4người. 2050  

IV Đơn vị ở số 7     

1.1 Điện thoại cố định 2300 2số/hộ (hộ 4 người). 1150  

1.2 Điện thoại di động 2300 1thuê bao/2người. 1150  

1.3 Thuê bao Internet 2300 1IP/4người. 575  

 

Hiện trạng trong khu vực quy hoạch đã có 138 trạm thu phát sóng được bố trí trong 

khu vực sân bay đảm bảo thu phát song cho cả khu vực. 

STT Hạng mục 
Quy mô   (Dân 

số,ha...) 
Chỉ tiêu 

Khối 

lượng 

Ghi 

chú 

X Tổng hợp   

1 Điện thoại cố định 38.500  

2 Điện thoại di động 212.520  

3 Thuê bao Internet 19.250  
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Tổng công suất của các tổng đài bưu điện là 38.500 thuê bao điện thoại cố định 

(ĐTCĐ), 212.520 thuê bao di động (ĐTDĐ), 19.250 thuê bao Internet (IP). 

5.3. Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

5.3.1 Nguồn cấp 

Nguồn cấp thông tin liên lạc được lấy từ mạng lưới cáp gốc của quốc gia. 

Các tuyến cáp gốc sẽ được đấu nối vào các tổng đài và từ đó phân bố bằng mạng 

lưới cáp quang về khu vực nghiên cứu. 

5.3.2 Nguyên tắc thiết kế 

Tuân theo tiêu chuẩn Quốc gia: Đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt khai 

thác và bảo dưỡng. 

Cập nhật hệ thống các tổng đài hiện có và mạng lưới đường dây thông tin liên lạc 

trong khu vực quy hoạch theo quy hoạch chung được phê duyệt. 

Thiết kế quy hoạch mạng lưới thông tin cáp quang trên cơ sở các số liệu sử dụng 

đất, đảm bảo cấp thông tin ổn định cho toàn bộ khu vực quy hoạch. 

Hoàn chỉnh mạng lưới phân phối thông tin liên lạc cho toàn bộ khu vực nghiên cứu 

với nguồn cấp sử dụng được từ mạng viễn thông quốc gia, thành phố Đà Nẵng thông 

qua các tuyến cáp quang tính cho khu vực, tổng đài bưu điện và mạng lưới truyền dẫn. 

5.3.3 Giải pháp 

Hệ thống được kết nối theo theo nguyên lý như sau: 

Từ nhà kỹ thuật của Khu đô thị Sân Bay xây dựng hệ thống cáp ngầm thông tin 

chính đến tất cả các nơi có nhu cầu sử dụng dịch vụ (Do danh nghiệp cung cấp dịch vụ 

đầu tư) thông qua hệ thống tuy nen kỹ thuật dọc theo vỉa hè đường và luồn trong ống 

nhựa. Các kết nối được cung cấp tại hộp phân bố là : 

+ Kết nối quang cho truyền dữ liệu: Do khoảng cách giữa các khu là lớn, trong khi 

đó các kết nối cho khách hàng ngày càng đòi hỏi tốc độ cao , do đó lựa chọn cáp quang 

đơn mode cho các kết nối này để đáp ứng nhu cầu. 

+ Kết nối quang bắt nguồn từ nhà cung cấp kéo đến, được đấu nối vào tủ MDF 

chính có dung lượng tổng đài đã được tính toán. Tại tủ MDF này được phối cáp đến các 

tủ cáp của các tủ nhánh IDF. Tủ MDF này được kết nối bằng cáp quang 12 core. Toàn 

bộ cáp viễn thông được đi trong ống nhựa siêu bền dưới hào cáp, các bể cáp luồn cáp 

được đặt cách nhau 100m trở lại để đảm bảo luồn và kéo cáp. 

+ Kết nối cáp xoắn: Cáp xoắn chủ yếu phục vụ các kết nối truyền tuần tự trên cáp 

2024 AWG và truyền thoại truyền thống. 

Các hệ thống thông tin của khu vực nghiên cứu bao gồm: 

- Mạng điện thoại: cung cấp dịch vụ điện thoại, có thể kết nối các cuộc gọi nội hạt 

cũng như các cuộc gọi đường dài. 

- Mạng LAN: cung cấp dịch vụ cho người sử dụng như truyền dữ liệu giữa các 

thành viên, truy nhập Internet. 

- Hệ thống truyền thanh/truyền hình: cung cấp thông tin, thông báo. 
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- Mạng CTV: cung cấp các kênh giải trí cho học sinh và cán bộ nhân viên. 

- Hệ thống thông tin liên lạc sẽ được thi công sau các hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khác, đặc biệt là sau hệ thống đường. 

- Hạ tầng: bao gồm ống lồng cáp, ga thu chạy theo hệ thống đường giao thông. 

5.3.4 Hệ thống chuyển mạch (Hệ thống tổng đài điều khiển và tổng đài vệ tinh) 

Mạng thông tin khu vực cần:Tăng dung lượng, thay thế và nâng cấp các tổng đài 

điều khiển, tổng đài vệ tinh hiện có để đảm bảo nhu cầu thuê bao trong tương lai. 

5.3.5 Hệ thống truyền dẫn 

Trước mắt cần kết nối các vòng ring với nhau. Đặc biệt cần phải hoàn thành vòng 

ring giữa khu vực phát triển mới với hệ thống truyền dẫn chung của thành phố Đà Nẵng. 

Hệ thống truyền dẫn đảm bảo thông tin được thông suốt, đáp ứng được nhu cầu 

phụ tải của khu vực. Tạo nên hệ thống hiện đại tốc độ cao và hiệu quả sử dụng lớn. 

Tăng dung lượng mạng truyền dẫn để phục vụ cho các dịch vụ băng rộng và đẩy 

mạnh phát triển cáp quang đến tất cả các khu dân cư, hình thành các mạng cáp quang có 

cấu trúc mạch vòng để đảm bảo an toàn thông tin. 

5.3.6 Mạng di động 

Hiện tại khu vực nghiên cứu, mạng di động đã được phủ sóng toàn bộ trên nhiều 

băng tần khác nhau. Vì vậy trong giai đoạn tới các nhà cung cấp này cần phải phối hợp 

với nhau khai thác trên cùng trạm có sẵn, tiết kiệm tài nguyên. 

Mạng điện thoại di động sau năm 2025 sẽ phổ biến công nghệ 3G/4G. Sau 4G sẽ 

triển khai mạng di động thế hệ 5G với tính năng vượt trội hơn 4G. 

5.3.7 Internet 

Chú trọng lắp đặt DSLAM cho các cơ quan trụ sở, TMDV có cáp quang để phát 

triển Internet băng rộng. 

5.3.8 Công nghệ thông tin (CNTT) 

Hoàn thành việc xây dựng mạng diện rộng của khu vực, phục vụ tốt các hoạt động 

kinh tế - xã hội - văn hoá của khu vực. 

Hệ thống thông tin liên lạc xây dựng theo công nghệ mới, hiện đại, hội tụ được các 

loại hình viễn thông, internet, truyền hình và tiếp thu công nghệ mới của thế giới. 

5.3.9 Hệ thống bưu chính 

a. Định hướng phát triển 

Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp 

các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Khi Bưu chính đã tách ra là đơn vị riêng nhưng 

vẫn phải kết hợp với viễn thông và công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội và 

nâng cao mức sống của người dân. 

Phát triển bưu chính theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các 

trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. 

b. Các nhóm giải pháp thực hiện 
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Chú ý đến hệ thống bưu điện văn hóa/ điểm dịch vụ trực tiếp với từng khu đô thị 

Duy trì sự tăng trưởng của các dịch vụ bưu chính truyền thống (Dịch vụ bưu phẩm 

trong nước, bưu phẩm quốc tế, bưu kiện trong nước, chuyển phát nhanh trong nước và 

quốc tế, các dịch vụ tài chính) 

Phát triển các dịch vụ mới như dịch vụ tài chính, dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ 

thanh toán, dịch vụ nhờ thu - phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (thu tiền bảo 

hiểm nhân thọ, thu tiền điện, điện thoại, nước.... ) 

Phát triển các dịch vụ đại lý cho viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp dịch vụ. 

Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc trong quy hoạch được bố trí ống ngầm chờ, các 

thông số kỹ thuật, các loại thiết bị do các nhà mạng sau này sẽ đầu tư đến chân tường 

nào các khu đô thị hoặc các công trình TMDV, công cộng. 

 Ứng dụng ICT (công nghệ thông tin) trong quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin là tập hợp thiết bị tính toán (máy 

chủ, máy trạm), thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh an toàn, thiết bị ngoại vi và thiết 

bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng. 

