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1. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy chế 

Là đô thị trung tâm vùng Duyên hải Nam Trung bộ, nằm bên bờ vịnh đẹp nổi 

tiếng thế giới, thành phố Nha Trang có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển thương 

mại tài chính, du lịch, dịch vụ. Nha Trang hiện được xác định là một trong 10 trung 

tâm du lịch – dịch vụ lớn của cả nước. 

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/09/2012, 

trong đó khẳng định tầm nhìn của thành phố Nha Trang sẽ là Trung tâm du lịch 

biển quốc tế.  

Khu đô thị ven biển của TP. Nha Trang là khu vực trung tâm có giá trị 

thương mại rất lớn của Thành phố, nên đây là khu vực có sức hấp dẫn đầu tư rất 

lớn. Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã xác định 

Khu đô thị ven biển có quy mô khoảng 2.740 ha, chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng, 

mật độ xây dựng khoảng 40%, ưu tiên cho các hoạt động dịch vụ - du lịch.  

Để cụ thể hóa các định hướng đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh quy 

hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như các nội dung quy 

định trong Quy chế tổng thể quản lý quy hoạch, kiến trúc đã được Bộ Xây dưgnj 

thỏa thuận và UBND TP. Nha Trang phê duyệt,  tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý 

đầu tư xây dựng trong Khu đô thị ven biển, vừa đảm bảo phát huy được tiềm năng, 

lợi thế của không gian ven biển – lợi thế quan trọng nhất của Thành phố, xây dựng 

tại đây một khu đô thị trung tâm quan trọng nhất của một thành phố du lịch tầm cỡ 

quốc tế - hàng năm đón nhiều triệu lượt khách trong nước và quốc tế tới lưu trú, 

cũng như để đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu nâng cao chất lượng môi trường sống 

của người dân thành phố, vừa đảm bảo hài hòa và phù hợp với điều kiện về cơ sở hạ 

tầng hiện trạng trước mắt, cũng như định hướng quy hoạch lâu dài,  việc lập ”Quy 

chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu đô thị ven biển thành phố Nha Trang” là 

rất cần thiết. 

 Quy chế được lập theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 

38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, Thông tư 

19/2010/TT-BXD về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và 

các quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở nội dung đồ án Điều chỉnh Quy 

hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025, Quy chế tổng thể quản lý Quy hoạch, 

kiến trúc Tp. Nha Trang, các đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết có liên 

quan được phê duyệt và các điều kiện hiện trạng của khu vực. 
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1.2. Mục tiêu 

Quy chế cụ thể quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị ven biển thành phố 

Nha Trang nhằm cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến 

năm 2025, Quy chế tổng thể quản lý Quy hoạch, kiến trúc Tp. Nha Trang, các đồ án 

Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết có liên quan và đảm bảo phù hợp với các 

điều kiện hiện trạng. 

Tạo cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, chỉnh 

trang các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan trong khu 

vực. 

Phát huy giá trị của khu vực không gian đô thị quan trọng nhất của thành phố 

trong việc tạo dựng bản sắc đô thị, nâng cao giá trị du lịch cũng như môi trường 

sống của người dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố Nha Trang 

thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế. 

1.3. Đối tượng áp dụng 

 Tất cả tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan 

đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị tại khu vực đô thị ven biển Thành phố 

Nha Trang (nằm trong ranh giới điều tiết tại quy chế này) có trách nhiệm thực hiện 

theo Quy chế này. 

1.4. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định quản lý cụ thể về quy hoạch, kiến trúc theo từng ô 

phố, trong phạm vi 2.781 ha, gồm các khu vực từ 1 đến 7, thuộc Khu đô thị ven 

biển, TP. Nha Trang và được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc: giáp núi Cô Tiên - phường Vĩnh Hòa; 

+ Phía Nam: giáp sông Tắc và Vịnh Nha Trang; 

+ Phía Tây: giáp xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái và giáp Sông Quán 

Trường;  

+ Phía Đông: giáp Vịnh Nha Trang. 

Các khu vực cụ thể như sau: 

+ Khu 1: Khu vực phía Nam mũi Kê Gà đến núi Hòn Một; 

+ Khu 2: Khu vực phía Nam núi Cô Tiên và phía Nam núi Hòn Một đến 

phía Bắc sông Cái; 

+ Khu 3: Khu vực phía Nam sông Cái đến phía Bắc đường 23/10-Yersin và 

cồn Nhất Trí; 
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+ Khu 4: Khu vực phía Nam đường Yersin đến phía Bắc đường Nguyễn 

Thị Minh Khai; 

+ Khu 5: Khu vực phía Nam đường Nguyễn Thị Minh Khai đến phía Bắc 

đường Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Diệu; 

+ Khu 6: Khu vực phía Tây đường Lê Hồng Phong đến sông Quán Trường; 

+ Khu 7: Khu vực phía Nam đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Đức 

Cảnh – Hoàng Diệu. 

  

Hình: Các khu vực lập quy chế (trong Điều chỉnh quy hoạch chung tp. Nha Trang 

đến năm 2025 đã được phê duyệt và trên bản đồ vệ tinh)  

Quy chế này có thể thay thế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và là cơ sở để 

lập các dự án đầu tư và cấp phép xây dựng. Đối với những khu vực cần được lập 

bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, để đảm bảo yêu cầu kết nối, phát triển 

không gian và hạ tầng kỹ thuật trong các khu vực xây dựng mới, tái phát triển hoặc 

cải tạo nâng cấp, thì có thể lập bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Tuy 

nhiên, nội dung của các đồ án quy hoạch chi tiết  bổ sung hoặc điều chỉnh cần tuân 

thủ các quy định của Quy chế này. 
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2. CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG VÀ BỐI CẢNH CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

LẬP QUY CHẾ  

2.1. Hiện trạng xây dựng trong khu vực lập quy chế 

2.1.1. Hiện trạng phát triển đô thị 

a) Khu 1: Khu vực phía Nam mũi Kê Gà đến núi Hòn Một 

+ Khu vực có giá trị đặc sắc của các thung lũng nhỏ ven biển, phía Tây tựa 

núi Cô Tiên, phía Đông tiếp giáp vịnh Nha Trang, phía Bắc giáp mũi Kê 

Gà. Đa số các dự án trong khu vực còn chưa hoàn thiện; 

+ Khu vực đô thị Vĩnh Hòa  đã xây dựng hạ tầng, tuy nhiên đô thị không có 

bản sắc, chưa có sức hấp dẫn đối với du lịch, chỉ thích hợp để ở;  

+ Chưa khai thác và phát huy được giá trị của quỹ đất còn tương đối trống 

còn lại của TP. Nha trang với địa thế rất đẹp - tựa núi, hướng biển và có 

tầm nhìn dọc theo dải đô thị ven biển. 

b) Khu 2: Khu vực phía Nam núi Cô Tiên và phía Nam núi Hòn Một đến phía 

Bắc sông Cái 

+ Tại khu vực phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa và Vĩnh Hải, đô thị 

phát triển với mật độ cao, chất lượng môi trường sống đô thị tại nhiều khu 

vực còn thấp, hạ tầng thiếu thốn; 

+ Trong khu vực có một số dự án đang thực hiện, như: khu dân cư Nam Vĩnh 

Hải, các dự án chung cư và dịch vụ cao tầng dọc trục đường Phạm Văn 

Đồng; 

+ Cửa sông Cái là một trong những bản sắc quan trọng của cảnh quan Nha 

Trang, còn là nơi neo đậu tàu thuyền. Khu vực bờ sông Cái đã được kè bê 

tông. Giải pháp thiết kế kè và không gian ven sông không chú trọng đến vai 

trò là nơi giao lưu, vui chơi công cộng của người dân ven sông, làm mất đi 

tiềm năng và giá trị vô cùng quý giá của dải không gian ven sông này.  

+ Trong khu vực có một số di sản văn hóa vật thể quan trọng như Tháp Bà, 

Hòn Chồng;  

+ Có khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà và một số dự án dịch vụ du lịch 

ven biển đang hoạt động và đóng góp tích cực vào các sản phẩm du lịch của 

Thành phố, nhưng không gian ven biển chưa được phát huy tương xứng với 

tiềm năng, không gian công cộng ven biển có được chú trọng, nhưng giải 

pháp thiết kế chưa hợp lý, nên lượng người sử dụng rất ít. 

c) Khu 3: Khu vực phía Nam sông Cái đến phía Bắc đường 23/10 - đường 

Yersin và khu vực cồn Nhất Trí 
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+ Khu dân cư ven sông Cái, sông Kim Bồng tuy thuộc thành phố Nha trang và 

nằm giữa các khu đô thị mới đang phát triển nhanh, nhưng khu vực này lại 

khá tĩnh lặng và tách biệt. Ven sông chủ yếu là dạng nhà vườn, mật độ xây 

dựng thấp. 

+ Cửa sông Cái với cồn Nhất Trí nổi lên ở giữa cùng với cảng cá và các khu 

dân cư trước đây là làng chài là một trong những bản sắc quan trọng của 

không gian TP. Nha Trang. Tuy nhiên, chất lượng đô thị ở khu vực này khá 

thấp, đường xá nhỏ hẹp. 

+ Khu dân cư phường Phương Sài, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Xương Huân là 

khu vực đô thị cổ nhất của thành phố Nha Trang, với cấu trúc tự nhiên, mật 

độ xây dựng cao.  

+ Khu vực này hiện có khá nhiều công trình hành chính công cộng. Đây là quỹ 

đất rất quý, thuận lợi về giao thông, gần biển và gần với những khu vực có 

giá trị lịch sử, do đó việc sử dụng quỹ đất đắt tiền nhất của Thành phố cho 

mục đích hành chính là chưa tối ưu. 

+ Khu vực có một số di sản văn hóa vật thể quan trọng như chợ Đầm, viện 

Pasteur. 

d) Khu 4: Khu vực phía Nam đường Yersin đến phía Bắc đường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

+ Khu dịch vụ du lịch dọc đường Trần Phú:  thuận lợi để thu hút du khách, là 

khu trung tâm du lịch, thương mại sầm uất nhất của Thành phố hiện nay, tập 

trung nhiều khách sạn cao tầng, chất lượng cao. 

+ Khu đô thị du lịch với cấu trúc đường phố nhỏ, mật độ đường cao. Mật độ 

xây dựng gộp (brut-tô) khoảng 38%, tầng cao trung bình 10,2 tầng.  

+ Phường Phước Tiến, Phước Hòa, Phước Tân, Tân Lập có một khu vực đô thị 

chia ô bàn cờ với đa số các tuyến đường có bề rộng nhỏ, hẹp, mật độ xây 

dựng tập trung khá cao. Đây là một cấu trúc đô thị không có bản sắc và 

không thích hợp cho nhiều công năng sử dụng, hiện nay, đa số công trình là 

nhà ở. 

e) Khu 5: Khu vực phía Nam đường Nguyễn Thị Minh Khai đến phía Bắc 

đường Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Diệu 

+ Khu vực dọc đường Trần Phú là tổ hợp các công trình khách sạn, căn hộ nghỉ 

dưỡng đa dạng về chất lượng; Tập trung khá đông khách du lịch và rất sầm 

uất, tầng cao trung bình 10,3 tầng; 

+ Các khu phố Hùng Vương – Nguyễn Thiện Thuật kéo dài đến Trần Quang 

Khải, kết hợp với đường Biệt Thự, cấu trúc đường nhỏ, mật độ cao, tỷ lệ thân 

thiện, cấu trúc ô phố bao gồm nhiều hẻm rộng và sân trong, tập trung nhiều 

dịch vụ du lịch: ẩm thực, cửa hàng, khách sạn mini… 
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+ Đất quân sự cạnh khu sân bay đang là trường Sĩ quan Không quân;  

+ Nhiều quỹ đất đã phát triển dịch vụ ẩm thực, nhà hàng… 

+ Khu vực sân bay đã có quy hoạch chi tiết nhưng mới chỉ triển khai thực hiện 

một phần nhỏ; 

+ Khu dân cư Phước Long 1 và khu dân cư phía Đông đường Lê Hồng Phong: 

cấu trúc đô thị dạng ô bàn cờ. Trong khu vực này mật độ xây dựng khá cao, 

cấy trúc chia lô nhỏ, đơn điệu - cấu trúc đô thị chưa tạo được bản sắc đặc 

trưng và không thích hợp cho nhiều công năng sử dụng, hiện nay, đa số công 

trình là nhà ở. 

f) Khu 6: Khu vực phía Tây đường Lê Hồng Phong đến sông Quán Trường 

+ Khu vực có nhiều dự án đô thị mới đang được triển khai, tốc độ phát triển 

khá nhanh, chất lượng đô thị tốt, hạ tầng cơ sở đầy đủ. Từng bước thu hút 

dân cư dịch chuyển từ trong khu đô thị gần biển ra phía Tây. Tuy nhiên, có 

một số khu vực xây dựng hàng loạt công trình theo nhà mẫu, tạo ra khu đô 

thị với cảnh quan đơn điệu, giá trị cảnh quan không cao, khó tạo được sự đa 

dạng về công năng sử dụng, cũng như hoạt động đô thị, có xu hướng chủ yếu 

là nhà ở; 

+ Các khu dân cư hiện hữu: Mật độ dân cư đông đúc, chất lượng hạ tầng và 

cảnh quan thấp;  

+ Chưa tạo ra được các trung tâm đô thị và các không gian công cộng ở ven 

sông. 

g) Khu 7: Khu vực phía Nam đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Đức Cảnh 

– Hoàng Diệu 

 Khu vực Phước Long, Vĩnh Trường hiện nay là một khu vực dân cư hiện hữu 

chưa có cấu trúc rõ ràng, chất lượng đô thị kém, không khai thác được không 

gian ven sông. 

 Trong khu vực, hiện có một số cơ sở công nghiệp, chế biến thủy hải sản… có 

ô nhiễm về mùi. 

 Có một số dự án đô thị mới đang được triển khai nhưng chưa triệt để. Các 

khu đô thị này đều có cấu trúc không ăn nhập và không kết nối với các khu 

vực hiện hữu, không tạo nên bản sắc của đô thị, lại không linh động, đa dạng 

về công năng.  