Ứng dụng ICT là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông, 

chỉ chung cho tất cả các loại công nghệ cho phép người dùng tạo, truy cập và thao tác 

với thông tin. ICT bao gồm tất cả phương tiện kỹ thuật dùng để xử lý thông tin và hỗ trợ 

liên lạc như điện thoại, mạng máy tính, viễn thông (đường dây điện thoại và tín hiệu 

không dây), thiết bị xử lý âm thanh, video và các phương tiện truyền thông khác. 

Việc ứng dụng ICT trong HTKT thực hiện qua 3 chức năng chính liên quan đến 

dữ liệu: Thu thập dữ liệu (qua bộ cảm biến, thiết bị đầu cuối khác); Truyền dẫn dữ liệu 

(qua mạng cố định, mạng không dây); Xử lý/phân tích dữ liệu và hiển thị kết quả trực 

quan 

1. Thu thập dữ liệu (qua bộ cảm biến, thiết bị đầu cuối khác như radar, camera..) 

- Quy định bộ mã chuẩn đặt tên cho các HTKT để làm cơ sở nhập liệu thống nhất 

trên hệ thống phần mềm, cũng làm chuẩn cơ sở số liệu cho hệ thống cảm biến thu thập 

số liệu online. 

- Quy chuẩn kỹ thuật các loại đầu cuối thu thập số liệu như các loại cảm biến, 

camera, radar, định vị... 

- Các quy trình, quy định triển khai HTKT của dự án cũng được số hóa nhập lên 

chương trình gắn với sự chịu trách nhiệm của từng Cty kể cả Cty tư vấn, giám sát, cá 

nhân phân công phụ trách, thời gian hoàn thành các hạng mục, cam kết chất lượng công 

trình, hồ sơ năng lực của từng Cty.... 

2. Truyền dẫn dữ liệu (qua mạng cố định, mạng không dây) 

- Quy chuẩn kết nối để đưa dữ liệu về máy chủ qua mạng viễn thông: có dây chuẩn 

Internet; Không dây: chuẩn wifi, bluetooth, vô tuyến sóng ngắn... 

- Quy chuẩn các loại đầu cuối dùng để kết nối các bộ thu thập dữ liệu về máy chủ 

3. Xử lý/phân tích dữ liệu và hiển thị kết quả trực quan 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
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- Mô hình xử lý và phân tích dữ liệu 

- Cấu hình phần cứng của hệ thống xử lý và phân tích dữ liệu 

- Cấu hình thiết bị hiển thị kết quả trực quan 

- Ứng dụng: chạy trên PC, Tablet, Smartphone 

6.1. Ứng dụng ICT mạng Camera công cộng đô thị 

Hiện tại trên các tuyến đường trong khu vực nghiên cứu chưa được lắp đặt hệ thống 

Camera xử lý giao thông của Sở Giao thông vận tải nên chưa đáp ứng được yêu cầu đảm 

bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo văn minh đô thị. 

Vì vậy hệ thống camera kỹ thuật số được thiết kế để quan sát các khu cần thiết cho 

công trình. Ghi lại những hình ảnh khi có báo động hoặc theo yêu cầu của người sử 

dụng, bảo vệ việc ghi đè lên các hình ảnh quan trọng đã được đánh dấu. 

Toàn bộ các camera đều được kết nối với máy tính trung tâm điều khiển. Phần 

mềm điều khiển tại máy tính được cung cấp sẽ cho phép quan sát từ xa việc thu và phát 

hình ảnh. 

Sản phẩm của hệ thống camera kỹ thuật số sẽ là những thiết bị có chất lượng cao 

tuân theo hệ thống quản lý chất lượng I.S./ISO 9001/EN 29001. 

6.2. Ứng dụng ICT mạng lưới cấp điện 

Là hệ thống phần mềm SCADA tại trung tâm điều khiển làm nhiệm vụ thu thập, 

xử lý và hiển thị dữ liệu từ các trạm biến áp 110kV, các thiết bị trên lưới điện phân phối, 

các trung tâm chia sẻ dữ liệu khác, phục vụ cho công tác giám sát vận hành hệ thống 

điện. Hệ thống này bảo đảm khi xảy ra sự cố bất kỳ một thiết bị phần cứng nào như Host 

(Server), Operator Workstation thì không làm gián đoạn quá trình vận hành cũng như 

mở rộng hệ thống khi cần thiết. Từ khi đưa hệ thống SCADA vào vận hành, các thông 

số lưới điện được tự động truyền về Phòng Điều độ của Công ty để phục vụ chỉ huy vận 

hành lưới điện trong mọi tình huống, khoanh vùng được sự cố, từ đó giảm thời gian mất 

điện của khách hàng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chỉ số độ tin 

cậy cung cấp điện. 

6.3. Ứng dụng ICT mạng lưới cấp nước 

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu GIS tích hợp Các doanh nghiệp cấp nước đô thị 

đã và đang sử dụng các phần mềm bản đồ như AutoCAD, MicroStation, MapInfo hoặc 

ArcGIS để lập và quản lý bản đồ hiện trạng, quy hoạch hệ thống cấp nước. 

Giám sát và điều khiển thiết bị trên mạng cấp nước Công nghệ SCADA đã được 

đưa vào áp dụng trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước do khả năng giám sát và 

điều khiển từ xa thiết bị lắp đặt trên mạng cấp nước với mục đích thu nhận thông tin lưu 

lượng, chất lượng nước thời gian thực, điều chỉnh áp lực nước kịp thời giúp vận hành 

tối ưu mạng cấp nước và giảm thiểu sự cố... Đây là cơ sở để hướng tới tự động hóa trong 

vận hành hệ thống cấp nước, nhằm giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tiết kiệm 

năng lượng và giảm thất thoát thất thu nước sạch. 
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6.4. Ứng dụng ICT mạng lưới giao thông 

Bổ sung hệ thống đèn giao thông thông minh kết hợp camera giám sát giao thông, 

đảm bảo thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu về tình trạng hoạt động giao thông trên các 

tuyến đường. 

Trước mắt, có thể tiến hành lắp đặt hệ thống ITC để phân tích tín hiệu điều khiển 

đèn đường, cung cấp thông tin cho người dân qua radio, đài, biển báo., giảm ùn tắc tại, 

đồng thời triển khai giám sát vi phạm giao thông. 

 Định hướng quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 

7.1. Cơ sở thiết kế: 

- Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sân Bay; 

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến 2045 do Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana 

Jurong lập năm 2020, đã được thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 359/QĐ-TTg ngày 

15/03/2021; 

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan quy hoạch phân khu đô thị Sân bay; 

- QCVN 01-2021 và công tác thực địa tại địa phương; 

- Các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các cơ quan ban ngành cung cấp. 

- QCVN 01:2021 Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 07:2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- QCVN 14:2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- Các quy chuẩn, tài liệu khác có liên quan. 

7.2. Các chỉ tiêu thiết kế: 

Chỉ tiêu thu gom:  

+ Nước thải sinh hoạt và dịch vụ lấy bằng 100% khối lượng nước cấp. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 1,3 kg/người.ngày, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 100%. 

7.3. Dự báo khối lượng nước thải, chất thải rắn: 

a) Dự báo khối lượng nước thải: 

Dự báo khối lượng nước thải 

TT Loại hình sử dụng nước 
Tiêu chuẩn 

dùng nước 

2030 

Dân số 

(người) 

Tỉ lệ 

thu gom 

Khối 

lượng 

(m3/ngđ) 

a Nước thải sinh hoạt 180 l/ng/ngđ 77000 100%   13,860.0  

b 
Nước công trình công 

cộng, TMDV 
10%(a)         1,386.0  
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c 
Nước cho sản xuất nhỏ, 

tiểu thủ công nghiệp 
5%(a)            693.0  

  Tổng cộng       15,939.0  

b) Dự báo khối lượng chất thải rắn: 

Dự báo khối lượng chất thải rắn  

Stt Khu vực phát sinh CTR Quymô 
Khối lượng CTR 

(tấn/ngđ) 

1 Rác thải sinh hoạt 
77.000 

người 
100,1 

2 Công trình công cộng, TMDV 10% Qsh 10 

 Tổng  110,1 

7.4. Nguyên tắc thiết kế hệ thống thoát nước thải: 

Nước thải phát sinh tại khu đô thị sườn đồi bao gồm nước thải sinh hoạt và nước 

thải từ làng nghề làm đá. Lưu lượng nước thải phát sinh được dự báo dựa trên tiêu chuẩn 

nước cấp cho khu đô thị; đảm bảo chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt > 90% chỉ tiêu 

cấp nước của đối tượng tương ứng và 100% nước thải công nghiệp. 

Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

7.5. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước thải 

a1. Nước thải sinh hoạt: 

* Tại các khu đô thị mới: hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng hoàn 

toàn. 

- Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau: 

Bể tự hoại - cống thu nước thải - trạm bơm nước thải - trạm xử lý nước thải - xả ra 

môi trường tự nhiên. 

- Hệ thống thoát nước thải bao gồm: 

+ Với cống tự chảy: dùng cống nhựa HDPE; có kích thước D300-D600; 

+ Với cống áp lực dùng ống nhựa chịu áp lực HDPE có kích thước D200; 

+ Trạm bơm nước thải xây chìm bằng bê tông cốt thép. 

* Tại khu dân cư hiện trạng: tại các khu đô thị cũ đã có hệ thống thoát nước 

chung thì sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc cải tạo đồng bộ thành hệ thống 

thoát nước riêng. 

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến 2045 dự kiến nâng cấp Trạm XLNT Hòa Xuân công suất hiện tại là: 60.000 

m3/ngày đến năm 2030 là 120.000 m3/ngày với diện tích 21,3 ha xử lý toàn bộ nước 

thải cho toàn bộ khu vực phía nam khu quy hoạch. Phía bắc có Trạm XLNT Phú Lộc 

công suất 105.000 m3/ngày với diện tích khu đất là 6,2 ha, thu gom và xử lý khu vực 

phía bắc khu quy hoạch. 

 

a2 .Nước thải trong khu sân bay: 
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Nước thải trong khu sân bay sẽ được thu gom và xử lý trong sân bay. 

* Yêu cầu làm sạch nước thải 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lí đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) sẽ được lưu chứa ở hồ, tiếp tục được làm sạch tự 

nhiên, và có thể tái sử dụng hoặc đổ vào nguồn tiếp nhận (sông, hồ). 

Nước thải tiểu thủ công nghiệp sau khi xử lí đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) sẽ được lưu chứa ở hồ, tiếp tục được 

làm sạch tự nhiên, và có thể tái sử dụng hoặc đổ vào nguồn tiếp nhận (sông, suối). 

7.6. Giải pháp quản lý chất thải rắn: 

- Chất thải rắn cần được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn vô cơ và chất thải 

rắn hữu cơ. 

- Thu gom 100% khối lượng các loại CTR phát sinh tại đô thị, CTR sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. 

- Chất thải sinh hoạt: Khu vực đô thị chủ yếu thu gom trực tiếp từ các hộ gia đình 

và chuyển đến khu xử lý chất thải rắn tập trung. 

- Chất thải rắn công tiểu thủ công nghiệp: loại thông thường được thu gom, xử lý 

chung với chất thải rắn sinh hoạt tại các khu xử lý chất thải tập trung. Chất thải công 

nghiệp nguy hại được thu gom vận chuyển đến khu xử lý rác thải công nghiệp. 

- Chất thải rắn xây dựng: do chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính thi công xây dựng 

công trình chịu trách nhiệm về việc quản lý chất thải rắn xây dựng tại công trình theo 

quy định. 

7.7. Nghĩa trang 

Trong khu vực nghiên cứu không có nghĩa trang chỉ có 2 nhà tang lễ: 1 nằm trên 

đường Lê Đại Hành và 1 nằm trên đường Nguyễn Phi Khanh. 

  



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

114 
 

 

 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

1.1. Mục tiêu 

Nội dung thiết kế đô thị được định hướng cho toàn Phân khu sân bay với mục tiêu: 

+ Xác định hình thái không gian đô thị trên cơ sở khai thác điều kiện tự nhiên, địa 

hình tạo ra bố cục đặc trưng, kết hợp với việc phân khu chức năng của quy hoạch đô thị; 

Thiết lập nên hình thái phát triển tổng thể các khu vực cảnh quan, các trục đô thị, khu 

vực trung tâm…tạo lập bộ mặt kiến trúc văn minh, hiện đại, kết hợp với cải tạo chỉnh 

trang kiến trúc đô thị hiện có. 

+ 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 đô thị theo quy hoạch. 

1.2. Xác định các chỉ tiêu quản lý 

- Chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi chi tiết theo Bản vẽ quy hoạch hệ thống 

giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. 

+ Tuân thủ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng định hướng 

theo Quy hoạch chung đã phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà 

Nẵng; 

+ Đối với các khu vưc có Quy hoạch chi tiết được duyệt: thực hiện theo quy 

hoạch chi tiết; 

- Xác định về mật độ, tầng cao xây dựng, ngôn ngữ và hình thức kiến trúc: 

+ Các khu công viên cây xanh: Mật độ xây dựng tối đa 5%, tầng cao tối đa 

1 tầng, chủ yếu xây dựng các công trình kiến trúc như chòi nghỉ, công trình biểu 

tượng,… 

+ Công trình công cộng đơn vị ở, tôn giáo tín ngưỡng, giáo dục, trung tâm 

thể dục thể thao: Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao trung bình 03 tầng; 

+ Công trình công cộng đô thị, hỗn hợp, thương mại dịch vụ: Mật độ xây 

dựng tối đa 40%-60%, tầng cao được phép xây dựng tối đa nhưng phải đảm bảo 

tĩnh không sân bay; 

+ Công trình nhà ở: Đối với khu ở mới, mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng 

cao tối đa 5 tầng; Đối với khu ở chỉnh trang, mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng 

cao tối đa 5 tầng. 

+ Ngoài ra, xác định tầng cao và mạt độ xây dựng phải phù hợp với quy định 

hiện hành và phù hợp với quy định về tĩnh không sân bay, an ninh quốc phòng. 
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Sơ đồ mật độ xây dựng toàn đô thị 

- Khu vực sân bay quản lý mật độ xây dựng theo đồ án Điều chỉnh quy 

hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; 

- Đất an ninh quốc phòng quản lý riêng theo quy định. 
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1.3. Tầng cao xây dựng. 

1.3.1. Tĩnh không sân bay 

 
Sơ đồ tĩnh không sân bay 

1.3.2. Quy định giới hạn về chiều cao xây dựng 

Quy định về tầng cao xây dựng trong phân khu sân bay phụ thuộc vào quy định 

về tĩnh không sân bay, phểu bay. 

- Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: tầng cao tối đa 05 tầng; 

- Đối với công trình công cộng đơn vị ở: tầng cao tối đa 03 tầng; 

- Đối với công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chung cư: Được phép xây 

dựng chiều cao tối đa theo sơ đồ giới hạn chiều cao sân bay, tuy nhiên không được 

vượt quá 45m; 

- Đối với các công trình nhà ga cảng hàng không, các công trình phục vụ sân bay, 

logistics, các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng chiều cao tương ứng theo sơ 

đồ giới hạn chiều cao sân bay; 

- Trong khu vực đường băng sân bay không được phép xây dựng; 
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Sơ đồ giới hạn tầng cao xây dựng 

1.4. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực 

không gian mở, các công trình điểm nhấn. 

a) Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính 

Tổ chức các tuyến giao thông với các tiện ích đa dạng đảm bảo giao thông thuận 

tiện không chỉ giao thông xe cơ giới mà còn cả các không gian cho người đi bộ. Tổ chức 

Hướng tăng dần tầng cao 
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hệ thống cây xanh bóng mát trên các trục cảnh quan kết hợp các cây xanh trang trí như 

bồn hoa, dây leo, thảm cỏ,… bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đường phố theo đúng các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đảm bảo chiếu sáng đầy đủ cho các tuyến đường, đồng 

thời bố trí thêm các loại đèn trang trí, chiếu sáng công trình và các hình thức chiếu sáng 

nghệ thuật cho các tuyến cảnh quan vào các ngày lễ hội, sự kiện đặc biệt. Bên cạnh đó, 

cần kết hợp bố trí các tiện ích công cộng như thùng rác, ghế ngồi, đèn giao thông, biển 

báo, trạm thông tin,…. Góp phần tạo nên các tuyến phố văn minh, an toàn, hấp dẫn. 

 
Sơ đồ các trục cảnh quan chính và nút giao thông quan trọng 

  

Minh họa trục không gian đường phố đô thị điển hình. 

Các nút giao thông khác mức sẽ là những điển nhấn quan trọng cho khu vực, 

trong đó, nút giao Ngã ba Huế và nút giao Hòa Cầm cơ bản đã ổn định và có giá trị về 

kiến trúc và cảnh quan. Bên cạnh đó, định hướng các nút giao khác cũng chú trọng về 

hình thức kiến trúc và chiếu sáng nghệ thuật, tạo nên nét độc đáo và giá trị mang tính 
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nghệ thuật cho đô thị. Các nút giao cùng mức cũng sẽ đưuọc chú trọng về hình thức, 

vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa mang tính cảnh quan cho đô thị. 