 Hệ thống giao thông vẫn chưa được tối ưu, phân cấp giao thông không rõ 

ràng, nhiều khu vực dân cư còn khó tiếp cận. 

 Chưa khai thác được không gian ven sông trong tổ chức hoạt động đô thị, 

thiếu không gian công cộng và các trung tâm đô thị ven sông. 
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2.1.2. Hiện trạng chiều cao công trình và mật độ xây dựng trong các khu vực đô thị 
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Hình: Hiện trạng chiều cao xây dựng công trình 

Khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được phê duyệt, tp. Nha Trang có rất 

ít nhà cao trên 15 tầng (dưới 10 công trình, bao gồm cả các công trình đang xây 

dựng). Đến năm 2018, sau 6 năm thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung, trên địa 

bàn Thành phố đã có diện tích đất xây dựng nhà cao tầng như trong bảng sau: 

TT Loại công trình 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ so với toàn khu đô 

thị ven biển 2781 ha (%) 

1 Công trình hiện hữu 34.2 1.2 

1.1 Công trình hiện hữu 7-20 tầng 19.1   

1.2  Công trình hiện hữu 21-30 tầng 6.84   

1.3 Công trình hiện hữu 31-40 tầng 8.26   

2 
Xác định trong các QHPK, QHCT, dự 

án đã được duyệt hoặc đang trình duyệt 
92.08 3.3 

2.1 
QH chiều cao trong các QHPK, QHCT, dự 

án (7-20 tầng) 
47.48   

2.2 
QH chiều cao trong các QHPK, QHCT, dự 

án (21-30 tầng) 
14.8   

2.3 
QH chiều cao trong các QHPK, QHCT, dự 

án (31-40 tầng) 
29.8   

 
Tổng 126.28 4.5 

Nguồn: Tổng hợp từ các quy hoạch, dự án đã có kết hợp với việc khảo sát thực địa. 

Như vậy, mới chỉ có chưa đến 2% diện tích đất trong tổng số 2.781 ha đất 

được xây dựng cao tầng. Do đó, có thể dự báo, trong 7 năm tới – đến năm 2025, 

cũng chỉ có thêm khoảng 90ha đất công trình cao tầng được bổ sung thêm trong 

không gian thành phố, cho dù diện tích được quy hoạch và chấp thuận chủ trương 

đầu tư có thể là 100ha hoặc nhiều hơn thế. Nghĩa là, với khả năng hấp thụ của nền 

kinh tế, cũng như khả năng triển khai xây dựng, số lượng các công trình cao tầng 

cũng không thể tăng quá nhanh. Nếu không có sự hỗ trợ của giao thông công cộng 

và các sản phẩm du lịch có chất lượng và có giá trị đặc trưng (công viên sinh thái 
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ngập mặn, điểm đến sinh thái trên Vịnh Nha Trang, không gian sinh thái nông 

nghiệp ở phía Tây Thành phố, không gian công cộng có sức hấp dẫn ven biển và 

ven sông, không gian giao lưu văn hóa…), thì quá trình này thậm chí có thể bị 

chững lại, do sức hấp dẫn của du lịch không được gia tăng tương xứng. Việc quy 

hoạch bổ sung các diện tích đất cao tầng này là cần thiết để thu hút và thúc đẩy đầu 

tư xây dựng và khai thác quỹ đất với hiệu quả cao hơn. 

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là: mật độ xây dựng các công trình cao tầng đa số 

được áp dụng theo mật độ xây dựng tối đa cho phép quy định tại Quy chuẩn Xây 

dựng Việt nam, đặc biệt là với khối đế; Đa số các công trình có khối tích lớn, dẫn 

đến cảm giác ngột ngạt, chật chội trong không gian và làm gia tăng đột biến hệ số 

sử dụng đất cục bộ tại một số khu vực. Do đó, cần có các quy định phù hợp hơn với 

các chỉ số về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất cho hài hòa với hiện trạng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật của Thành phố, đặc biệt là năng lực của hệ thống giao thông. 
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Hình: Hiện trạng mật độ xây dựng 
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Bảng: Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất hiện trạng trong khu vực lập quy chế 

Phân khu đô thị 
Diện tích 

đất (ha) 

Diện tích chiếm 

đất của các công 

trình XD (ha) 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Mật độ xây 

dựng (%) 

Tầng cao 

trung bình 

Tổng toàn Khu đô 

thị ven biển 
2.781,55 690,7 22.695.409 24,8 3,3 

Khu 1 275,42 31,82 855.191 11,5 2,7 

Khu 2 592,65 180,28 4.265.150 30,4 2,4 

Khu 3 361,42 118,4 3.747.305 32,7 3,2 

Khu 4 220,07 87,9 4.058.020 39.9 4,6 

Khu 5 370,88 55,8 3.370.696 15,0 6,0 

Khu 6 432,14 101,3 3.025.809 23,4 3,2 

Khu  7 528.97 115,1 3.373.238 21.7 2,9 

Nguồn: Khảo sát thực địa kết hợp đo đạc trên bản đồ. 

2.2. Hiện trạng dân số và mật độ dân số 

Dân số trung bình của khu vực đô thị ven biển năm 2017 là 306.464 người, 

mật độ dân số trung bình là 11.541 người/km2 . Khánh du lịch đến thành phố năm 

2017 tăng khoảng 20%, đạt 4.9 triệu lượt khách – quy đổi tương đương 61.000 

người dân. 

Như vậy tổng quy mô dân số bao gồm cả khách du lịch quy đổi năm 2017 là 

367.464 người – trung bình 13.840 người/km2, tỷ lệ dân số gia tăng do quy đổi từ 

lượng khách du lịch ngày càng lớn, nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu 20.000 người/km2 

– là chỉ tiêu được Quy hoạch chung xác định là mật độ dân số tối ưu. 

Bảng: Dân số và Mật độ dân số hiện trạng năm 2017 

Khu vực  

đô thị 

Dân số năm 

2017 

Diện tích 

(km2) 
Mật độ (người/km2) 

Tổng 306.464 26,55 11.541 

Khu 1 6.840 2.42 2.825 

Khu 2 67.382 5.93 11.369 

Khu 3 71.365 3,46 20.628 

Khu 4 47.759 2,20 21.702 

Khu 5 35.088 3,71 9.448 

Khu 6 36.363 4,32 8.410 

Khu 7 41.668 4,87 8.562 

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê thành phố Nha Trang 2017 
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2.3. Hiện trạng công trình công cộng và cây xanh – TDTT công cộng 

a) Giáo dục đào tạo:  

Năm 2018, trong khu vực lập quy chế có 148 cơ sở giáo dục phổ thông, bao 

gồm 34 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 18 trường THCS, 10 trường THPT (6 

trường công lập, 4 trường tư thục). Ngoài ra, còn có 4 trung tâm giáo dục thường 

xuyên, dạy nghề và 2 trường trung cấp, 6 trường cao đẳng, 6 trường đại học, 1 

trường dự bị đại học. (Chi tiết xem phụ lục số 1).  

Đánh giá diện tích đất hiện trạng các công trình trường học so với tiêu chuẩn 

diện tích đất cần có như sau: 

Phường 

Đánh giá diện tích đất hiện trạng 

các công trình trường học so với 

tiêu chuẩn diện tích đất cần có 

Đánh giá diện tích các công trình 

trường học sau khi hoàn thành các 

quy hoạch so với 70% tiêu chuẩn 

cần có 

Mầm non Tiểu học THCS Mầm non Tiểu học THCS 

Vĩnh Hòa Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Vĩnh Hải Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt 

Vĩnh Phước Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt 

Vĩnh Thọ Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Ngọc Hiệp Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đạt Chưa đạt 

Vạn Thắng Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt 

Phương Sơn Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt 

Phương Sài Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Xương Huân Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt 

Vạn Thạnh Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Phước Tân Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Phước Tiến Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Phước Hải Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Phước Long Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt 

Lộc Thọ Đạt Chưa đạt Đạt Đạt Chưa đạt Đạt 

Phước Hòa Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Tân Lập Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Vĩnh Nguyên Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt 

Vĩnh Trường Chưa đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt 

Số phường đạt 1,00 0,00 4,00 3,00 4,00 5,00 

Tỷ lệ số 

phường đạt tiêu 

chuẩn (%) 

5,26 0,00 21,05 15,79 21,05 26,32 
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Hình: Đánh giá hiện 

trạng mức độ đạt 

tiêu chuẩn quy định 

về chỉ tiêu diện tích 

đất các công trình 

trường học 

 

  

b) Hiện trạng đất vườn hoa, công viên - Thể dục thể thao công cộng: 

Hiện nay, tại thành phố Nha Trang, chỉ có dải công viên ven biển (quy 

mô 23ha) đạt tiêu chuẩn về quy mô đối với công viên tập trung (yêu cầu có 

diện tích 6ha - theo TCVN 9257:2012). Công viên ven biển là bộ mặt tiêu 

biểu của thành phố biển Nha Trang, là không gian giao lưu công cộng quan 

trọng nhất của thành phố, nhưng dù đã mang đến giá trị môi trường và cảnh 

quan nhất định cho thành phố, nhưng chưa có nét đặt trưng riêng và hiệu quả 

sử dụng chưa cao. 

Đối với các dự án Khu đô thị đã hoàn thiện hoặc đang triển khai thi 

công hạ tầng, cũng như chưa triển khai, thì chưa có Khu đô thị nào quy hoạch, 

thiết kế công viên khu vực, công viên tập trung đạt 6ha; phần lớn chỉ từ 1-

2ha – tương đương quy mô vườn hoa. 
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Hiện trạng, tổng diện tích cây xanh vườn hoa trong toàn Thành phố là 

15.39ha. 

Bảng: Thống kê công viên cây xanh, vườn hoa hiện có 

 STT PHƯỜNG TÊN CÔNG VIÊN 
KÍ 

HIỆU 

 DIỆN 

TÍCH 

(ha)  

 ĐÁNH GIÁ  

HIỆN TRẠNG  

I  CÔNG VIÊN TẬP TRUNG  23.50   

1  
Công viên ven biển 

đường Phạm Văn Đồng 
 6.04   

 Vĩnh Hải 
Công viên Bãi Dương (từ 

Hòn Chồng đến Hòn Một) 
HT-06 4.69  Đang thi công  

 Vĩnh phước Công viên Hòn Chồng HT-07 1.35  Đang hoạt động  

2  
Công viên ven biển 

đường Trần Phú 
 17.46   

 Xương Huân Công viên Yersin HT-12 1.70 
 Đang hoạt động 

– chăm sóc tốt  

 Lộc Thọ 

Công viên bờ biển từ 

UBND Tỉnh đến Tháp 

Trầm Hương 

HT-21 3.30 
 Đang hoạt động,  

hạ tầng hư hỏng  

 Lộc Thọ Quảng trường 2-4 HT-22 1.05 
 Đang hoạt động,  

sân xi măng  

 Lộc Thọ 

Công viên bờ biển từ 

quảng trường đến Ana 

Mandara Resort 

HT-23 5.52 
 Đang hoạt động,  

hạ tầng hư hỏng  

 Vĩnh Nguyên 
Công viên bờ biển Sân 

bóng + Thanh niên + AB 
HT-24 4.39 

 Đang hoạt động,  

hạ tầng hư hỏng  

 Vĩnh Nguyên Công viên Bạch Đằng HT-25 1.49 
 Đang hoạt động 

+ chăm sóc tốt  

 II   VƯỜN HOA   15.39    

1 Vĩnh Hòa 
Các ô thảm cỏ Khu đô thị 

mới Vĩnh Hòa 
HT-01 0.2  Thảm cỏ  

2 Vĩnh Hòa 
Khu đất trống nhà máy 

Z753 
HT-02 0.85  Đất trống  

3 Vĩnh Hòa Sân bóng Khatoco HT-03 0.82 
 Thảm cỏ sân 

bóng  

4 Vĩnh Hòa 
Công viên khu D - Bắc 

Vĩnh Hải 
HT-04 0.09 

 Đang hoạt động - 

mật độ cây xanh 

thiếu  

5 Vĩnh Hải Công viên khu dân cư AT HT-05 0.18  Đang thi công  

6 Vĩnh Phước 
Công viên đường 2 tháng 

4 giao đường Hòn Chồng 
HT-08 0.20 

 Đang hoạt động, 

mật độ cây xanh 

thiếu,  

hạ tầng hư hỏng  
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 STT PHƯỜNG TÊN CÔNG VIÊN 
KÍ 

HIỆU 

 DIỆN 

TÍCH 

(ha)  

 ĐÁNH GIÁ  

HIỆN TRẠNG  

7 Vĩnh Thọ 
Công viên Bắc cầu Trần 

Phú 
HT-09 2.05 

 Đang hoạt động, 

 mật độ cây xanh 

thiếu, hạ tầng hư 

hỏng  

8 Vĩnh Thọ 
Công viên đường Cù Huân 

giao đường Trần Phú 
HT-10 0.74  Đang hoạt động 

9 Vĩnh Thọ Cây xanh Hòn Đỏ HT-11 0.87  Đang hoạt động  

10 Xương Huân 
Công viên 

Thiếu Nhi 
HT-13 0.2 

 Đang hoạt động 

+ chăm sóc tốt  

11 Xương Huân 
Công viên 

Yến Phi 
HT-14 0.31 

 Đang hoạt động 

+ chăm sóc tốt  

12 Vạn Thắng 

Công viên Vạn Thạnh 

(Sinh Trung - Đường 2 

tháng 4) 

HT-15 0.1 

 Đang hoạt động,  

mật độ cây xanh 

thiếu, 

 hạ tầng hư hỏng  

13 Phương Sài 
Công viên  23 tháng 10 

(Võ Văn Ký) 

HT-16 0.57  Đang hoạt động, 

chăm sóc, mật độ  

cây xanh thiếu,  

hạ tầng hư hỏng  

CX-02 0.27 

CX-03 0.29 

14 Phương Sơn Cây xanh Đồi Trại Thủy HT-17 6.29 
 Cây xanh mật độ 

Trung bình  

15 Tân Lập 
Đảo giao thông ngã 7 

(Lê Thánh Tôn) 
HT-19 0.19 

 Đang hoạt động 

+ chăm sóc tốt  

16 Tân Lập 

Sân nội bộ các cổng 

Đường Nguyễn Thiện 

Thuật 

HT-20 0.26 
 Đất trống –  

cây xanh tự phát  

17 Vĩnh Nguyên 
Công viên góc Hoàng 

Diệu - Trần Phú 
HT-26 0.14 

 Thảm cỏ -  

chăm sóc tốt  

18 Vĩnh Nguyên 

Công viên góc Dã Tượng - 

Nguyễn Lộ Trạch – 

Hoàng Sa 

HT-27 0.13 

 Đang hoạt động, 

mật độ cây xanh 

thiếu, 

 hạ tầng hư hỏng  

19 Phước Long 
Công viên đường 

Nguyễn Văn Bảy 
HT-28 0.10 

 Đang chăm sóc 

tốt (Đầu tư 2015)  