  

Nút giao ngã ba Huế Nút giao cầu vượt Hòa Cầm 

  

Minh họa các nhút giao khác mức Minh họa các nhút giao cùng mức 

b) Các khu vực không gian mở  

Được thiết kế với kích thước và kết cấu khác nhau để tạo ra các công năng khác 

nhau tạo sự hấp dẫn cung cấp cho cư dân đô thị nhiều sự lựa chọn về môi trường sinh 

hoạt ngoài trời. Các không gian mở tự nhiên như hồ nước, công viên cây xanh, các 

đường mòn ven các kênh tự nhiên sẽ mang đến sự tương phản tới những không gian có 

tính chính thức và được nhào nặn, liên kết chúng một cách hiện hữu thực tế cũng như 

quan tâm đến cảnh quan. 

  

Không gian mở hồ nước, cây xanh Không gian mở hồ nước, cây xanh 
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c) Các công trình điểm nhấn  

Xây dựng công trình thương mại dịch vụ tại tại nút giao thông cửa ngõ, tuyến 

cảnh quan chính tạo một không gian sống động và năng động, tạo nên cấu trúc đô thị 

hoàn chỉnh.  

Các công trình điểm nhấn phải được trang bị đầy đủ tiện nghi, tiện ích tạo nên 

các sự kết hợp và thiết kế các công trình kiến trúc thích hợp xung quanh, gắn kết mạng 

lưới giao thông kết nối những biểu tượng độc lập thành một tổng thể. 

Hình thức kiến trúc: tạo tính đặc sắc và thu hút cho khu vực, đồng thời phải có 

tính đồng bộ và hài hòa với xung quanh, ưu tiên các kiến trúc hiện đại, kiến trúc sinh 

thái với hình khối linh hoạt và sinh động. 

  

Tố hợp các công trình TMDV Công trình xanh 
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Nhà ga sân bay sẽ là công trình điểm nhấn quan trọng và chủ đạo của khu vực. 

Các nhà ga sân bay được thiết kế với hình thức kiến trúc độc đáo, ấn tượng, tạo sức hút 

về mặt không gian, điểm nhìn. 

  

d) Khu vực các ô phố  

Xác định về mật độ, tầng cao xây dựng, ngôn ngữ và hình thức kiến trúc chủ đạo, 

tạo nên bản sắc đô thị. 

Chỉnh trang khu ở hiện hữu: khuyến khích cải tạo, chỉnh trang khu vực để tạo tính 

đồng bộ, hài hòa cho đô thị, đặc biệt đối với khu vực dân cư hiện hữu tại các trung tâm 

đô thị cần có các giải pháp quản lý chặt chẽ đảm bảo kiểm soát về kiến trúc, tầng cao, 

khoảng lùi, mật độ xây dựng, ưu tiên các hình thức nhà ở có sân vườn nhằm giảm áp lực 

xây dựng cho đô thị, tăng không gian xanh. Đối với các khu vực đô thị đã ổn định, mở 

rộng các tuyến chính đạt chuẩn đô thị để tăng chất lượng hạ tầng cơ sở. Cung cấp đầy 

đủ hạ tầng xã hội đơn vị ở. Tăng chất lượng và sức chứa hạ tầng kỹ thuật.  

Đối với các khu vực dân cư mới, đảm bảo thực hiện quy hoạch và có giải pháp 

thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm kiến trúc địa phương. 

  

Giữ gìn, phát huy các giá trị kiến trúc hiện hữu có tính đồng bộ và đặc trưng 

Nhà ở liền kề: nhà ở hộ gia đình không khuyến khích kinh doanh mặt phố, có mặt 

tiền từ 4-7m, diện tích 100-120m2/lô. Đây là thể loại chiếm tỷ lệ lớn trong đất ở mới. 

Áp dụng chính sách linh hoạt như: cho phép hợp thửa để trở thành nhà vườn, cho phép 
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chuyển đổi thành cửa hàng trên một số tuyến chính nếu như tình hình phát triển kinh tế 

xã hội cho phép các tuyến phố đó trở thành tiểu thương. Là thể loại nhà tự xây, quy định 

đa dạng về hình thức kiến trúc, tuy nhiên cần kiểm soát đảm bảo tính hài hòa và tương 

đồng giữa các dãy nhà; các quy định cụ thể về tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi 

góp phần hình thành nên các khu dân cư khang trang, hấp dẫn.  

Nhà ở kết hợp thương mại:  nhà ở liền kề với cửa hàng ở tầng trệt, việc kết hợp các 

hoạt động kinh doanh và ở tạo nên tính sinh động cho các tuyến phố, đồng thời gia tăng 

hiệu quả kinh tế cho khu vực. Loại hình này chủ yếu phân bố ở những khu vực cho phép 

kinh doanh mặt phố dọc các trục chính như Đường Nguyễn Huệ, Đường Lương Văn 

Chánh, trục Thương mại dịch vụ. Công trình nhà ở thương mại có mặt tiền tối thiểu 4m-

20m. Có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ vào chức năng kinh doanh. Kiến trúc công 

trình: ưu tiên các kiến trúc hiện đại, kiến trúc sinh thái, màu sắc sinh động hấp dẫn. 
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 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

 Cơ sở pháp lý và phương pháp thực hiện ĐMC 

1.1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

hi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

 - 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; 

- 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. 

1.2. Nội dung nghiên cứu: 

- Xác định các vấn đề môi trường chính, bức xúc trong và ngoài đô thị. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch. 

- Dự báo, đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình quy hoạch. 

- Tổng hợp, đề xuất, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải 

thiện các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch. 

1.3. Phương pháp đánh giá: 

- Phương pháp khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu, điều tra khu vực quy hoạch. 

- Phương pháp so sánh: các thông số môi trường được đưa ra để so sánh với các 

quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn có liên quan. 

- Phương pháp ma trận. 

 Các vấn đề môi trường chính trong đồ án quy hoạch: 

2.1. Các vấn đề môi trường chính: 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch phân khu sân bay, môi trường khu vực sẽ 

chịu tác động tiêu cực của các yếu tố quy hoạch. Vì vậy việc đánh giá tác động của đồ 

án tới môi trường khu vực là hết sức cần thiết. Dưới đây là một số yếu tố quy hoạch có 

thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường: 

- Môi trường tự nhiên:  

+ Môi trường nước mặt: chất lượng nguồn nước, ô nhiễm nước mặt, nước ngầm. 

+ Môi trường không khí và tiếng ồn: các vấn đề ô nhiễm không khí do phát thải 

giao thông, ô nhiễm tiếng ồn, hoạt động từ công nghiệp. 

+ Môi trường đất: chất lượng đất, ô nhiễm đất. 

+ Hệ sinh thái: không gian cây xanh – mặt nước, phá vỡ cảnh quan khu vực. 
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+ Các vấn đề biến đổi khí hậu: bão- lụt,.. 

2.2. Mục tiêu môi trường chính: 

* Môi trường nước:  

- Tăng cường kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước; đảm bảo toàn 

bộ nước thải phát sinh phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý nước 

thải. 

- Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế thất thoát, tăng cường tái chế, tái sử 

dụng nước đối với các ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp. 

- Bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước; đảm bảo năng lực cấp nước 

cho người dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong tương lai; đảm bảo an 

ninh nguồn nước trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

* Môi trường không khí: 

- Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn nằm trong ngưỡng cho phép của quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí, tiếng ồn; chỉ số ô nhiễm không khí duy trì ở mức 

vừa phải (<100) và phấn đấu đạt tốt (<50). 

- Hạn chế phát sinh khí nhà kính, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công 

cộng, hạn chế tối đa lượng phương tiện giao thông trong khu vực đô thị; 

- Tăng cường giám sát chất lượng môi trường không khí thông qua các trạm quan 

trắc tự động, đảm bảo tính liên tục, hiệu quả. 

- Tăng cường diện tích cây xanh trong đô thị. 

- Tăng cường diện tích mặt nước, tạo không gian cảnh quan và cải thiện vi khí hậu; 

* Chất thải rắn 

- Toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh phải được thu gom và có biện pháp xử lý 

hiệu quả, thân thiện môi trường, trên quan điểm xem rác là một loại tài nguyên; 

- Giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, tối đa hóa việc tái sử dụng và tái chế rác thải; 

- Hạn chế tối đa việc phát sinh các chất thải nguy hại; toàn bộ chất thải nguy hại 

phát sinh phải được thu gom, lưu giữ và xử lý theo đúng quy định. 