20 Phước Long 
Công viên Khu đô thị mới 

Phước Long khu B 
HT-29 0.25 

 Đang hoạt động,  

mật độ cây xanh 

thiếu 

(Công ty CP Phát 

triển nhà và đô thị 

HUD 

Nha Trang  

bàn giao 2012)  
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 STT PHƯỜNG TÊN CÔNG VIÊN 
KÍ 

HIỆU 

 DIỆN 

TÍCH 

(ha)  

 ĐÁNH GIÁ  

HIỆN TRẠNG  

21 Vĩnh Trường 

Khu đất trống 

Khu tái định cư 

Vĩnh Trường 

HT-30 0.13  Đất trống + Bị 

chiếm dụng xây 

nhà tạm, 

 tập kết VLXD, 

 (Trung tâm phát 

triển quỹ đất bàn 

giao 2012)  

CX1 0.002 

CX2 0.02 

CX4 0.005 

CX5 0.1 

TỔNG 38.89   

TỔNG CỘNG DIỆN TÍCH CÂY XANH THỰC TẾ 29.80  

TỔNG CỘNG ĐẤT XÂY XANH CHƯA ĐẦU TƯ 

cây xanh công viên 
9.09  

 

Bảng: Đánh giá chỉ tiêu đất cây xanh – TDTT công cộng so với tiêu chuẩn 

NQ1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị 

Phường 
Hiện trạng cây xanh công 

cộng - TDTT (m2/ người) 

Đánh giá chỉ tiêu CXCC - TDTT so 

với tiêu chuẩn 

NQ1210/2016/UBTVQH13  

(2m2/ người) 

Vĩnh Hòa 1,61 Đạt (*) 

Vĩnh Hải 0,02 Chưa đạt 

Vĩnh Phước 0,52 Chưa đạt 

Vĩnh Thọ 4,61 Đạt 

Ngọc Hiệp 0,01 Chưa đạt 

Vạn Thắng 0,18 Chưa đạt 

Phương Sơn 6,15 Đạt 

Phương Sài 0,48 Chưa đạt 

Xương Huân 3,44 Đạt 

Vạn Thạnh 0,90 Chưa đạt 

Phước Tân 0,00 Chưa đạt 

Phước Tiến 0,00 Chưa đạt 

Phước Hải 0,29 Chưa đạt 

Phước Long 0,03 Chưa đạt 

Lộc Thọ 8,27 Đạt 

Phước Hòa 0,00 Chưa đạt 

Tân Lập 0,49 Chưa đạt 

Vĩnh Nguyên 2,79 Đạt 

Vĩnh Trường 1,34 Chưa đạt 
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Phường 
Hiện trạng cây xanh công 

cộng - TDTT (m2/ người) 

Đánh giá chỉ tiêu CXCC - TDTT so 

với tiêu chuẩn 

NQ1210/2016/UBTVQH13  

(2m2/ người) 

Số phường đạt 
 

6 

Tỷ lệ phường đạt tiêu 

chuẩn (%)  
31,58 

 

(*) Đánh giá: Đạt 70% so với tiêu chuẩn là đạt, dưới 70% so với tiêu chuẩn là 

không đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

Hình: Đánh giá hiện 

trạng mức độ đạt chỉ 

tiêu theo quy định về 

diện tích đất cây xanh 

– TDTT công cộng 

  

 

c) Hiện trạng các công trình công cộng khác:  

Các công trình công cộng khác bao gồm y tế, cơ quan hành chính, chợ - siêu thị, 

nhà văn hóa, v.v… 
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+ Công trình y tế: Hệ thống y tế đầy đủ, bao gồm các bệnh viện, phòng khám 

đa khoa và các trạm y tế phường. Có 10 bệnh viện (6 bệnh viện tư nhân và 4 

bệnh viện công lập). 100% các phường đều có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 

+ Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại: 5 trung tâm thương mại, 7 siêu thị 

tổng hợp, 9 siêu thị chuyên doanh, 3 chợ cấp liên phường (chợ Đầm, chợ 

Xóm Mới, chợ Vĩnh Hải).  Các phường có chợ truyền thống và nhiều cửa 

hàng, siêu thị mini đ áp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Còn 5 phường 

thiếu chợ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Đánh giá hiện 

trạng đất chợ - siêu thị 

tại các phường 
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2.4. Hiện trạng các quy hoạch chi tiết và dự án trong khu vực lập quy chế 

 
Hình: Tổng hợp các quy hoạch chi tiết và dự án trong khu vực 



 

Bảng: Các dự án và quy hoạch chi tiết trong phạm vi lập quy chế 

Kí 

hiệu 
Danh mục công trình Vị trí Chức năng 

Tình trạng 

dự án 

Quy mô 

đất (ha) 

Quy mô  

dân số 

(người) 

Quy mô diện 

tích sàn ở (m2) 

1 Champarama Resort & Spa Vĩnh Hòa Khu đô thị 
Đang điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết 
44,41 3.296 220.278 

2* Khu dịch vụ du lịch thể thao Hồ Tiên Vĩnh Hòa Khu du lịch Đang thực hiện 3,50 530 31.054 

3* Khu Peacock Marina Complex Vĩnh Hòa  Lập quy hoạch 38.88 5892 344961 

4 Khu Biệt Thự Kim Vân Thủy Vĩnh Hòa Khu đô thị Chưa triển khai 1,19 180 6.644 

5 Khu biệt thự Đường Đệ (mở rộng) Vĩnh Hòa Khu đô thị Chưa triển khai 2,60 190 18.900 

6 Khu  nhà ở biệt thự Incomex Sài Gòn Vĩnh Hòa Khu đô thị Đang thực hiện 32,10 2.617 123.279 

7* Làng biệt thự cao cấp Cảnh Viên Hải Sơn Vĩnh Hòa Khu du lịch Chưa triển khai 1,31 199 11.623 

8* Khu Dân Cư Hồ Vĩnh Hòa Vĩnh Hòa Khu dân cư  Chưa triển khai 12,00 500 29.273 

9 Khu biệt thự núi hòn Xện Vĩnh hòa Khu đô thị Đang triển khai 4.7   44835  

10 Khu dân cư Khóm Đường Đệ Vĩnh Hòa Khu dân cư  Đang triển khai 14 2000 358455 

11* Khu đô thi mới Vĩnh Hòa (khu lấn biển) Vĩnh Hòa Khu đô thị Hoàn thành hạ tầng 30,28 4.589 268.658 

12 

Tổ hợp khách sạn Du lịch- Nghĩ dưởng 

Trimet Nha Trang (thuộc Khu đô thị mới 

Vĩnh Hòa) 

Vĩnh Hòa Khu đô thị Đang thực hiện 2.04 309 15104 

13 QHCT XD khu nhà ở gia đình quân đội Vĩnh Hòa Khu đô thị Đang thực hiện 3,35 2.000 120.123 

14 Khu nhà ở cao cấp Hoàng phú Vĩnh Hòa Khu đô thị Đang thực hiện 11,59 2.000 93.167 

15 KDC Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa 
Vính Hải – 

Vĩnh Hòa  
Khu dân cư   Đang thực hiện  405  40000 1436800 



 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

24 

Kí 

hiệu 
Danh mục công trình Vị trí Chức năng 

Tình trạng 

dự án 

Quy mô 

đất (ha) 

Quy mô  

dân số 

(người) 

Quy mô diện 

tích sàn ở (m2) 

16 Khu dân cư Nam Vĩnh Hải  Vĩnh Hải Khu dân cư 
Hoàn thành xong 

GDD1 
32,88 6.000 319.596 

17* 
Khu du lịch danh lam thắng cảnh Hòn 

Chồng- Hòn Đỏ 

Vĩnh Thọ 

Vĩnh Phước 
Khu du lịch Chưa triển khai 8,00 1.212 70.980 

18 Khu dân cư Vĩnh Thọ - Vĩnh Phước 
Vĩnh Thọ 

Vĩnh Phước  
Khu dân cư  

Đã phê duyệt 

QHCT  
211.8   31.000 1.104  

19 Khu dân cư Cồn Nhất Trí Vĩnh Phước Khu dân cư  
 

21,20 8.500 608.100 

20 Khu dân cư Cồn Tân Lập  Xương Huân Khu đô thị Đang thực hiện 7,93 5.060 186.686 

21 
Khu dân cư Xương Huân  

– Vạn Thạnh 

Xương Huân, 

Vạn Thạnh 
Khu dân cư  

Đã phê duyệt 

QHPK  
75 30.000 1.239.150 

22 Khu dân cư Sông Kim Bồng 

Ngọc hiệp, 

Phương Sài, 

Vạn Thắng 

Khu dân cư  
Đã phê duyệt 

QHCT  
64.34  1.218.600 

23 Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang 

Phương Sơn, 

Phương Sài, 

Ngọc Hiệp 

Khu dân cư  
Đã phê duyệt 

QHCT  
141,85 23.000 1.346.545 

24 Khu dân cư phía Nam KDC sông Kim Bồng 

Phương Sơn, 

Phương Sài, 

Vạn Thắng 

Khu dân cư  
Đã phê duyệt 

QHCT  
78 30.000 1.776.000 

25 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2 Phước Hải Khu đô thị Đang thực hiện 58,40 11.240 661.177 

26 Khu đô thị VCN - Phước Hải Phước Hải Khu đô thị Hoàn thành hạ tầng 22,26 6.998 221.437 



 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

25 

Kí 

hiệu 
Danh mục công trình Vị trí Chức năng 

Tình trạng 

dự án 

Quy mô 

đất (ha) 

Quy mô  

dân số 

(người) 

Quy mô diện 

tích sàn ở (m2) 

27 KDC Phước Tân - Phước Hải – Phước Hòa 

Phước Tân - 

Phước Hải – 

Phước Hòa  

Khu dân cư  
Đã phê duyệt 

QHCT   
94.98  44.000  2.927.520  

28 Phức hợp nhà ở - 40 Quang Trung Lộc Thọ      

29 Khu nhà ở gia đình quân đội K98 Phước Hòa Khu đô thị Đang thực hiện 3,99 605 93.751,00 

30 Khu nhà ở gia đình quân đội ACC Lộc Thọ Khu đô thị Đang thực hiện 5,61 850 19.884,00 

31* 
Khu Biệt Thự phức hợp Phúc Sơn  

(phân khu 2 và 3) 
sân bay  Khu đô thị đang thực hiện 106,21 16.800 983.563,56 

32* 
Khu tổ hợp khách sạn, TTTM và khu nhà ở  

(Lô KS1, TT25, P1, CX13) 
sân bay Khu du lịch đang thực hiện 9,09 1.378 80.650,56 

33 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 
Phước Hải, 

Phước Long 
Khu đô thị Đang thực hiện 12,10 8.000 300.662,00 

34 Khu đô thị VCN - Phước Long  Phước Long Khu đô thị Đang thực hiện 11,33 3.740 572.034,83 

35 Khu đô thị Hoàng Long Phước Long Khu đô thị Đang thực hiện 24,98 5.464 388.780,78 

36 
Khu tái định cư Lê Hồng Phong III - TP. 

Nha Trang 
Phước Long Khu đô thị Chưa triển khai 36,83 7.798 348.478,10 

37 Khu đô thị mới An Bình Tân Phước Long Khu đô thị Đang thực hiện 59,84 12.000 940.390,00 

38 Khu đô thị mới Phước Long Phước Long Khu đô thị Đang thực hiện 48,20 10.000 611.349,00 

39 Khu dân cư Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Khu dân cư 
Đã phê duyệt 

QHCT  
83.00 20.500  
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Kí 

hiệu 
Danh mục công trình Vị trí Chức năng 

Tình trạng 

dự án 

Quy mô 

đất (ha) 

Quy mô  

dân số 

(người) 

Quy mô diện 

tích sàn ở (m2) 

40 Golden Peak Nha Trang Vĩnh Nguyên  Đang thực hiện 2.01   

41 Vùng công nghiệp kho Bình Tân Vĩnh Nguyên Khu đô thị Chưa triển khai 42,00 20.000 1.304.775,00 

42 Khu dân cư Phước Long Vĩnh Trường 
Phước Long 

Vĩnh Trường 
Khu dân cư 

Đã phê duyệt 

QHCT  
230 40.000 1.852.504 

43 
Khu dân cư Phước Long Vĩnh Trường - 

Khu nhà ở Lucus 

Phước Long 

Vĩnh Trường 
Khu dân cư Đang thực hiện 9.05 4.000 404.240 

44 
Khu dân cư Phước Long Vĩnh Trường (điều 

chỉnh mở rộng) 

Phước Long 

Vĩnh Trường 
Khu đô thị Chưa triển khai 9,05 4.000 404.240,00 

45 Khu tái định cư đường vòng núi Chụt Vĩnh Trường Khu dân cư Chưa triển khai 7.01 2.100 145.843 

46 Khu đô thị Mipeco Nha Trang Vĩnh Nguyên Khu đô thị Đang thực hiện 15,99 6.000 409.421,59 

47 Khu đô thị Forest Hill   Vĩnh Trường Khu đô thị Đang thực hiện 7,02 2.100 218.765,61 

48 

Khu nghỉ dưỡng Champa Legend Resort & 

Spa (Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha 

Trang 2) 

Vĩnh Trường Khu du lịch Đang thực hiện 12,44 800 44.455,20 

49 
Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha 

Trang 
Vĩnh Trường Khu đô thị Đang thực hiện 7,28 1.103 57.355,00 

50 
Khu biệt  thự và dịch vụ du lịch Anh 

Nguyễn 
Vĩnh Nguyên Khu du lịch Đang thực hiện 11,89 800 104.731,00 

51 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại Vĩnh Nguyên Khu du lịch Chưa triển khai 8.92  23.084 