- Khu xử lý chất thải rắn phải áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo khoảng cách 

ly vệ sinh theo quy định; không làm phát sinh các chất ô nhiễm thứ cấp, không gây ô 

nhiễm môi trường. 

* Môi trường đất 

- Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tỷ lệ sử dụng đất hợp lý, vừa đảm bảo không 

gian để phát triển đô thị, vừa bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa ưu điểm của từng vùng, 

từng khu vực. 

 - Áp dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, tiên tiến, hạn chế tối đa việc chôn 

lấp chất thải. 

- Giảm hình thức chôn cất, nâng tỷ lệ hỏa táng nhằm tiết kiệm đất bố trí nghĩa trang 

và giảm ô nhiễm môi trường. 



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

125 
 

 

* Thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Quy hoạch đô thị chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; các 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải có khả năng chống chọi với tác động của biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng như ngập úng do lũ lụt, xâm nhập mặn,... 

- Phân vùng phát triển đô thị hợp lý, phát triển hệ thống các khu công viên cây 

xanh, không gian mở, mặt nước. 

- Giảm phát thải khí nhà kính để tránh làm trầm trọng thêm mức độ tác động của 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 

- Lồng ghép các giải pháp, kế hoạch, mục tiêu giảm phát thải của từng ngành nghề, 

lĩnh vực phát triển.  

STT 
Vấn đề môi 

trường 

Diễn biến môi 

trường 
Mục tiêu môi trường 

1 
Chất lượng không 

khí  
Ô nhiễm không khí 

Đảm bảo chất lượng không khí 

xung quanh đạt QCVN 

05:2013/BTNMT 

2 Tiếng ồn 

Mức độ tiếng ồn 

trong khu vực quy 

hoạch 

Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt 

QCVN 26:2010/BTNMT 

3 Chất lượng nước  Ô nhiễm nước mặt 
Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

4 Chất lượng nước  
Ô nhiễm nước 

ngầm 

Đảm bảo chất lượng nước ngầm 

đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

5 
Cây xanh, cảnh 

quan  
Chỉ tiêu cây xanh 

Đảm bảo diện tích cây xanh bình 

quân đạt QCXDVN 01:2008/BXD 

6 
Thoát nước và xử lý 

nước thải  
Ô nhiễm nước thải 

Đảm bảo 100% nước thải được xử 

lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột 

B và theo Quyết định số 

40/2020/QĐ-UBND ngày 

09/11/2020 về việc phân vùng môi 

trường tiếp nhận nước thải trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

7 
Quản lý chất thải 

rắn (CTR) 

Ô nhiễm môi 

trường do CTR 

100% CTR sinh hoạt được 

thu gom và xử lý 

8 Biến đổi khí hậu  

Thích ứng và giảm 

nhẹ các tác động do 

biến đổi khí hậu 

Lồng ghép trong quy hoạch 

các giải pháp nhằm thích 

nghi và giảm nhẹ tác động 

do biến đổi khí hậu. 

9 
Gìn giữ công trình 

tín ngưỡng 

Mai một với thời 

gian 

Lồng ghép trong quy hoạch 

các giải pháp nhằm khuyến 

khích sự trùng tu, tôn tạo, 

gìn giữ các công trình tôn 

giáo, tín ngưỡng này. 
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 Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch 

3.1. Môi trường nước: 

- Nước ngầm tầng nông: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình là một trong những 

nguồn gây ô nhiễm nước ngầm tầng nông. Hầu hết các hộ gia đình xử lý nước thải bằng 

bể tự hoại và tự thấm xuống đất. 

- Nước dưới đất tại trung tâm quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ đều nằm trong 

ngưỡng cho phép theo QCVN 09- MT:2015/BTNMT, riêng thông số Coliform tại Khu 

vực trung tâm quận Cẩm Lệ đạt 23 MPN/100ml, vượt tiêu chuẩn cho phép 7 lần.   

- Hồ nước điều tiết (đường Triệu Quốc Đạt) đang bị ô nhiễm trầm trọng - gây 

ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm và chất lượng không khí xung quanh. 

3.2. Môi trường không khí và tiếng ồn: 

Nguồn ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn trong khu vực quy hoạch chủ 

yếu từ hoạt động giao thông và xây dựng.  

Đặc biệt là tiếng ồn xung quanh khu vực Sân bay Đà Nẵng. 

Kết quả quan trắc không khí thuộc khu vực quy hoạch chưa xảy ra tình trạng ô 

nhiễm Bụi, NO2, SO2 và O3 tại các vị trí quan trắc, các thông số này đều cho kết quả 

đo thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT. 

Ngoài ra, bề mặt đất trống, cây xanh, mặt nước giảm đi, thay vào đó là các bề mặt 

bắt giữ nhiệt (như: bê tông, nhựa đường, gạch, ngói,…), điều này dẫn đến hiện tượng 

nghịch nhiệt, tích tụ chất ô nhiễm sát mặt đất tăng lên, độ ẩm trong không khí và khả 

năng hấp thụ chất ô nhiễm giảm → môi trường không khí trong khu vực oi bức và khó 

chịu hơn. 

3.3. Hiện trạng thoát nước bẩn, quản lý chất thải rắn: 

Do sự tăng trưởng của dân số, chất lượng đời sống dân cư ngày càng được cải 

thiện, cùng với đó là sự hình thành của các khu thương mại dịch vụ cao tầng, tiện ích đô 

thị được nâng cao; trường học, bệnh viện được đầu tư xây dựng bài bản, dẫn đến lượng 

và thành phần chất thải rắn có chiều hướng tăng nhanh trong tương lai. 

Hiện trạng trong khu vực cơ bản sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng, có một 

số khu vực đã tách thành hệ thống thoát nước riêng; giếng tách dòng nước thải, tuyến 

cống bao và trạm bơm thoát nước thải. Nước thải được thu gom chung với thoát nước 

mưa sau đó được tách dòng riêng và theo tuyến cống bao để dẫn về các trạm xử lý nước 

thải Phú Lộc, Hòa Xuân để xử lý. 

Nước thải bệnh viện, nước thải công nghiệp: Đã được thu gom và xử lý 

riêng theo từng dự án và đạt quy định hiện hành. 

Toàn bộ CTR do Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom và vận chuyển 

đến Khu Liên hợp xử lý CTR Khánh Sơn để xử lý. 
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 Phân tích, tính toán, dự báo các tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện 

quy hoạch 

4.1. Nguồn gây tác động chính 

TT Nguồn gây tác động Yếu tố tác động 

1 
Các nguồn gây tác động hiện hữu: 

dân cư, công cộng 

-  Khí thải giao thông 

- Nước thải sinh hoạt, y tế 

- Nước thải công cộng 

2 
Phát triển dân cư, công cộng, 

thương mại, dịch vụ  

- Khí thải giao thông 

- Nước thải sinh hoạt, công cộng, dịch vụ 

- Chất thải rắn sinh hoạt, công cộng, dịch vụ 

- Thay đổi cảnh quan 

- Bệnh tật 

3 Tác động tích luỹ 

- Khí thải 

- Nước thải 

- Chất thải rắn 

- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu 

- Thay đổi cơ cấu bệnh tật 

4.2. Đối tượng và quy mô tác động 

Đối tượng chịu tác 

động 

Quy mô tác động 

Giai đoạn xây dựng Giai đoạn hoạt động 

Mức 

độ 
Phạm vi 

Thời 

gian 

Mứcđ

ộ 
Phạm vi 

Thời 

gian 

Các yếu tố vi khí hậu - cục bộ ngắn - - cục bộ ngắn 

Chế độ thuỷ văn - - cục bộ ngắn - - rộng Dài 

Môi trường không khí - - cục bộ ngắn - - - rộng ngắn 

Môi trường nước mặt - cục bộ ngắn - - - rộng ngắn 

Nước ngầm - cục bộ ngắn - - - cục bộ dài 

Môi trường đất - - - cục bộ ngắn - - cục bộ dài 

Hệ sinh thái  - - - cục bộ ngắn - - cục bộ ngắn 

Phát triển kinh tế xã hội    + + + rộng dài 

Đời sống dân cư - - - cục bộ ngắn + + + rộng dài 

Việc làm + + cục bộ ngắn + + + rộng dài 

Sức khoẻ cộng đồng - - cục bộ ngắn - cục bộ dài 

       Ghi chú: 

Tác động tích cực Tác động tiêu cực 

+ + + mạnh - - -   mạnh 

+ +    vừa - -     vừa 

+     nhỏ -       nhỏ 

Không rõ Không rõ 

4.3. Dự báo, đánh giá các tác động của việc thực hiện quy hoạch 

a. tác động đến môi trường chính 

* Tác động tới môi trường nước: 
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Môi trường nước khu vực sẽ bị tác động bởi nước thải sinh hoạt, thương mại - dịch 

vụ. 