52 Khu đô thị biển An Viên Vĩnh Trường Khu đô thị Hoàn thành hạ tầng 87,87 13.317 16.212,00 

Nguồn: Sở Xây Dựng Khánh hòa 

Ghi chú: (*)- số liệu ước tính theo giá trị trung bình của các dự án có tính chất tương tự 



 

2.5. Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất theo hiện trạng và dự báo đạt được sau 

khi thực hiện các quy hoạch chi tiết và dự án trong khu vực lập quy chế 

Bảng: Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất theo hiện trạng, các quy hoạch chi tiết và dự 

án trong khu vực lập quy chế 

Phân 

khu đô 

thị 

Giai đoạn 
Diện tích 

đất (ha) 

Dân sô 

(người) 

Diện tích 

chiếm đất của 

các công 

trình XD (ha) 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Mật độ 

xây dựng 

(%) 

Tầng 

cao 

trung 

bình 

Tổng 

Hiện trạng 

2781.55 

306.464 690,7 22.695.409 25,2 3,3 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 
352,877 932,6 34.064.403 33.5 3,7 

Khu 1 

Hiện trạng 

275,42 

6.840 31,82 855.191 11,5 2,7 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 

18.850 

 
67,01 2.304.011 24,4 3,4 

Khu 2 

Hiện trạng 

592,65 

67.382 180,28 4.265.150 30.4 2,4 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 

77.910 

 
206,95 7.646.735 34,9 3,7 

Khu 3 

Hiện trạng 

361.42 

71.365 118,4 3.747.305 32.7 3,2 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 

85.363 

 
130,3 5.531.100 36,0 4,2 

Khu 4 

Hiện trạng 

220,07 

47.759 87,9 4.058.020 39.9 4,6 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 

51.737 

 
94,5 4.353.410 42,9 4,6 

Khu 5 

Hiện trạng 

370,88 

35.088 55,8 3.370.696 15,0 6,0 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 

48.159 

 
116,9 7.911.962 31,5 6,8 

Khu 6 

Hiện trạng 

432,14 

36.363 101,3 3.025.809 23,4 3,2 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 
68.034 176,0 6.442.345 40,7 3,7 

Khu 7 

Hiện trạng 

528.97 

41.668 115,1 3.373.238 21.7 2,9 

Sau khi thực hiện 

dự án, QH chi tiết 
72.943 138,1 4.705.245 26,1 3,4 

Nguồn: Tổng hợp từ các quy hoạch, dự án đã có kết hợp với việc khảo sát thực địa. 
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2.6. Các định hướng của Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến 

năm 2025 đã được phê duyệt có liên quan đến Khu vực lập quy chế 

- Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2025 đã xác định Khu đô thị ven biển 

với quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 2.740 ha, chiều cao xây dựng tối đa 

40 tầng, mật độ xây dựng gộp khoảng 40%, định hướng phát triển thành các 

khu trung tâm đô thị du lịch - với định hướng là các khu xây dựng tập trung, 

khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch và dịch vụ thương mại. 

- Các tuyến – trục cảnh quan chính trong đô thị: Trục cảnh quan ven biển, 

tuyến cảnh quan dọc theo sông Cái, trục đô thị hướng biển (các trục đô thị 

dọc theo các tuyến đường Lê Thánh Tôn; đường Phan Chu Trinh; đường 

chính theo hướng Tây Bắc – Đông Nam trong khu vực sân bay Nha Trang; 

Các tuyến đường trục chính theo hướng Đông Tây tại khu vực Phước Long – 

Vĩnh Trường và tại khu vực Bắc sông Cái). 

- Hệ thống không gian mở trong đô thị: các quảng trường - công viên ven 

biển, hệ thống quảng trường – đường dạo ven sông Cái; hệ thống cây xanh, 

đường dạo dọc theo các kênh mương, dọc theo sông Quán Trường và sông 

Tắc, các công viên khu vực như: quảng trường tại khu vực ga Nha Trang 

hiện nay; các vườn hoa - quảng trường trong các khu đô thị phía Bắc Sông 

Cái, khu vực Tây Bắc sân bay Nha Trang hiện nay (tiếp giáp đường Lê Hồng 

Phong)…. 

- Hệ thống các điểm nhấn trong không gian đô thị: bao gồm các điểm nhấn về 

chiều cao, quảng trường và trục đi bộ chính, các cửa ngõ đô thị: 

+ Các công trình điểm nhấn về chiều cao được quy hoạch tại: Khu vực 

trung tâm ven biển Trần Phú; khu trung tâm đô thị mới tại khu vực sân 

bay Nha Trang hiện nay, đặc biệt là dọc trục chính hướng biển theo 

hướng Tây bắc – Đông Nam; khu vực trung tâm khu đô thị Vĩnh Hòa – 

Vĩnh Hải (khu vực giao giữa đường Mai Xuân Thưởng và đường 2/4); 

Khu vực trung tâm khu đô thị Phước Long – Vĩnh Trường; Điểm cuối 

của đường Lê Hồng Phong giáp núi Chụt.  

+ Nhấn mạnh yếu tố cảnh quan núi trong đô thị. 

- Định hướng phát triển không gian cho các khu vực đô thị: 

+ Khu đô thị phía Bắc sông Cái (Khu Vĩnh Hòa – Vĩnh Hải - Vĩnh Thọ - 

Vĩnh Phước): 

o Tổ chức trục trung tâm hướng biển (đường Mai Xuân Thưởng kéo 

dài). Dọc theo trục, tổ chức các trung tâm đa dạng, với hình thức kiến 

trúc kết hợp cao tầng, tầng cao tầm trung và thấp tầng,  nhưng vẫn cần 
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tạo được 2 khu vực điểm nhấn chính tại khu vực ven biển và khu vực 

giao giữa đường Mai Xuân Thưởng và đường 2/4. 

o Dải đô thị dọc triền núi của núi Hòn Sạn và núi Cô Tiên được tổ chức 

trên những thềm cốt khác nhau theo triền núi, tạo điểm nhấn và quan 

tâm đến hướng công trình để đón gió mát. Có thể chọn giữa giải pháp 

làm nhà cao tầng và giải pháp xây nhà bám vào triền núi. Điều quan 

trọng là không được san gạt, cắt chân núi để làm nhà trên mặt bằng. 

o Khu vực ven sông Cái: Ngoài vai trò cảnh quan, cần kết hợp từng 

đoạn có kè cứng làm bến tàu với những đoạn có cây xanh che phủ. 

Quy hoạch phố ven sông kết hợp với các bến thuyền, các quảng 

trường nhỏ ven sông và dải cây xanh bóng mát dọc bờ sông (nhưng 

thực tế đoạn đường kè ven sông đã được kè chỉ đơn thuần với vai trò 

kỹ thuật, không thực hiện theo định hướng tạo lập không gian công 

cộng như đã xác định trong quy hoạch chung). 

o Cải tạo khu vực Hòn Chồng thành một điểm đến hấp dẫn cho du lịch. 

+ Khu đô thị du lịch phía Nam sông Cái: 

o Khu vực cửa sông Cái: Tạo lập công trình điểm nhấn tại vị trí phía 

Nam cửa sông, nơi sông Cái giao với biển. Quy hoạch các phố ven 

sông kết hợp với các bến thuyền, các quảng trường nhỏ ven sông và 

dải cây xanh bóng mát dọc bờ sông, tổ chức vỉa hè rộng về phía tiếp 

giáp với công trình xây dựng; Thiết kế lại khu vực cảng cá, tạo quảng 

trường công cộng, tạo đường liên thông thuận tiện với chợ Đầm; Làm 

một đọan đường dạo gần khu vực cảng cá, nhiều quảng trường nhỏ 

ven mép nước làm điểm dừng chân cho du khách, tạo không gian cho 

các hoạt động dịch vụ công cộng. Tương tự như đối với khu vưc phía 

Bắc sông, thực tế đoạn đường kè ven sông đã được kè chỉ đơn thuận 

với vai trò kỹ thuật, không thực hiện theo định hướng tạo lập không 

gian công cộng như đã xác định trong quy hoạch chung.  

o Khu vực dọc theo sông Cái lùi vào phía Tây sông Kim Bồng: Tôn tạo 

và phát huy giá trị cảnh quan các khu nhà vườn hiện hữu, khai thác 

hoạt động du lịch; Định hướng chung cho đô thị ở khu vực này là hình 

thành các khu vực xây dựng công trình nằm đan xen trong các khoảng 

cây xanh sinh thái, mặt nước. Mô hình xây dựng trong từng khu vực 

có thể linh hoạt từ mật độ thấp, nhà liên kế hoặc cao tầng và cần có 

giải pháp cây xanh ở xung quanh. 

+ Khu đô thị trung tâm thành phố hiện hữu (Khu Phước Sài, Phương Sơn, 

Vạn  Thắng, Lộc Thọ): 
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o Phát triển hai trục thương mại, dịch vụ mới dọc theo đường Lê Thánh 

Tôn và Phan Chu Trinh. Các công trình mới ở khu vực này có thể xây 

cao tầng, để tạo ra những trục đô thị có tính dẫn hướng ra phía biển. 

o Kết nối Chợ Đầm với các trục phố chính lân cận, với khu vực ven 

biển, đặc biệt là kết nối với khu vực ven sông Cái. 

o Có thể xem xét di chuyển các công trình hành chính về phía Tây, dành 

các không gian ven Vịnh cho hoạt động du lịch, dịch vụ. 

+ Khu đô thị bàn cờ - phường Phước Tiến:  

o Khuyến khích xu hướng cải tạo dần từng cụm đô thị và biến những 

nhà nhỏ thành những nhà khối lớn, đồng thời để lại một số diện tích 

trống cho không gian công cộng, mở rộng đường giao thông. Xác định 

hai trục chính trong khu vực này là đường Ngô Gia Tự và đường 

Hồng Bàng để đảm bảo định hướng cho các dự án cải tạo có trọng 

tâm, tạo ra bản sắc và giá trị cho khu đô thị. 

+ Khu vực sân bay Nha Trang cũ: 

o Đường băng chính đồng thời là trục chính theo hướng Tây Bắc – 

Đông Nam là trục trung tâm mới, kết hợp giữa trục giao thông chính 

và “chuỗi quảng trường”. Trên trục bố trí các công trình với chức 

năng chính là du lịch, thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp, khối tích 

công trình tương đối lớn, không hạn chế chiều cao. 

o Bắt đầu từ dãy phố thứ hai sau dãy tiếp giáp trục chính, khuyến khích 

xây dựng nhà cao tầng, tuy nhiên cũng có thể đan xen nhà dạng liên 

kế phố hoặc block (khối trung và thấp tầng). Tạo thành các tổ hợp 

không gian đẹp, mật độ cao với những không gian mở công cộng hợp 

lý (học hỏi từ cấu trúc ô phố có các hẻm rộng và sân trong của khu 

vực Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Biệt Thự, Trần Quang Khải 

nhưng với quy mô sân trong rộng rãi hơn), tạo thành một khu đô thị 

có sức sống và chất lượng cao, thuận lợi cho tổ chức các hoạt động du 

lịch và đô thị. 

o Kết nối tối đa khu vực sân bay với khu vực ven biển và các khu vực 

lân cận, đặc biệt cần kết nối với khu vực Tây sông Quán Trường và 

Tây Nha Trang. 

o Tổ chức tuyến đường dạo, đường đi xe đạp kết hợp với cây xanh cảnh 

quan và các điểm vườn hoa, sân chơi công cộng – như một chuỗi 

vòng ngọc xanh, một không gian tạo chất lượng môi trường sống và 

góp phần làm tăng sức hấp dẫn của đô thị du lịch - đi vòng quanh quỹ 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

31 

đất sân bay cũ, tạo không gian tương tác giữa các khu vực hiện hữu và 

khu vực phát triển mới, đồng thời, tạo điều kiện nâng cao chất lượng 

môi trường sống, bổ sung quỹ đất cây xanh cho các khu đô thị hiện 

hữu. Định hướng mang tính chiến lược vô cùng quan trọng này đã bị 

bỏ qua, không được thực hiện trong các đồ án quy hoạch phân khu và 

quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới sân bay Nha Trang. 

+ Khu đô thị phía Nam sân bay cũ đến phía Bắc sông Tắc (Khu Phước Long 

–  Vĩnh Trường): Đối với khu đô thị này, cần điều chỉnh hệ thống giao 

thông, phân cấp đường giao thông rõ ràng, hợp lý.  

o Đối với dải đô thị ven sông: Tổ chức tuyến đường và kè ven sông hạn 

chế xe cơ giới, hình thành tuyến đường dạo kết hợp với quảng trường 

công cộng và khuyến khích các hoạt động dịch vụ du lịch ven sông. 

Tổ chức bến thuyền và kết nối các tuyến đường từ trong khu dân cư ra 

không gian ven sông.  

o Hình thành nên khu trung tâm phục vụ cho tòan bộ khu vực Nam sân 

bay, trên cơ sở chuyển đổi chức năng các quỹ đất công nghiệp gây ô 

nhiễm hoặc hoạt động không hiệu quả. Khuyến khích các dự án xây 

dựng các công trình dịch vụ hoặc các dự án có mật độ khai thác sử 

dụng cao dọc theo các tuyến đường kết nối khu vực ven sông với khu 

vực ven biển. 
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3. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA QUY CHẾ 

3.1. Các quy định áp dụng chung cho các khu vực trong Phạm vi lập quy chế 

3.1.1. Quy định về khoảng lùi công trình và khoảng cách giữa các công trình: 

- Khoảng lùi công trình đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt nam, đồng 

thời, phải đảm bảo tổng kích thước của vỉa hè và khoảng lùi công trình tối 

thiểu là 7m. 

- Đối với các khu vực xây dựng mới, khoảng cách giữa các công trình tuân thủ 

Quy chuẩn xây dựng Việt nam về QHXD. Nhưng: 

+ Trường hợp công trình cao tầng có bề dày ≤12m, khoảng cách giữa các 

mặt tiền 2 công trình lân cận được quy định là ≥15m  và  cần đồng thời 

đảm bảo ít nhất có một mặt tiền công trình có khoảng cách đến các công 

trình khác ≥25m; 

+ Trường hợp công trình cao tầng có bề dày ≤15m, khoảng cách giữa các 

mặt tiền 2 công trình lân cận được quy định là ≥20m và cần đồng thời đảm 

bảo ít nhất có một mặt tiền công trình có khoảng cách đến các công trình 

khác ≥25m; 

+ Trường hợp công trình cao tầng có bề dày >12m và <15m, khoảng cách 

tối thiểu giữa các mặt tiền 2 công trình lân cận được nội suy áp dụng trong 

khoảng 12m đến 15m và cần đồng thời đảm bảo ít nhất có một mặt tiền 

công trình có khoảng cách đến các công trình khác ≥25m; 

- Đối với các công trình xây dựng xen cấy vào các khu phố liên kế hiện hữu, 

khi xây dựng công trình ≤9 tầng, có thể không bắt buộc có khoảng cách giữa 

hai đầu hồi công trình; Khi xây dựng công trình cao >9 tầng, cần đảm bảo 

đường cứu hỏa đi xung quanh công trình theo các quy định về Phòng cháy 

chữa cháy. 

- Đối với các công trình có khoảng lùi lớn hơn khoảng lùi tối thiểu bắt 

buộc, cứ 1m khoảng lùi tăng thêm thì được công trình được xây dựng cao hơn 

thêm 1 tầng so với chiều cao tối đa cho phép được xác định theo các quy định 

dưới đây – trong Quy chế này (trừ các quy định có liên quan đến an toàn hàng 

không, an ninh quốc phòng và các lý do đặc biệt khác), nhưng phải đảm bảo 

hệ số sử dụng đất không vượt quá hệ số sử dụng đất tối đa cho phép đối với 

khu đất xây dựng công trình đó. 

- Mái che đi bộ: để khuyến khích và tạo thuận lợi cho hoạt động đi bộ, khuyến 

khích các công trình xây dựng dọc theo các tuyến phố xây dựng mái che cho 

vỉa hè hoặc tạo đường đi bộ có mái che trong phạm vi khoảng lùi, nhưng phải 
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đảm bảo thuận lợi cho người đi bộ, không lấn chiếm thành không gian riêng. 

Số m2 mái che xây dựng để phục vụ công cộng có thể được thưởng bằng số 

m2 sàn được xây dựng tăng thêm so với số m2 sàn tạo ra khi xây dựng theo 

chiều cao tối đa cho phép và mật độ xây dựng tối đa cho phép. Việc sử dụng 

không gian vỉa hè và vỉa hè mở rộng (phần không gian công cộng gắn với vỉa 

hè) phải tuân thủ các quy định có liên quan. 

 

3.1.2. Quy định chung đối với công trình cao tầng phát triển mới (tái phát triển trên 

các khu chức năng đô thị hiện hữu - chưa được xác định trong các quy hoạch 

chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt): 

a) Quy định về tầng cao 

- Chiều cao xây dựng công trình, tùy thuộc vào diện tích khu đất và bề rộng lộ 

giới đường mà khu đất có thể tiếp cận, được quy định như sau:  

Bảng: Quy định tầng cao xây dựng tối đa (tầng) của các công trình theo diện tích 

lô đất xây dựng và bề rộng lộ giới đường tiếp cận với khu đất xây dựng công 

trình hoặc cụm công trình 

Lộ giới đường tiếp 

giáp với khu đất 

xây dựng công 

trình hoặc cụm 

công trình (m) 

Tầng cao công trình tối đa (tầng) theo diện tích lô đất 

Diện 

tích lô 

đất ≥ 

5.000 

m2 

Diện 

tích lô 

đất ≥ 

3.000 

m2 

Diện 

tích lô 

đất ≥ 

1.000 

m2 

Diện 

tích lô 

đất ≥ 

500 

m2 

Diện 

tích lô 

đất ≥ 

200 

m2 

Diện 

tích lô 

đất < 

200 

m2 

≥ 24m 40 35 30 20 15 9 

> 22 ÷ < 24 m 35 30  25 19 14  9 

> 20 ÷ ≤ 22m  30 25  22  18 13 9 

> 16 ÷ ≤ 20m 25 22  20  17 12 9 

≥ 13 ÷ ≤ 16m 20 19 17 15 12 9 

≥ 10 ÷ ≤ 13m 17 16 15 14 12 9 

Chiều cao công trình theo đơn vị mét (m) được tính  theo công thức: 

(H) = (T) x 3.6 + 6m               Trong đó:  (H) là chiều cao công trình (m) 

     (T) là số tầng cao 

Đối với các khu đất có diện tích nằm giữa các khoảng trị số diện tích nêu trong 

bảng trên hoặc/và tiếp cận với tuyến đường có bề rộng lộ giới nằm trong 

khoảng giữa các giá trị nêu trong bảng trên thì chiều cao xây dựng công trình 
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tối đa cho phép được nội suy từ các giá trị cận dưới và cận trên quy định trong 

bảng trên. 

- Đối với các khu đất tiếp cận với hẻm hoặc đường từ 7m ÷ <10m, tầng cao xây 

dựng không quá 9 tầng và khi xây dựng phải đảm bảo khoảng lùi để khoảng 

cách từ cạnh ngoài công trình đến tim đường tối thiểu là 3,5m. 

- Đối với các hẻm và đường rộng dưới 7m tầng cao xây dựng không quá 7 tầng 

và khi xây dựng phải đảm bảo khoảng lùi để khoảng cách từ cạnh ngoài công 

trình đến tim đường tối thiểu là 3,5m. 

- Quy định trên áp dụng với bề rộng đường đã hình thành (hiện trạng tại thời 

điểm xem xét ra quyết định), trừ trường hợp bề rộng đường theo quy hoạch 

nhỏ hơn so với đường hiện trạng tại thời điểm ra quyết định thì áp dụng theo 

bề rộng đường quy hoạch; Trường hợp dự án thực hiện bao gồm cả nội dung 

mở rộng hoặc xây dựng đường theo quy mô đường quy hoạch thì có thể xem 

xét quyết định theo bề rộng đường quy hoạch sẽ được hình thành hoặc mở 

rộng cùng dự án đó. 

 

b) Quy định về mật độ xây dựng 

- Các quy định chung đối với công trình cao tầng: 

 Hệ số K điều tiết mật độ xây dựng tối đa cho phép đối với nhà chung cư 

và công trình dịch vụ hoặc hỗn hợp cao tầng so với quy định tại Quy 

chuẩn XDVN về QHXD hiện nay: 

Bảng: Hệ số K – điều tiết mật độ xây dựng tối đa cho phép đối với công trình 

nhà chung cư và công trình dịch vụ hoặc hỗn hợp cao tầng so với quy định tại 

Quy chuẩn XDVN về QHXD hiện nay 

Kích thước khu đất ≤1.000 

m2 

3.000  

m2 

≥10.000 

 m2 

Chiều cao công trình (m) 

≤ 25m K=1 K = 1 K = 1 

Khối đế của công trình cao tầng có chiều 

cao xây dựng khối đế ≤ 28m (*) 

K = 0,8 K = 0,75 K = 1 

46m K = 0,8 K = 0,75 K = 1 

≥95m K = 0,65 K = 0,6 K=1 

Ghi chú: (*) – Đối với các khối đế công trình cao trên 28m sẽ áp dụng hệ số K như 

đối với phần tháp cao phía trên. 
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Ví dụ: Công trình xây dựng cao 46m, trên khu đất rộng 3.000m2 sẽ có mật độ xây 

dựng tối đa cho phép là: 75% x 0,75 = 52,5%. 

Đối với các khu đất có diện tích nằm giữa các khoảng trị số diện tích nêu 

trong bảng trên hoặc/và chiều cao công trình xây dựng nằm trong khoảng 

giữa các giá trị nêu trong bảng trên, thì hệ số điều chỉnh mật độ xây dựng tối 

đa cho phép so với quy định tại Quy chuẩn XDVN về QHXD hiện nay được 

nội suy từ các giá trị cận dưới và cận trên quy định trong bảng trên.  

 Bố cục công trình cần hạn chế chiếm hữu chiều dài mặt tiền hướng 

biển, và hạn chế trải dài theo đường trục chính (bề rộng lộ giới  

≥20m). Trong ô phố hoặc lô đất xây dựng công trình cao ≥7 tầng (trong 

phạm vi 500m ra đến biển), sau khi áp dụng các quy định nêu trên, mật độ 

xây dựng thuần (netto) còn phải nhân thêm hệ số K như sau: 

Chiều dài cạnh công trình 

quay ra biển hoặc dọc theo 

đường trục chính (bề rộng 

lộ giới  ≥20m) 

Hệ số K – điều tiết mật độ xây dựng sau 

khi đã xác định theo quy định nêu trên 

≤22m K = 1 

≥30m (xem xét thận trọng, 

không nên chấp nhận) 

K = 0,7 

 Hệ số K áp dụng cho mật độ xây dựng trong các ô phố hoặc lô đất xây 

dựng công trình cao tầng có chiều dài cạnh công trình quay ra biển nằm 

trong khoảng từ 22m đến 30m được nội suy từ quy định trong bảng trên. 

 Khi muốn xây dựng công trình cao ≥9 tầng, cần đóng góp 10% quỹ 

đất tích tụ được để xây dựng vườn hoa – sân chơi công cộng hoặc mở 

đường giao thông góp phần nâng cấp hệ thống giao thông chung của ô 

phố đó hoặc khu vực lân cận. Nếu diện tích khoảng lùi công trình được 

thiết kế tách ra khỏi không gian sử dụng của công trình và thuận lợi để 

thành điểm dừng chân, chỗ ngồi giao lưu công cộng mà mọi người dân và 

du khách có thể sử dụng, thì diện tích khoảng lùi đó có thể được quy đổi 

vào diện tích 10% vườn hoa, sân đường công cộng cần đóng góp này – 

nhưng không được tính quá 50% tổng diện tích vườn hoa , sân đường 

công cộng cần đóng góp. Khi tính mật độ xây dựng, không tính diện tích 

10% này vào diện tích khu đất. 
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- Hệ số sử dụng đất thuần (net-tô – tính trên diện tích của lô đất) tại các khu đất 

tiếp cận các trục đường lớn có lộ giới ≥ 24m, như: đường Trần Phú, Phạm Văn 

Đồng, Lê Thánh Tôn, trục đường trung tâm trong khu đô thị sân bay Nha 

Trang, đường ven phía Nam sông Cáie Nha Trang và tại các cụm công trình 

điểm nhấn, được quy định là không quá 12 lần, đồng thời phải đảm bảo tuân 

thủ các quy định về mật độ xây dựng và chiều cao xây dựng công trình có liên 

quan. 

- Hệ số sử dụng đất thuần (net-tô – tính trên diện tích của lô đất) tại các khu đất 

tiếp cận các trục đường chính hướng biển đã được xác định trong đồ án Điều 

chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 đã được phê duyệt, 

trong phạm vi 500m đến 800m đến bờ biển (ngoại trừ các khu đất tiếp cận các 

trục đường lớn có lộ giới ≥ 24m như quy định trên đây); tại khu vực phường 

Vĩnh Trường dọc theo bờ Đông sông Tắc và tại một số khu vực ô bàn cờ thuộc 

phường  Phước Tiến, Tân Lập và Phước Hòa, được quy định là không quá 10 

lần, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy định về mật độ xây dựng và 

chiều cao xây dựng công trình có liên quan. 

- Đối với các khu dân cư hiện hữu có mật độ xây dựng cao, mạng lưới hạ tầng 

kỹ thuật nội bộ hay các không gian cây xanh, sân chơi công cộng còn thiếu,  

áp dụng nguyên tắc chung là khuyến khích hợp khối, nâng tầng cao xây dựng 

với hệ số sử dụng đất thuần (netto) trong các ô phố hoặc khu đất xây dựng 

công trình cao tầng không lớn hơn 8 lần, đồng thời, mật độ xây dựng và tầng 

cao xây dựng công trình tuân thủ các quy định có liên quan.  

- Với những khu vực thiếu cả mạng lưới hạ tầng kỹ thuật nội bộ và các không 

gian cây xanh, sân chơi công cộng, khuyến thực hiện các dự án tái phát triển 

trên cơ sở đảm bảo tái định cư tại chỗ cho người dân, trừ trường hợp người 

dân tự nguyện và có mong muốn được di dời đến khu vực khác. Những khu 

vực đã có QHCT tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 nhưng quy hoạch chưa có tính 

khả thi thì nên xem xét việc lập hoặc điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 và tính đến 

việc sắp xếp điều chỉnh lại dân cư để đảm bảo các hộ gia đình được tái định cư 

tại chỗ và bổ sung hạ tầng vào không gian công cộng, có thể tham khảo các 

giải pháp quy hoạch chi tiết và mô hình tổ chức thực hiện đã được đề xuất cho 

Khu dân cư Nam Sông Cái Nha Trang đã được phê duyệt. Sau khi phê duyệt 

QHCT tỷ lệ 1/500, cần có kế hoạch triển khai ngay để hạn chế tác động tiêu 

cực đến đời sống dân cư trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch. Để thực 

hiện được các dự án Khu vực này cần vao trò chủ động hơn của chính quyền 

trong việc lập quy hoạch chi tiết để quản lý và triển khai từng dự án thành 

phần hoặc khuyến khích các nhà đầu tư tự tích tụ đất đai theo nguyên tắc thị 

trường, rồi đề xuất dự án tái phát triển. 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

37 

- Đối với các khu đất được quy hoạch xây dựng theo hình thức nhà liên kế hoặc 

biệt thự tại các khu đô thị mới như: Sân bay Nha Trang (cũ),  phía Tây đường 

Lê Hồng Phong, An Viên, Vĩnh Hòa…, khuyến khích kết hợp các lô đất xây 

dựng biệt thự, nhà liền kề thành lô lớn hơn, hợp khối nâng tầng cao xây dựng, 

và quy định hệ số sử dụng đất nettô không quá 9 lần, đồng thời phải đảm bảo 

tuân thủ các quy định về mật độ xây dựng và chiều cao xây dựng công trình có 

liên quan trong quy chế này; Hệ số sử dụng đất gộp tính theo các ô phố xác 

định bởi các trục đường phố chính (khoảng cách lưới đường từ 400 – 700m) 

không quá 6 lần; Mật độ xây dựng và tầng cao tối đa cho phép tuân thủ các 

quy định nêu trên. 