Việc gia tăng dân số đô thị sẽ làm gia tăng lượng nước thải vào môi trường. Sự gia 

tăng lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ gây nên sức ép đối với hệ thống thoát nước đô thị. 

Nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước. 

Việc phát triển công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, đồng thời 

cũng phát sinh lượng lớn nước thải công nghiệp ra môi trường. 

TT Nguồn ô nhiễm Khu vực ô nhiễm Thành phần các chất ô nhiễm 

1 Hoạt động sinh hoạt, phát triển du lịch 

 

Phát triển các dự 

án du lịch sinh 

thái – văn hoá - 

giải trí, khu đô thị 

mới 

Ô nhiễm nguồn nước 

và nước ngầm khu vực 

nội thị 

- Các chất ô nhiễm hữu cơ 

(BOD, COD); cặn lơ lửng (SS), 

các chất dinh dưỡng (N, P), dầu 

mỡ phi khoáng, vi sinh vật gây 

bệnh (E.Coli, Coliform), rác thải 

2 Hoạt động công nghiệp 

 

Hoạt động công 

nghiệp trong khu 

dân cư 

Khu vực xả thải có 

nguy cơ ảnh hưởng 

Các chất ô nhiễm như: cặn lơ 

lửng, kim loại nặng, COD,BOD, 

vi sinh vật gây bệnh. 

* Tác động tới môi trường đất: 

Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực trong tương lai sẽ kéo theo sự gia tăng lớn chất 

thải, nước thải. Nước thải và chất thải rắn khi không được thu gom và xử lý đảm bảo 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường đất và cả 

môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí, mỹ quan và sức khỏe cộng đồng dân cư 

trong khu vực. 

* Tác động tới môi trường không khí – tiếng ồn: 

Môi trường không khí khu vực bị ảnh hưởng xấu bởi khí thải phát sinh từ hoạt 

động giao thông, hoạt động dân sinh. Do đó đòi hỏi phải có biện pháp xử lý trước khi 

thải ra ngoài môi trường.  

TT Nguồn ô nhiễm Khu vực ô nhiễm Thành phần và mức độ ô nhiễm 

1 Hoạt động giao thông 

 

Hoạt động giao 

thông chính, giao 

thông nội bộ, sân bay 

Tuyến giao thông 

đô thị, ngoại thị, 

khu vực sân bay 

Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, 

R – COOH, R – CHO, Muội (C), 

Chì (Pb).  

2 Hoạt động sinh hoạt, du lịch 

 

Hoạt động sinh hoạt 

dân cư đô thị,  khách 

du lịch.  

Khu vực sống, 

kinh doanh dịch 

vụ. 

Tiếng ồn, khói bụi 

Ngoài ra, bề mặt đất trống, cây xanh, mặt nước giảm đi, thay vào đó là các bề mặt 

bắt giữ nhiệt (như: bê tông, nhựa đường, gạch, ngói,…), điều này dẫn đến hiện tượng 

nghịch nhiệt, tích tụ chất ô nhiễm sát mặt đất tăng lên, độ ẩm trong không khí và khả 

năng hấp thụ chất ô nhiễm giảm → môi trường không khí trong khu vực oi bức và khó 

chịu hơn. 
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Nguồn thải từ các phương tiện cơ giới là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

chính. Mạng lưới giao thông mở rộng, phương tiện giao thông tiếp tục được tăng lên sẽ 

ảnh hưởng đến không khí và phát tán ô nhiễm rộng hơn, các  hương tiện cá nhân góp 

phần làm gia tăng đáng kể quy mô và mức độ ô nhiễm. Hoạt động của các phương tiện 

giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chức sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu 

của các động cơ như NOx, SO2, CO, CO2, VOC. 

Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông. Theo WHO, 

cần đánh giá với 04 thông số ô nhiểm và 03 loại phương tiện giao thông chủ yếu như ở 

bảng dưới. Tuy nhiên khi tính toán các tải lượng ô nhiễm nêu trên hai loại 

phươngtiệnxebuýt và xe gắn máy đã được quy đổi về xe ô tô với hệ số quy đổi về xe ôtô 

theo TCXDVN104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế. 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình cho các loại xe gắn máy 2 và 3 

bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15 lít/km, các loại ôtô chạy bằng 

dầu là 0,3 lít/km. 

Thành phần khí thải của các phương tiện bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, 

Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau: 

 
TT 

Chất ô nhiễm  Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 L xăng) 

1 CO  291 

2 CxHy  33,2 

3 NOX  11,3 

4 SO2  0,9 

5 Aldehyd  0,4 

Nguồn số liệu: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), 1993. 

Với khoảng cách 30m thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOX, CO đềuđạtquy 

chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 01giờ), ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này 

theo các hướng gió trong khu vực quy hoạch là rất nhỏ và không đáng kể. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp giờ cao điểm lưu lượng xe có thể tăng đột 

biếntại các tuyến đường lớn như … ảnh hưởng đến nồng độ các chất trên. Do đó, việc 

đảm bảo khoảng cách đối với khu dân cư và đảm bảo không gian cây xanh cách ly với 

đường giao thông là một vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện quy hoạch nhằm 

giảm thiểu những tác động tiêu cực này. 

Hoạt động xây dựng đô thị và hạ tầng kĩ thuật cũng gây tác động xấu đến chất 

lượng môi trường không khí khu vực, tuy nhiên đây là nguồn thải cục bộ và chỉ diễn ra 

trong một giai đoạn nhất định do đó vẫn có khả năng kiểm soát được 

* Diễn biến của chất thải rắn: 

Do sự tăng trưởng của dân số, chất lượng đời sống dân cư ngày càng được cải 

thiện, cùng với đó là sự hình thành của các khu thương mại dịch vụ cao tầng, tiện ích đô 

thị được nâng cao; dẫn đến lượng và thành phần chất thải rắn có chiều hướng tăng nhanh 

trong tương lai. 
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Như vậy, lượng chất thải rắn phát sinh trong tương lai là rất lớn, có nguy cơ ô 

nhiễm, gây bệnh cao cần được phân loại và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo các tiêu 

chí vệ sinh môi trường. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt với hàm lượng chất hữu cơ cao, 

lại có một khối lượng rất lớn, dễ phân hủy gây mùi, thu hút côn trùng và vi sinh vật gây 

bệnh cũng cần được thu gom xử lý hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan và 

sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai. 

b. Tác động của việc nâng cao năng lực hoạt động của Sân bay quốc tế Đà Nẵng 

- Tích cực: 

+ Vị trí hiện tại rất thuận lợi về giao thông, tiết kiệm được chi phí và thời gian đi 

lại đối với các hành khách trong nước và quốc tê đi từ sân bay đến tất cả các hướng của 

thành phố, đặc biệt là khu vực trung tâm, không phải mất quá nhiều thời gian để di 

chuyển. 

+ Tận dụng được hạ tầng sân bay hiện có để tiếp tục đầu tư mở rộng nhà ga quốc 

tế, qua đó sẽ giảm được rất nhiều chi phí kéo theo trong trường hợp di dời đến vị trí mới 

như chi phí hạ tầng, cơ sở vật chất,... 

+ Nếu có giải pháp quy hoạch phát triển phù hợp mô hình đô thị, sân bay trong đô 

thị sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ - thương mại, logistic,... 

- Hạn chế: 

+ Ảnh hưởng đến diện tích phát triển đô thị và hạn chế chiều cao các công trình 

xây dựng lân cận; 

+ Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực lân cận do tác động 

của tiếng ồn, đặc biệt là về ban đêm. 

+ Hiện nay, khu vực xung quanh sân bay thành phố Đà Nẵng đã hình thành các 

khu dân cư đông đúc do đó để mở rộng sân bay, thành phố sẽ phải chi phí rất lớn cho 

công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.  

+ Lưu lượng xe ra vào sân bay sẽ tăng nguy cơ ùn tắt giao thông. 

c. Diễn biến môi trường kinh tế - xã hội 

- Tác động tích cực 

Diện mạo thành phố thay đổi, các khu chức năng được hình thành đa dạng và bố 

trí hợp lý, hệ thống giao thông được hoàn chỉnh; Đây là điều kiện thuận lợi cho việc đầu 

tư, phát triển kinh tế địa phương, tạo cơ hội việc làm và phát triển đa dạng ngành nghề 

kinh tế trong khu vực; 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch bài bản (giao thông, cao độ nền và thoát 

nước mặt, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chất thải rắn, thông tin liên lạc,...), đây là 

cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển đô thị theo hướng bền 

vững, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế phát triển; 

Xây dựng hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao,… làm tăng 

khả năng điều hòa vi khí hậu, tạo lập khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thư giãn, đáp 

ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, hình thành một đô thị hiện đại, văn 

minh gắn liền với phát triển bền vững. 