Đồng thời có quy định như sau:  

+ Các trường hợp kết hợp nhiều ô đất để xây dựng công trình cao tầng (từ 7 

tầng trở lên) cần đảm bảo khoảng lùi tương ứng với chiều cao công trình, 

tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt nam về Quy hoạch xây dựng và đảm 

bảo Mật độ xây dựng và tầng cao tối đa cho phép tuân thủ các quy định 

nêu trên.  

+ Nếu chỉ kết hợp được một phần của ô phố mà không đáp ứng các yêu cầu 

về diện tích và vị trí như nêu trên, hoặc đầu tư xây dựng trong phạm vi 

từng lô đất riêng lẻ đã được xác định trong quy hoạch chi tiết, thì có thể 

xây dựng không quá 7 tầng và chuyển đổi từ nhà biệt thự thành nhà liên 

kế, với mật độ xây dựng thuần (nettô) không quá 80%. 

3.1.3. Các quy định đối với các khu đất xây dựng công trình cao tầng đã được phê 

duyệt dự án đầu tư và thỏa thuận phương án kiến trúc 

Các khu vực dự án xây dựng công trình cao tầng đã được phê duyệt dự án 

đầu tư và thỏa thuận phương án kiến trúc được tiếp tục triển khai theo dự án đã phê 

duyệt và phương án kiến trúc đã được thỏa thuận. Trong trường hợp có nhu cầu 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng dự án, áp dụng các quy định như 

trong mục 3.1.2.  trên. 
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Hình: Vị trí các khu đất xây dựng công trình cao 

tầng đã được phê duyệt dự án đầu tư và thỏa thuận 

phương án kiến trúc 
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3.2. Quy định chung đối với các trục cảnh quan chính và các công trình hoặc 

cụm công trình điểm nhấn trong khu vực 

 

Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và các công trình hoặc cụm công trình 

điểm nhấn 
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Chú thích 

 

 Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính 

- Các tuyến trục cảnh quan chính được quy hoạch khai thác các giá trị cảnh 

quan thiên nhiên cũng như các trục giao thông chính đô thị, đặc biệt là các trục 

hướng biển. Cụ thể bao gồm: 

 Trục cảnh quan ven biển: bao gồm không gian công viên ven biển và dải 

công trình phía Tây đường Trần Phú và phía Tây đường Phạm Văn Đồng. 

 Tuyến cảnh quan dọc theo sông Cái: cảnh quan dọc theo tuyến này bao 

gồm cảnh quan đô thị hai bên sông. Tạo lập hình ảnh phố ven sông với 

nhiều không gian công cộng, quảng trường ven sông, kết nối trực tiếp với 

các tuyến phố không bị giao thông cơ giới chia cắt để cung cấp dịch vụ 

cho các không gian giao lưu công cộng; Điều chỉnh các tuyến đường hiện 

trạng đã có đi dọc sông để thuận lợi hơn cho các hoạt động dịch vụ và giao 

lưu cộng đồng (ví dụ thu hẹp vỉa hè phía sát sông và mở rộng vỉa hè phía 

có công trình xây dựng...); Tổ chức các bến cập thuyền. Nhìn chung, 

không gian ven sông Cái cần trở thành một trong những không gian giao 

lưu công cộng quan trọng, mặt tiền thứ hai của Thành phố, sau trục ven 

biển. 

 Tuyến cảnh quan dọc theo sông Tắc tại khu vực phường Phước Long – 

Vĩnh Trường: Tương tự như đối với không gian ven sông Cái, khuyến 

khích và ưu tiên việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết và các dự án trong khu 

vực theo hướng tạo lập hình ảnh phố ven sông với nhiều không gian công 

cộng, quảng trường ven sông, kết nối trực tiếp với các tuyến phố không bị 

giao thông cơ giới chia cắt để cung cấp dịch vụ cho các không gian giao 

lưu công cộng; Điều chỉnh các tuyến đường hiện trạng đã có đi dọc sông 

để thuận lợi hơn cho các hoạt động dịch vụ và giao lưu cộng đồng (ví dụ 

thu hẹp vỉa hè phía sát sông và mở rộng vỉa hè phía có công trình xây 

dựng...); Tổ chức các bến cập thuyền... Khu vực Phước Long – Vĩnh 

Trường rất thiếu không gian công cộng và chất lượng môi trường sống đô 

thị còn nhiều hạn chế, nên cần chú trọng việc tổ chức không gian ven sông 

thành không gian mặt tiền, nơi có thể giao lưu công cộng phục vụ người 

dân trong khu vực và du khách. 
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 Các trục đô thị hướng biển được xác định bao gồm: các trục đô thị dọc 

theo các tuyến đường Lê Thánh Tôn; đường Phan Chu Trinh; đường chính 

theo hướng Tây Bắc – Đông Nam trong khu vực sân bay Nha Trang; Các 

tuyến đường trục chính theo hướng Đông Tây tại khu vực Phước Long – 

Vĩnh Trường và tại khu vực Bắc sông Cái. Khuyến khích xây dựng tập 

trung, có thể xây dựng cao tầng dọc theo các tuyến đường này kết hợp với 

việc tổ chức vỉa hè rộng tối thiểu 5m đối với các tuyến mở mới và 4m đối 

với các tuyến hiện có cải tạo. 

- Thiết kế đô thị cho các tuyến trục chính đô thị: 

 Công trình xây dựng: Công trình hai bên trục đường cần đa dạng với nhiều 

công trình tạo điểm nhấn quan trọng trong tổng thể cảnh quan toàn Thành 

phố. Khuyến khích các công trình xây dựng cao tầng, tuân thủ các quy 

định về tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất tại quy chế này. 

Hình thức kiến trúc khuyến khích theo phong cách hiện đại, phong phú, đa 

dạng. 

 Khoảng lùi:  

 Đối với các công trình cao tầng, khoảng lùi tối thiểu tuân thủ Quy 

chuẩn XDVN về QHXD. Đối với các công trình có khoảng lùi lớn 

hơn khoảng lùi tối thiểu bắt buộc, cứ 1m khoảng lùi tăng thêm thì 

được công trình được xây dựng cao hơn thêm 1 tầng so với chiều cao 

tối đa cho phép được xác định theo các quy định trong Quy chế này (trừ 

các quy định có liên quan đến an toàn hàng không, an ninh quốc phòng 

và các lý do đặc biệt khác), nhưng phải đảm bảo hệ số sử dụng đất 

không vượt quá hệ số sử dụng đất tối đa cho phép đối với khu đất xây 

dựng công trình đó. 

 Mái che đi bộ: khuyến khích các công trình xây dựng dọc theo các 

tuyến phố xây dựng mái che cho vỉa hè hoặc tạo tuyến đường đi bộ có 

mái che trong phạm vi khoảng lùi, nhưng phải đảm bảo thuận lợi cho 

người đi bộ, không lấn chiếm thành không gian riêng. Số m2 mái che 

xây dựng để phục vụ công cộng có thể được thưởng bằng số m2 sàn 

được xây dựng tăng thêm so với số m2 sàn tạo ra khi xây dựng theo 

chiều cao tối đa cho phép và mật độ xây dựng tối đa cho phép. Việc sử 

dụng không gian vỉa hè và vỉa hè mở rộng (phần không gian công cộng 

gắn với vỉa hè) phải tuân thủ các quy định có liên quan. 

 Đối với công trình nhà liền kề mặt phố, có thể không cần có khoảng lùi, 

chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Tuy nhiên, khuyến khích 

các công trình xây dựng có khoảng lùi để tạo thêm không gian thoáng 

dọc trục đường cảnh quan. Đồng thời, khuyến khích các công trình xây 

dựng dọc theo các tuyến phố xây dựng mái che cho vỉa hè hoặc tạo 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

42 

tuyến đường đi bộ có mái che trong phạm vi khoảng lùi, nhưng phải 

đảm bảo thuận lợi cho người đi bộ, không lấn chiếm thành không gian 

riêng. Số m2 mái che xây dựng để phục vụ công cộng có thể được 

thưởng bằng số m2 sàn được xây dựng tăng thêm so với số m2 sàn tạo 

ra khi xây dựng theo chiều cao tối đa cho phép và mật độ xây dựng tối 

đa cho phép. Việc sử dụng không gian khoảng lùi, vỉa hè và vỉa hè mở 

rộng (phần không gian công cộng gắn với vỉa hè) phải tuân thủ các quy 

định có liên quan 

 Cây xanh: Trục đường cần được trồng cây xanh bóng mát, chọn loại cây 

có tán vừa phải, cành cây phân tầng cao, thân không quá lớn so với kích 

thước vỉa hè, màu lá sáng đẹp, có thể cho hoa đẹp theo mùa, không bị rụng 

quá nhiều lá. Những khu vực có khoảng lùi lớn như trước các công trình 

cao tầng, công viên, quảng trường có thể trồng thêm hàng cây hoặc tạo các 

giàn cây leo làm tăng giá trị cảnh quan cho trục đường. Cây trồng phải 

được lắp đặt bó vỉa hoặc khung bảo vệ gốc cây có cùng cao độ với vỉa hè 

hoặc được nâng cao lên kết hợp thành ghế ngồi (tại các vị trí phù hợp). 

Một số vị trí có thể bố trí ghế ngồi, bệ ngồi tại khoảng cách giữa các cây, 

hoặc nâng cao  kết hợp các bồn cây, bồn hoa nhiều màu sắc để tăng giá trị 

cảnh quan, nhưng phải đảm bảo khả năng lưu thông và đi bộ trên vỉa hè. 

 Hàng rào: Đối với các công trình cần hàng rào với mục đích ngăn cách 

không gian nên là hàng rào thoáng, không che chắn tầm nhìn và có thể sử 

dụng cây xanh cắt xén làm hàng rào ngăn cách giữa các không gian, 

nhưng chiều cao hàng rào kín cần thấp dưới tầm nhìn của người đi bộ. 

 Đèn đường: Đảm bảo chiếu sáng đối với giao thông đô thị. Khuyến khích 

dùng bóng Led công nghệ mới, tiết kiệm điện năng. Đoạn qua khu vực 

công viên công cộng và các quảng trường nhỏ trước các công trình thương 

mại dịch vụ hay các công trình mang dấu ấn lịch sử của Thành phố, nên 

bố trí các lọai đèn trang trí có tính mỹ thuật cao,  tăng sức hấp dẫn và phù 

hợp với từng khu vực. 

 

 Hệ thống các công trình hoặc cụm công trình điểm nhấn: 

- Các công trình hoặc cụm công trình điểm nhấn về chiều cao được quy hoạch 

tại các khu vực sau (xem sơ đồ trên đây): 

 Khu vực trung tâm ven biển Trần Phú; 

 Khu vực ven phía Nam sông Cái Nha Trang; 

 Khu trung tâm đô thị tại phía Tây Bắc sân bay Nha Trang; 
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 Khu vực trung tâm khu vực Vĩnh Hòa – Vĩnh Hải; 

 Khu vực đô thị mới Vĩnh Hòa 

 Điểm cuối trục đường Phạm Văn Đồng, giáp núi cô Tiên 

 Khu vực trung tâm khu đô thị Phước Long – Vĩnh Trường; 

 Điểm cuối của đường Lê Hồng Phong giáp núi Chụt 

- Thiết kế đô thị đối với các công trình hoặc cụm công trình điểm nhấn: 

 Các công trình xây dựng phải chú trọng thiết kế có thẩm mỹ cao, mang lại 

dấu ấn cho cảnh quan khu vực. 

 Hình thái kiến trúc khi thiết kế phải được kiểm soát về ngôn ngữ kiến trúc 

và nên tổ chức thi tuyển phương án thiết kế theo quy định pháp luật. 

 Khi thiết kế công trình phải tận dụng hướng gió, hướng nắng tốt và hạn 

chế tác động của hướng nắng, hướng gió bất lợi để nâng cao chất lượng 

không gian sử dụng trong công trình, tiết kiệm năng lượng... 

 Tại các công trình hay cụm công trình này khuyến khích tạo không gian 

mở lớn với các dịch vụ, tiện ích và cây xanh phục vụ cho giao lưu công 

cộng. 

 Đối với các công trình mang tính lịch sử, mang tính đặc thù của thành 

phố: Tháp Bà, Dinh Bảo Đại, Hòn Chồng, Khu vực chợ Đầm, Bảo tàng 

Yersin, Viện Paster, Viện Vacxin...:  

 Khi cải tạo chỉnh trang, cần đảm bảo giữ được hình thái kiến trúc cũng 

như màu sắc công trình theo nguyên bản. 

 Bất kỳ sự tác động nào đối với các công trình đã được xếp hạng phải 

được nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định hiện hành 

có liên quan. 

 Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc có giá trị phải thực hiện các 

công tác duy tu bảo trì cần thiết, để tránh làm cho công trình bị hư hại. 

 Đối với khu vực nằm ngoài phạm vi bảo vệ I, việc đầu tư xây dựng 

công trình phải được kiểm soát, không được ảnh hưởng đến không 

gian, cảnh quan chung của khu vực. 
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3.3. Các quy định đối với khu vực cây xanh công cộng, không gian mở, cây 

xanh cảnh quan 

 

 

Hình: công viên cây xanh, vườn hoa hiện trạng và đã được xác định trong các quy 

hoạch và dự án có liên quan 
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- Quy định về mật độ xây dựng và tầng cao xây dựng công trình trong các 

khu công viên cây xanh: 

Đối với dạng vườn hoa, công viên công cộng kết hợp sân thể dục thể thao 

cộng đồng, nhà văn hóa cộng đồng: tầng cao xây dựng công trình tối đa 2 tầng, mật 

độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa là 5%, chưa bao gồm diện tích xây dựng nhà văn 

hóa phù hợp với các quy định về quy mô diện tích đối với loại hình này. 

Đối với dạng công viên có bố trí đan xen công trình dịch vụ: tầng cao tối đa 

2 tầng, mật độ xây dựng thuần (net-tô – tính trên tổng diện tích công viên) tối đa là 

10%. 

Đối với công trình hoặc trung tâm thể dục thể thao: tầng cao tối đa phù hợp 

với mục đích sử dụng và phù hợp với chiều cao xây dựng cho phép trong khu vực, 

mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa cho phép là 40% (tương tự như đối với công 

trình công cộng). 

 

3.3.1. Đối với dải công viên cây xanh ven biển 

Cần điều chỉnh thành dải quảng trường đa năng ven biển có phủ nhiều cây 

bóng mát, bổ sung dịch vụ với các quy định cụ thể như sau: 

- Về quy hoạch không gian cảnh quan:  

+ Cây xanh trồng trực tiếp trên quảng trường, có ghế ngồi hoặc bệ ngồi 

quanh gốc cây nhằm tăng thêm tiện ích cho khu vực quảng trường. Hạn 

chế tạo các ô cỏ lớn. Cây bụi, ô cỏ trang trí chỉ dùng khi cần phân chia 

các vùng khác nhau trong quảng trường và với diện tích nhỏ, không tạo 

sự chia cắt trong không gian sử dụng. 

+ Chủ yếu là trồng cây dừa về phía gần bãi tắm để tạo cảnh quan đặc trưng. 

Các quảng trường cần được phủ nhiều cây bóng mát, trong đó cây dừa là 

cây chủ đạo có đan xen với cây phi lao cắt tỉa theo cùng hình thức với 

các cây phi lao cổ thụ và các cây cho nhiều bóng mát khác, để đảm bảo 

khả năng tạo bóng mát cho các khu vực quảng trường. 

+ Mở rộng bãi cát và giảm độ sâu bãi tắm (một trong các giải pháp có thể 

là dùng kè chắn sóng như “tay đòn” giữ cát). Cần kết hợp nhiều mục 

đích như tạo công trình điểm nhấn và tăng khả năng sử dụng với nhiều 

công năng khác nhau trên mặt kè (tay đòn). 

+ Trên quảng trường công viên cần bố trí các dịch vụ, vòi nước uống, nhà 

tắm, vòi tắm, vệ sinh công cộng… Đồng thời, tại các khu vực lân cận cần 

bố trí bãi đỗ xe, các tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, 

đảm bảo hài hòa với không gian cảnh quan công viên. 
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+ Tạo những ốc đảo giữa công viên cho các hoạt động vui chơi, thể dục thể 

thao cộng đồng, dịch vụ biển. 

+ Tổ chức làn đường dành cho xe đạp, chỗ đỗ xe đạp với quy mô hợp lý để 

không ảnh hưởng đến cảnh quan và nơi cung cấp xe đạp công cộng 

(dùng chung), trong dải công viên. 

+ Kết nối đường dạo và sân chơi trong công viên ven biển. 

+ Chuyển đổi chức năng một số khu vực, ưu tiên sử dụng vào mục đích 

phục vụ cộng đồng; 

+ Các điểm dịch vụ được bố trí đan xen trong công viên, được thiết kế với 

không gian mở, hài hòa và thuận lợi cho các sinh hoạt cộng đồng của người 

dân và du khách; 

+ Tận dụng các khoảng chênh cao độ tổ chức thành nhiều bậc thềm mở về 

phía biển, tạo thành nơi ngồi thưởng ngoạn cảnh quan công cộng. Sử 

dụng vật liệu gỗ ngoài trời tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi, tiện dụng, đặc 

biệt phù hợp với không gian thiên nhiên. 

- Xây dựng công trình dịch vụ trong công viên không quá 2 tầng, riêng khu 

vực quảng trường dịch vụ giáp phía Nam cầu Trần Phú, tại các điểm kết nối 

với cầu đi bộ qua đường, có thể xây dựng 3 tầng. 

- Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi): yêu cầu khoảng lùi lớn, không chia cắt công 

viên theo hướng Bắc – Nam. 

- Mật độ xây dựng: 5-10%. 

- Không gian bên ngoài công trình: Tạo ấn tượng bởi một khu vườn dừa ven 

biển với những đường dạo, bậc thềm, hay mặt lát quảng trường với vật liệu 

gần gũi với môi trường và cảnh quan. 

- Về hạ tầng kỹ thuật và môi trường chính:  

+ Bố trí bãi đỗ xe tập trung. 

+ Có làn đường riêng cho xe đạp (hoặc xe đạp công cộng) 

+ Bố trí nhà vệ sinh công cộng đảm bảo môi trường cảnh quan cho khu 

vực. 

+ Đối với các tiện ích cộng cộng như các bãi đỗ, các dịch vụ, vòi nước 

uống, nhà tắm, vòi tắm, vệ sinh công cộng... khi đi vào sử dụng cần có 

cơ chế quản lý sao cho sạch sẽ, khang trang, quản lý thiết bị tốt, đảm bảo 

môi trường du lịch cả ngày và đêm. 
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- Đối với cầu Trần Phú: Mở rộng không gian đi bộ, bổ sung không gian ngắm 

cảnh hai bên cầu 

 

 

Hình: Minh họa giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng không gian công 

cộng trên cầu 
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3.3.2. Đối với khu vực cảnh quan dọc sông Cái: 

 Đoạn1: Từ cầu đường sắt đến phía Tây sông Kim Bồng: xây dựng tuyến 

đường, kè kết hợp với các vườn hoa, quảng trường ven sông Cái gắn với các 

dãy phố hướng ra sông. Khi tuyến đường chính thứ hai, tính từ sông Cái về 

phía Nam, được hình thành (kết nối với cầu vượt qua đường sắt nối với khu 

vực Tây Nha Trang), tuyến đường ven sông này sẽ được dành riêng cho xe 

đạp và đi bộ, giao thông cơ giới sẽ không được lưu thông ở tuyến đường ven 

sông này nữa. 

- Về quy hoạch không gian cảnh quan: 

+ Công viên - quảng trường ven sông Cái gồm dải công viên quảng trường 

cùng cao độ xây dựng với các dãy phố ven sông và dải công viên quảng 

trường ven mặt nước xây dựng cơ bản trên cao độ nền hiện trạng. Không 

gian công viên quảng trường được thiết kế dạng dải kết hợp với các điểm 

dừng chân hoặc điểm giao lưu, gồm nhiều khu vực có kích thước khác 

nhau chuyển tiếp và kết nối với nhau tạo những góc nhìn thay đổi và tạo 

sự phong phú trong không gian. 

+ Bố trí nhiều điểm tiếp cận, kết nối chuyển cao độ giữa dải quảng trường 

giáp các dãy phố với dải quảng trường ven mặt nước với các hình thức 

chuyển cốt đa dạng, tạo sự sinh động, hấp dẫn cho khu vực quảng 

trường. Cây xanh bóng mát trồng trên quảng trường gồm cây dừa, một số 

cây dừa được tận dụng từ các cây dừa hiện hữu có sẵn và bố trí thêm cây 

bóng mát tán lớn, cây có hoa tạo điểm nhấn. 

+ Thiết kế các quảng trường có đài phun nước tạo cảnh quan, không gian 

vui chơi. Các khu vực phun nước được thiết kế ngầm, không tạo sự chia 

cắt rõ rệt, có thể sử dụng như sân chơi, khi phun nước, cũng như khi 

không phun nước. 

+ Bố trí một số dịch vụ nhỏ ở những khoảng cách 150m - 300m, thuận lợi 

đáp ứng nhu cầu của người sử dụng không gian công cộng. 

+ Tổ chức bến thuyền, khu vực quảng trường rộng và các dịch vụ phục vụ 

cho các hoạt động liên quan đến bến thuyền. 

+ Bố trí khu vui chơi trẻ em. 

+ Bố trí một số chỗ ngồi ven mặt nước. 

+ Bố trí ghế ngồi thuận lợi cho người sử dụng tại nhiều khu vực trong 

quảng trường, có thể nâng một số bồn bảo vệ gốc cây lên thành ghế ngồi. 

Xung quanh các thảm hoa, bố trí các ghế ngồi và bậc ngồi để thuận tiện 

ngắm cảnh. Ghế ngồi dọc theo các triền hoa là dạng ghế băng dài không 
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tựa để người sử dụng có thể ngồi quan sát theo các hướng. Đôi khi, bố trí 

dạng ghế băng đôi và có thể bố trí kết hợp ghế băng với bàn dài, để tăng 

khả năng giao tiếp. 

+ Có thể cho phép tổ chức dịch vụ ngoài trời trên không gian công cộng tại 

khu vực giáp các dãy phố ven sông (trên cơ sở cho thuê diện tích công 

cộng và thu phí bổ sung vào ngân sách địa phương). 

+ Bố trí bến tàu tại khu vực ven sông Cái, bến tàu này thuộc hệ thống bến 

tàu du lịch trên sông Cái, sông Tắc và sông Quán Trường. Công trình 

văn phòng điều hành và dịch vụ cho bến tàu được bố trí trên quảng 

trường ven sông Cái,  được thiết kế với đường nét hiện đại, không gian 

mở về các phía và hài hòa với không gian quảng trường. Công trình văn 

phòng điều hành và dịch vụ bến tàu xây dựng một tầng với phần mái có 

thể bố trí buồng thang lên mái và quầy dịch vụ, chiều cao công trình kể 

cả buồng thang lên mái và quầy dịch vụ ≤ 8m và không bố trí hàng rào 

xung quanh công trình 

- Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi): khuyến khích khoảng lùi rộng, tạo quảng 

trường công cộng hướng sông, tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được phê 

duyệt, tùy theo ý tưởng thiết kế. 

- Tầng cao công trình và mật độ xây dựng công trình:  

+ Tầng cao công trình và mật độ xây dựng tuân thủ theo chiều cao được 

quy định trong Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt; 

+ Công trình nhà liền kề 6 tầng hoặc tuân thủ theo các đồ án quy hoạch chi 

tiết. 

- Hình thức kiến trúc: công trình phải được thiết kế tối ưu và tận dụng hướng 

nắng, hướng gió tốt, hài hòa cảnh quan xung quanh, hình thức kiến trúc công 

trình hiện đại. 

 

 Đoạn 2 : Từ phía Đông sông Kim Bồng đến đường Trần Phú: đã có dự án 

xây dựng tuyến kè và đường ven sông có lộ giới 28m, trong đó, đoạn từ phía 

Đông đường 2/4 đến đầu cầu Trần Phú đã được xây dựng.  

- Trong trường hợp tiếp tục hoàn thiện các không gian hiện có và giữ nguyên cơ 

cấu mặt cắt ngang đường ven sông, Quy định quản lý đối với khu vực này 

được xác định như sau: 

+ Vỉa hè Phía Bắc trục đường dọc bờ Nam sông Cái:  
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o Vỉa hè đã xây dựng rộng 5m, trồng cây xanh kết hợp bồn cây hoa (có 

thể di động) hoặc làm dàn cây hoa tạo bóng mát cho người đi bộ. 

o Bố trí các ghế ngồi nghỉ chân, ngắm cảnh. Hình thức ghế ngồi có tính 

mỹ thuật cao, đóng góp vào giá trị cảnh quan chung, thận thiện, hấp dẫn 

người sử dụng... 

o Một số đoạn vỉa hè nên được cải tạo, bố trí bậc xuống về phía kè để tiếp 

cận mặt nước sông (có thể cải tạo kè dạng bậc thang). 

+ Phía Nam trục đường dọc bờ Nam sông Cái:  

o Có thể bố trí để các hộ dân tiếp giáp vỉa hè thuê sử dụng một phần vỉa 

hè trên trục đường ven sông làm dịch vụ với mức phí thuê theo quy 

định của thành phố, bao gồm cả phí để xe máy trên vỉa hè, nhưng phải 

đảm bảo phần đường đi bộ thông thoáng rộng tối thiểu 1,5m. Tổng 

chiều rộng vỉa hè là 5m, có thể được quy định sử dụng như sau: 

 Khuyến khích các hộ dân hoặc chính quyền sử dụng ngân sách xây 

dựng mái hiên cho vỉa hè, tạo thuận lợi cho người đi bộ. 

 Các hộ dân có thể thuê để sử dụng 1,5 m (tính từ chỉ giới xây dựng 

về phía lòng đường xe chạy) làm dịch vụ ngoài trời. Sử dụng bồn 

cây nhỏ (di động được) làm ranh giới của khu vực dịch vụ, đồng 

thời tăng giá trị cảnh quan chung. Đây là không gian cho phép tạm 

thời sử dụng, nếu chính quyền cần ưu tiên cho các hoạt động khác 

của thành phố có thể thu hồi lại. 

 Phần dành cho người đi bộ là 1,5m cho 2 làn đi bộ (mỗi làn 0,75m), 

phải đảm bảo tuyệt đối thông thoáng, thuận lợi. 

 Phần để xe đạp, xe máy là 2m, đây là khu vực để xe trong thời gian 

ngắn, bố trí tiếp giáp với phần xe chạy và phải có vạch sơn xác định 

ranh giới. 

o Khuyến khích các công trình xây dựng ven trục đường bờ sông có 

khoảng lùi tối thiểu 2m để thuận lợi hơn cho việc tổ chức các không 

gian dịch vụ. 

o Khuyến khích các hộ dân dọc trục đường ven sông trồng nhiều cây, 

hoa,  tạo không gian sinh động cho khu vực. 

o Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ. 

o Hình thức kiến trúc: Hiện đại hoặc truyền thống, phù hợp với khí hậu 

và cảnh quan của khu vực. 
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Tuy nhiên, để phát huy giá trị của khu vực đô thị ven sông Cái – mặt tiền  

quan trọng thứ 2 của Thành phố, khuyến khích các hoạt động tái cấu trúc xây 

dựng lại các khu chức năng trong khu vực  thành một khu đô thị đa chức năng, 

thuận lợi làm dịch vụ ở ven sông, tạo nhiều không gian công cộng ven sông và làm 

tăng giá trị cảnh quan, cũng như kinh tế đô thị trong khu vực, trên nguyên tắc có sự 

đồng thuận của các chủ sử dụng đất hiện hữu và ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ, có 

thể có sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân hoặc các cộng đồng dân cư chủ động 

thành lập các công ty cộng đồng để cùng thực hiện dự án tái phát triển không gian 

sống hoặc nhà nước thực hiện các dự án tái phát triển trong đó ưu tiên bố trí, sắp 

xếp lại dân cư tại chỗ, với các quy định về tổ chức không gian như sau:  

- Ưu tiên cải tạo không gian ven mặt nước thành không gian quảng trường công 

cộng có trồng cây bóng mát, nơi mọi người dân và du khách có thể tiếp cận, 

hoặc thu hẹp vỉa hè phía sát sông còn 1,5m, đồng thời, mở rộng vỉa hè phía có 

các công trình xây dựng, cho phép các hộ gia đình tiếp cận vỉa hè thuê 1 phần 

bề rộng vỉa hè để làm dịch vụ, nhưng vẫn phải đảm bảo làn đường đi bộ tối 

thiểu 1,5m và có thể dành 1 phần vỉa hè sát làn đường xe chạy để đỗ xe đạp, 

xe máy. 