- Tác động tiêu cực: 
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Sự phát triển của hệ thống giao thông, bến xe,… sẽ làm tăng mật độ lưu thông, dẫn 

đến gia tăng độ ồn, bụi, khí thải của động cơ, các vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông, 

ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân trong khu vực; 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình, vận chuyển nguyên 

vật liệu cũng gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí, ảnh 

hưởng đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư. Ngoài ra việc tập trung một 

lượng công nhân tham gia triển khai xây dựng các công trình có thể gây ra các vấn đề 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội (nợ nần, cờ bạc, mâu thuẫn với dân cư địa 

phương, phát sinh tiêu cực tại các hàng quán xung quanh khu vực xây dựng,…). 

d. Tác động của biến đổi khí hậu đến định hướng quy hoạch 

d.1. Tác động của sự gia tăng nhiệt độ 

Dựa trên các biểu hiện về tác động của sự gia tăng nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng 

trong những năm gần đây có thể nhận định một số tác động rõ rệt của sự gia tăng nhiệt 

độ có thể ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng trong tương lai đó là:  

- Nguy cơ nắng nóng nhiều hơn và tăng diện tích đất đai bị khô cằn; 

- Thay đổi chu kỳ sinh khí hậu, dẫn đến nhiều mưa hơn nhưng lượng bốc hơi cũng 

lớn hơn, ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng hệ thống nước mặt và nước ngầm; 

- Thay đổi về nhiệt độ nước và cấu trúc nhiệt của các vùng nước ngọt tác động đến 

sự tồn tại và phát triển của một số loài sinh vật và khả năng phát triển của hệ sinh thái; 

- Tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước thông qua sự thay đổi tính chất các lớp chất 

trầm tích, chất dinh dưỡng, sự phân hủy carbon hữu cơ do nhiệt độ tăng; 

- Tăng nguy cơ thiếu nước, thiếu điện, làm trầm trọng thêm vấn đề ô nhiễm nước, 

ô nhiễm không khí, làm tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm,… 

Biến đổi nhiệt độ các mùa trong năm so với thời kì 1986-2018 theo kịch bản 

RCP4.5 và RCP8.5 khu vực thành phố Đà Nẵng như sau: 

Mùa 

Nhiệt độ thay đổi (%) các mùa trong năm so với thời kì 1986-

2018 

Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

 2046-2065 2080-2099 2046-2065 2080-2099 

Mùa Xuân  1,4(0,8-2,1) 1,9(1,2-2,8) 1,9(1,3-2,8) 3,3(2,1-4,6) 

Mùa Hè  1,6(0,9-2,4) 2,1(1,4-3,2) 2,0(1,4-2,9) 3,8(2,9-5,5) 

Mùa Thu  1,3(0,8-2,0) 1,7(1,0-2,6) 1,8(1,2-2,6) 3,2(2,4-4,4) 

Mùa Đông  1,2(0,7-1,9) 1,5(0,9-2,3) 1,7(1,2-2,4) 2,8(2,2-3,8) 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên-môi trường năm 2020 

d.2. Tác động của sự thay đổi lượng mưa 

- Phân bố lượng mưa thay đổi sẽ ảnh hưởng đến lượng nước có thể thu giữ được. 

Cường độ mưa nhìn chung đang tăng, điều này dẫn đến tăng dòng chảy mặt và gây ra lũ 

lớn, tuy nhiên lại làm giảm khả năng thẩm thấu của nước vào trong đất, làm giảm tài 

nguyên nước, ảnh hưởng đến sự phân bố của nước mặt và nước ngầm; 

- Thay đổi lượng mưa làm thay đổi độ ẩm trên mặt đất, thay đổi tình trạng bức xạ, 

ảnh hưởng đến các loài thực vật; 



 

Điều chỉnh Quy hoạch Phân khu Sân Bay, tỷ lệ 1/2.000 – Thành phố Đà Nẵng 

 

 

CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam 

Đc: số 01 Trần Phú, Tam Kỳ      -    ĐT-Fax: 0235.3810913 

W:quyhoachqnam.vn;    E:quyhoachqnam@gmail.com 

Trang 

132 
 

 

- Lượng chất dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn trong suốt các đợt mưa kéo dài 

do tình trạng xói mòn và ngập úng; 

- Nguy cơ hạn hán trong mùa khô và ngập lụt trong mùa mưa bão sẽ diễn ra trầm 

trọng hơn. 

Mức thay đổi (%) lượng mưa các mùa trong năm so với thời kỳ 1986-2018 theo 

kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 khu vực thành phố Đà Nẵng: 

Mùa 
Lượng mưa thay đổi (%) các mùa trong năm so với thời kì 1986-2018 

Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

 2046-2065 2080-2099 2046-2065 2080-2099 

Mùa Xuân  1,3(-27,5-30,5)  -2,9(-23,2-16,2)  -5,0(-28,3-20,1)  9,9(-15,2-23,5) 

Mùa Hè  12,2(-11,0-30,3)  11,9(-7,3-32,6)  12,6(-8,1-30,5)  22,8(2,9-47,3) 

Mùa Thu  18,0(-2,4-38,6)  22,9(-1,3-46,1)  18,7(3,7-33,2)  15,9(-0,7-11,0) 

Mùa Đông  13,7(-3,7-30,8)  10,9(9,1-23,5)  4,7(-7,3-16,8)  10,2(-9,5-35,1) 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên-môi trường năm 2020 

d.3 Tác động do thiên tai, lụt bão 

Bão có khả năng xuất hiện sớm, trái mùa, diễn biến bất thường hơn, tần suất xuất 

hiện các cơn bão lớn sẽ tăng lên đáng kể.  

Tương tự như bão, lũ lụt cũng là một dạng thiên tai rất phổ biến trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. Trong thời gian tới, tình trạng lũ lụt càng trầm trọng hơn, bao gồm lũ 

quét, xói lở và ngập lụt dần dần. Bên cạnh đó, sự dâng lên của mực nước biển toàn cầu 

nói chung và khu vực biển Đông nói riêng cũng dẫn đến tình trạng ngập lụt, mất đất trên 

diện rộng tại thành phố Đà Nẵng. 

d.4 Tác động do nước biển dâng 

Được bao bọc bởi bờ biển dài hơn 92km, thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ hứng 

chịu tất cả các hậu quả do mực nước biển gia tăng. Những tác động như các vấn đề mất 

đất, tình trạng ngập lụt ngày càng tăng đối với các khu vực đất thấp, tăng tốc độ xói mòn 

dọc theo bờ biển, làm tăng độ mặn tại các cửa sông và nguồn nước ngầm và mặc khác 

làm giảm chất lượng nước, làm suy thoái hệ sinh thái ven biển. 

Hiện nay toàn bộ vùng ven biển chủ yếu khai thác phục vụ cho du lịch và dịch vụ 

thương mại, nguy cơ tàn phá khu vực này khi nước biển dâng là rất lớn nếu không có 

biện pháp tích cực về quản lý hiệu quả vùng bờ. 

Nước biển dâng kết hợp với thiên tai bão lũ cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hệ thống hạ tầng: hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước,… 

Nguy cơ ngập đối với các quận/huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ứng với 

mực nước biến dâng: 

Quận/Huyện 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập % ứng với các mực nước biển dâng 

50cm  60cm  70cm  80cm  90cm  100cm 

Hòa Vang  73625  0.19  0.24  0.30  0.35  0.40  0.46 

Cẩm Lệ  3479  0.98  1.12  1.27  1.43  1.61  1.81 

Hải Châu  2081  3.12  3.29  3.45  3.62  3.78  3.97 

Liên Chiểu  7991  2.93  3.37  3.74  4.05  4.32  4.56 
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Ngũ Hành 

Sơn  
3903  2.63 2.81 3.02  3.24  3.45  3.70 

Sơn Trà  5779  1.49  1.56  1.63  1.71  1.80  1.90 

Thanh Khê  921  0.45  0.50  0.57  0.63  0.70  0.77 

Thành phố  97778  0.68  0.78  0.87  0.96  1.04  1.13 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên-môi trường năm 2020 

 Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường: 

5.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước: 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa riêng hoàn toàn. 

+ Đối với nước mưa: xây dựng hệ thống mương dọc hai bên đường, hố ga hàm ếch 

có lưới thép chắn rác đảm bảo lưu lượng nước thoát, thu nước đảm bảo loại được các 

cặn lắng và chất bẩn ra khỏi nước. 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: xây dựng bể tự hoại để xử lý cục bộ sau đó dẫn đến 

trạm xử lý của khu vực. 

+ Đối với nước thải công nghiệp: xử lý cục bộ tại nhà máy trước khi dẫn đến trạm 

xử lý tập trung của khu vực. 

- Lợi dụng triệt để địa hình để xây dựng hệ thống thoát nước tự chảy, đảm bảo thu 

được toàn bộ nước thải, tránh đào đắp nhiều, tránh trường hợp nước chảy vòng, giảm 

độ sâu chôn cống.   

- Tại những vị trí độ sâu chôn cống đến 5m tính từ đỉnh cống đến mặt đất sẽ bố trí 

trạm bơm chuyển bậc để giảm độ sâu chôn cống. 

5.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí: 

Việc xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị dẫn đến việc nhà cửa và các cơ sở hạ 

tầng bị gỡ bỏ, đào bới, vận chuyển nguyên vật liệu và đổ bỏ rác thải. Đây là nguyên 

nhân chính làm suy giảm chất lượng không khí các khu đô thị. Vì thế, giải pháp kỹ thuật 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị là xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở 

hạ tầng đô thị hợp lý và đồng bộ kết hợp với áp dụng các biện pháp giảm phát thải bụi, 

thu gom rác thải và vệ sinh đường phố, cải tạo hệ thống giao thông vận tải thông suốt, 

an toàn và thuận lợi. 

Có chế độ kiểm tra chất lượng khí thải các xe lưu thông trên đường đảm bảo đạt 

tiêu chuẩn quốc gia (Euro 2). Thắt chặt quản lý cấp phép cho các phương tiện mới đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia mới được lưu thông. 

Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch. 

5.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất: 

- Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp đạt chuẩn, hạn chế rò rỉ  

thấm ra môi trường. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của người dân phải được phân loại và chuyển đến vị 

trí đổ thải theo quy định, không vứt bừa bãi tại các khu vực đất trống. 

- Chất thải rắn công nghiệp cần được thu gom và xử lý riêng. 
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5.4. Biện pháp khống chế ô nhiễm từ chất thải rắn: 

- Tiến hành phân loại tại nguồn đối với các loại chất thải rắn. 

- Đối với lượng chất thải rắn sinh hoạt, tiếp tục bố trí thùng rác để thu gom 

quanh các khu dân cư, sau đó sẽ được đơn vị có chức năng ở địa phương thu gom theo 

định kỳ chuyển lên khu vực xử lý. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp được phân loại và xử lý riêng. 

5.5. Biện pháp giảm thiểu tác động từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng 

- Để giữ nguyên vị trí và tiếp tục mở rộng nâng công suất, cần nghiên cứu áp 

dụng mô hình đô thị sân bay trên thế giới. 

- Kiểm soát quy hoạch chiều cao, quy hoạch không gian cây xanh cách ly và 

quy hoạch đô thị quanh sân bay. Xung quanh khu vực sân bay hạn chế phát triển khu ở, 

chỉ phát triển thương mại - dịch vụ, giải trí,... 

- Đầu tư máy bay với công nghệ tiên tiến nhằm hạn chế tiếng ồn; 

- Xây dựng kế hoạch thu hồi đất ngay từ bây giờ để phục vụ cho việc mở rộng 

sân bay trong tương lai nếu cần thiết. 

- Quan trắc tiếng ồn xung quanh khu vực sân bay để kiểm soát độ ồn và có 

biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

5.6. Giải pháp quy hoạch hướng đến giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi  khí hậu, 

cụ thể: 

- Phát triển kinh tế: Phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên như du lịch thương 

mại, giáo dục, y tế …. chuyển đổi công nghiệp sang công nghiệp xanh, phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao; 

- Phát triển không gian: Xây dựng mạng lưới không gian xanh và không gian 

mở, bao gồm: rừng, các hệ sinh thái, các hồ chứa nước, bãi biển,…; thúc đẩy xây dựng 

đô thị nén về giao thông công cộng; Sử dụng đất có hiệu quả với không gian mở phù 

hợp; xây dựng thành phố môi trường. 

- Phát triển giao thông: Nâng cao quản lý giao thông, đảm bảo cung cấp giao 

thông an toàn và giảm ách tắc giao thông; phát triển giao thông công cộng, tăng cường 

sử dụng xe đạp và đi bộ bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng. 

- Phát triển hạ tầng và tiện ích đô thị: Nâng cấp mạng lưới cung cấp dịch vụ 

như cấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước, quản lý chất thải rắn. Tăng cường các 

biện pháp quản lý tổng hợp vùng bờ, bảo đảm an ninh nguồn nước.  

- Phát triển xã hội: Nâng cao ý thức người dân về môi trường; nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. 

* Các giải pháp giảm nhẹ: 

- Giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc phát triển mạng lưới giao thông 

công cộng với các phương tiện sử dụng năng lượng sạch như tàu điện,… giảm phương 

tiện giao thông cá nhân. 

- Tập trung phát triển công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, từng bước 

loại bỏ, thay thế các công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. 
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- Đẩy mạnh phát triển du lịch, tận dụng những lợi thế riêng có để đưa du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt lưu ý gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi 

trường, đa dạng sinh học và sinh cảnh quý giá của địa phương. 

5.7. Biện pháp quản lý: 

Quản lí chặt chẽ từ giai đoạn quy hoạch chi tiết, thiết kế về quy mô và vị trí của 

các công trình để đảm bảo hạn chế tối đa việc phá vỡ hiện trạng. Các biện pháp chống 

xói mòn nếu có.  

Quản lí chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế nhằm tận dụng tối đa nguyên vật liệu tại chỗ. 

Trong trường hợp phải vận chuyển vật liệu từ khu vực khác tới cần phải quy định rõ loại 

phương tiện vận chuyển và thời gian được phép vận chuyển. Các biện pháp hạn chế rơi 

vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển. 

Quản lí chặt chẽ trong công tác lập tiến độ thi công, quy định các biện pháp thi 

công hạn chế tối đa các tác nhân tiêu cực về tiếng ồn, bụi và có biện pháp bảo đảm các 

chất thải xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 

Quản lí việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 

đối với các dự án triển khai theo quy hoạch theo đúng quy định. 

 Chương trình quan trắc, giám sát môi trường 

6.1.  Mục tiêu 

Quan trắc môi trường là công cụ quan trọng để giám sát môi trường một cách chính 

xác, nhanh chóng phát hiện kịp thời các vấn đề ô nhiễm để đưa ra các giải pháp khắc 

phục,xử lý hiệu quả; Các điểm quan trắc càng dầy, tần suất càng lớn,càng thể hiện rõ 

nét diễn biến môi trường, thuận tiện cho công tác quản lý. 

6.2. Tần suất quan trắc 

Để bảo đảm đánh giá hiện trạng và chất lượng môi trường được tốt, phục vụ liệu 

quả cho việc ra quyết định quản lý môi trường của khu đô thị, tần suất quan trắc đối với 

các thành phần môi trường như sau: 

- Môi trường không khí, tiếng ồn - hàng quý (3 tháng một lần). 

- Môi trường nước lục địa (nước mặt, nước ngầm) - 3 tháng một lần. 

- Môi trường đất - một năm 2 lần. 

- Nước thải – một năm 2 lần. 

6.3. Các đối tượng quan trắc, vị trí và thông số quan trắc 

Đối tượng quan 

trắc 
Vị trí, khu vực quan trắc 

Thông số quan trắc theo 

các QCVN 

Môi trường  

nước mặt và 

nước ngầm 

- Nguồn nước mặt các hồ điều tiết (3 

điểm) 

- Nước dưới mặt đất trong khu vực 

(3 điểm) 

- QCVN 08:2015/BTNMT 

- QCVN 09:2015/BTNMT 

Không khí và 

tiếng ồn 

- Các khu dân cư, khu vực phi thuế 

quan, khu logictic sân bay 

-Tuyến và nút giao thông chính 

- QCVN 05:2013/BTNMT 

- CVN19:2009/BTNMT 

- QCVN 26:2010/BTNMT 
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Vị trí, các thông số và tần suất quan trắc được nêu ra trong đồ án mang tính chất 

định hướng, có thể thay đổi (tăng, giảm) dựa trên điều kiện kinh tế, các diễn biến thực 

tế trong quá trình phát triển của đô thị, các sự cố môi trường phát sinh. 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Sân bay nhằm cụ thể hoá Đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021. Làm cơ sở 

lập 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. 

Kính đề nghị Sở xây dựng, Hội đồng thẩm định xem xét thẩm định đồ án, trình 

UBND thành phố phê duyệt, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 

 

 