- Khuyến khích tích tụ thành các khu đất lớn để có thể xây dựng các công trình 

cao tầng nhưng theo cấu trúc đô thị mở (không tạo thành các cụm công trình 

trong hàng rào khép kín), giảm mật độ xây dựng, tăng không gian cây xanh 

cảnh quan, tạo nhiều không gian mở (bán công cộng – trong thực tế phải đóng 

góp vào không gian mở dọc đường phố và mọi người đều có thể sử dụng như 

không gian đi bộ công cộng). 

Các công trình cao tầng có thể xây dựng với bố cục có nhịp điệu mặt tiền 

hướng ra sông. Nếu chiều sâu khu đất đủ lớn, cần bố cục công trình có chiều 

cao  giảm dần về phía sông, để tăng số lượng công trình có tầm nhìn ra sông, 

ra biển. Các công trình cao tầng được khuyến khích sử dụng hỗn hợp, như: 

khách sạn, văn phòng, nhà ở, dịch vụ quy mô lớn hoặc có thể chia nhỏ các 

không gian dịch vụ ở các tầng đế… Nên tổ chức các tổ hợp công trình có 

khoảng lùi có vai trò như quảng trường công cộng, trên đó, bố trí các tiện ích, 

như: vòi phun nước đặt ngầm dưới sân quảng trường, các ghế ngồi (bệ ngồi) 

nghỉ chân có tính thẩm mỹ, hiện đại kết hợp các bồn cỏ, hoa… (với tỷ lệ hợp 

lý để không chiếm nhiều diện tích). Tại các khu vực có xây dựng tầng hầm thì 

phía trên sân (quảng trường) bố trí giàn cây, giàn hoa sẽ phù hợp hơn trồng 

cây to để tạo bóng mát. Nếu trồng cây thì phần đất phía dưới để trồng cây tối 

thiểu 1 mét đảm bảo cho rễ cây phát triển và bám chắc, bên trên phải có biện 

pháp kỹ thuật chống đỡ cây, tránh cây bị đổ khi gặp mưa, gió. 
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- Các mặt tiền công trình (cao tầng hoặc liên kề) tiếp cận với không gian quảng 

trường hay sân chơi và vỉa hè có khoảng lùi rộng đều cho phép tổ chức dịch vụ 

tạm ngoài trời (có thể thu phí sử dụng đối với các diện tích công cộng này để 

đóng góp vào ngân sách Thành phố), khuyến khích các công trình xây dựng 

với khoảng lùi lớn để tạo không gian làm dịch vụ, phát huy được giá trị và tạo 

được sự sinh động, ấm cúng của các không gian này. Đây cũng là những 

không gian tạo thêm việc làm và giá trị kinh tế đô thị. 

- Mỗi cụm công trình (cao tầng hoặc liên kề) điều được thiết kế một khu sân 

chơi công cộng nội bộ bao gồm cây xanh bóng mát, sân TDTT nhỏ, bồn cỏ, 

bồn hoa, giàn hoa, ghế, bệ ngồi, các trò chơi an toàn cho trẻ em..., phục vụ 

cộng đồng dân cư tại khu vực cũng như khu vực xung quanh. 

- Về cây xanh trọng tâm trồng trong khu vực: Dọc sông Cái, sát mép nước chủ 

yếu trồng cây dừa đảm bảo hài hòa và đồng nhất với cảnh quan các đoạn khác 

ven sông Cái đã được quy hoạch. Thiết kế nhiều giàn hoa đa mầu sắc trong 

khu vực, tạo được ấn tượng đặc trưng. Ngoài ra, có thể trồng bổ sung nhiều 

cây xanh bóng mát, có tán rộng, thân thẳng, sắc lá đẹp, có hoa theo mùa như: 

cây điệp vàng, phượng vàng, me tây..., đan xen các ô cỏ hoa nhỏ trang trí theo 

phong cách tự nhiên. Một số vị trí quan trọng, thu hút điểm nhìn có thể trồng 

cây lớn hơn, có mầu lá sẫm, hoa rực rỡ có mùi thơm, như cây: ngọc lan… 

- Tầng cao xây dựng công trình và các quy định về sử dụng đất được áp dụng 

theo các quy định chung của quy chế này. 

- Hình thức kiến trúc: công trình phải được thiết kế tận dụng hướng gió tốt, đảm 

bảo khả năng được chiếu sáng tự nhiên, nhưng hạn chế chiếu nắng trực tiếp 

vào các diện tích sử dụng trong công trình, tối đa khả năng áp dụng tiêu chuẩn 

tiết kiệm năng lượng, hài hòa cảnh quan xung quanh, hình thức kiến trúc công 

trình hiện đại. 

3.3.3. Đối với khu vực cảnh quan dọc sông Quán Trường – sông Tắc: 

- Hiện nay đã có dự án xây dựng tuyến kè và đường ven sông Tắc có lộ giới 

18m,  đề xuất tuyến đường ven sông này sẽ ưu tiên cho cho xe đạp và đi bộ, 

giao thông cơ giới chỉ được lưu thông ở tuyến đường này trong một số giờ 

trong ngày, đồng thời thu hẹp vỉa hè phía gần mặt nước còn 1,5m và mở rộng 

vỉa hè phía giáp các dãy phố và công trình xây dựng từ 4m lên 8,5m, hướng 

tới phát triển không gian giao lưu công cộng ven sông và tăng giá trị cảnh 

quan trong khu vực. 

- Tổ chức các dãy phố ven sông và dải quảng trường công viên cây xanh, khu 

vui chơi giải trí trên tuyến kè. 
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- Thiết kế các quảng trường có đài phun nước tạo cảnh quan, không gian vui 

chơi. Các khu vực phun nước được thiết kế ngầm, không tạo sự chia cắt rõ rệt. 

Khi phun nước, cũng như khi không phun nước, có thể sử dụng như sân chơi. 

- Bố trí một số chỗ ngồi ven mặt nước (có thể cải tạo kè dạng bậc thang). 

 Bố trí các ghế ngồi nghỉ chân, ngắm cảnh. Hình thức ghế ngồi có tính mỹ 

thuật cao, đóng góp vào giá trị cảnh quan chung. 

 Ưu tiên các công trình xây dựng ven trục đường bờ sông được phép làm dịch 

vụ ven trên một phần dải quảng trường công cộng (hiện nay là vỉa hè đường 

ven sông, có đóng phí thuê mặt bằng vào ngân sách Thành phố), khuyến khích 

công trình có khoảng lùi tối thiểu 2m để tăng diện tích cho không gian dịch vụ 

nếu cho thuê hoặc không cho thuê vỉa hè làm dịch vụ. Khi cần ưu tiên sử dụng 

cho các mục đích khác, Thành phố có thể thu hồi các diện tích cho thuê sử 

dụng tạm này. 

 Khuyến khích các hộ dân ven sông trồng nhiều hoa lá mầu tạo không gian sinh 

động cho khu vực. 

 Hình thức kiến trúc:  

 Nhà ở tái định cư hình thức nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ với hình 

khối phù hợp, thân thiện. 

 Các công trình dịch vụ đa chức năng: đề xuất nâng cao tầng, với bố cục 

nhịp điệu công thình hướng ra sông, tạo các công trình điểm nhấn và kết 

nối với khu đô thị An Viên. Sân giữa các công trình cao tầng có thể bố trí 

thành các không gian quảng trường công cộng kết hợp dịch vụ, khu vui 

chơi giải trí, nghỉ ngơi cho người dân cũng như khách du lịch mà không bị 

ảnh hưởng của giao thông cơ giới. 

3.3.4. Đối với các khu công viên, vườn hoa, không gian cây xanh công cộng 

trong các khu đô thị 

Các công viên cần được cải tạo lại để có thể sử dụng hiệu quả hơn, thuận lợi 

hơn cho người dân và du khách sử dụng, đóng góp vào cảnh quan đô thị nhiều 

hơn. Các quy định chung đối với các khu vực này như sau: 

 Giảm diện tích các ô cỏ, tăng mặt lát quảng trường có trồng cây bóng mát, 

bố trí các khu vực đài phun nước, tăng khả năng tiếp xúc với mặt nước 

(vòi phun nước ngầm hay bể nước  nông có cao độ đáy bể thấp hơn nền 

quảng trường, có vòi phun nước và có thể sử dụng như không gian vui 

chơi khi phun nước cũng như không phun  nước). 
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 Trồng thêm nhiều cây xanh bóng mát, đặc biệt là trên mặt lát quảng 

trường. 

 Bố trí nhiều ghế ngồi, bệ ngồi nghỉ chân dưới tán cây. 

 Trồng kết hợp nhiều loài hoa lá đa sắc mầu, tăng sự sinh động cho công 

viên và đô thị. 

 Bố trí thêm các tiện ích cho người sử dụng như: các thiết bị thể thao cộng 

đồng và thiết bị vui chơi cho thanh, thiếu nhi… 

 Bố trí bãi đỗ xe trong thời gian ngắn cho các khu công viên, vườn hoa. Có 

thể bố trí bãi đỗ xe cao tầng tại những công viên có điều kiện thuận lợi, có 

nhiều người sử dụng. Đối với công trình đỗ xe cao tầng: xây dựng công 

trình kết hợp giải pháp trồng cây xanh, cây leo bao phủ công trình nhằm 

che bớt kết cấu thép, kết cấu bê tông tạo ấn tượng là công trình xanh, hiện 

đại, không ảnh hưởng tới không gian cảnh quan xung quanh. 

 Bổ sung các công trình dịch vụ quy mô nhỏ trong không gian cây xanh 

công cộng, nếu điều kiện cho phép hoặc cải tạo các không gian lân cận để 

có thể có các tuyến phố dịch vụ tiếp cận trực tiếp với không gian công 

cộng (không bị giao thông cơ giới ngăn cách). 

3.3.5. Đối với khu vực cảnh quan núi trong đô thị: 

- Không xây dựng thêm các công trình trên triền núi, bảo vệ cảnh quan núi 

quanh khu đô thị ven biển như phông nền cảnh quan, hạn chế nguy cơ sạt lở 

và bảo vệ những giá trị cảnh quan đặc trưng của Thành phố. 

- Đối với những khu vực chân núi và triền núi đã có xây dựng công trình, cần rà 

soát, có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro sạt lở gây mất an toàn cho các khu 

chức năng này, cũng như các khu vực lân cận; Chiều cao công trình xây dựng 

ở khu vực chân núi phải đảm bảo thấp hơn 1/3 chiều cao đỉnh núi. 

- Chú trọng khai thác địa thế tự nhiên để tổ chức cảnh quan đô thị tựa núi hướng 

sông, hướng biển. 

- Tổ chức các trục đô thị có tầm nhìn thuận lợi có thể cảm nhận cảnh quan núi 

trong đô thị.  

3.3.6. Các không gian mở trước các công trình và quảng trường giao thông lớn: 

- Khuyến khích tổ chức không gian mở trước các công trình, hạn chế tổ chức 

hàng rào quanh các công trình lớn dọc theo các trục đường chính. Thiết kế khu 

vực không gian mở này, ngoài việc tạo cảnh quan xanh và đẹp, thì cần đảm 

bảo vừa là không gian dịch vụ, vui chơi giải trí cho khách du lịch và người dân 
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đến tiếp cận công trình vừa góp phần cải thiện vi khí hậu cho khu vực, việc 

thiết kế và xây dựng các không gian này được khuyến khích như sau: 

+ Mặt nền sân lát nên cùng cốt với vỉa hè, có thể chọn loại mặt lát riêng để 

phân biệt, chỉ nên dùng ranh giới tượng trưng giữa vỉa hè và không gian 

này, như: sử dụng những bồn cỏ, bồn hoa nhỏ hoặc một số họa tiết nhỏ có 

tính mỹ thuật để tạo cảm giác có ranh giới, nhưng không chia cắt không 

gian, tạo cho không gian thoáng và rộng. 

+ Trồng một số cây xanh bóng mát có tán vừa phải kết hợp bố trí các ghế 

ngồi, bệ ngồi cho khách nghỉ chân (việc này làm cho khách lưu lại lâu hơn 

tạo thêm lợi thế cho kinh doanh và giao dịch) . 

+ Trồng nhiều cây hoa lá mầu tăng sự hấp dẫn cho khu vực. 

+ Đối với không gian mở lớn có thể bố trí thêm mặt nước tĩnh hay động, ví 

dụ như: bể nước nông, tiểu cảnh có mặt nước, vòi phun ngầm dưới mặt lát 

sân... 

- Đối với các quảng trường giao thông lớn: chức năng chính là phân bố các 

luồng giao thông ở chỗ giao nhau một cách hợp lý nhằm đảm bảo giao thông 

thông suốt, thuận tiện và an toàn. Vì vậy, việc xây dựng, trồng cây hay trang 

trí tại đây cần quy định như sau: 

+ Đối với các quảng trường có đảo giao thông, không trồng cây hoặc sử 

dụng chi tiết trang trí có chiều cao chắn tầm mắt quan sát của người tham 

gia giao thông, chiều cao tối đa khoảng 90cm và chỉ nên trồng các lọai cây 

hoa, lá thành thảm nhiều mầu sắc hoặc đài phun nước tầm thấp tạo điểm 

nhấn cho quảng trường; Có thể bố trí tượng đài, biểu tượng trong các đảo 

giao thông. 

+ Tại các ngã rẽ không trồng cây chắn tầm nhìn. Cây xanh được trồng cách 

các góc phố 5m - 8m tính từ điểm lề đường giao nhau gần nhất, không gây 

ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông 
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3.4. Quy định về tổ chức không gian đối với từng khu vực 

3.4.1.  Quy định về tổ chức không gian đối với khu vực 1 - Khu vực phía Nam mũi Kê 

Gà đến núi Hòn Một: 

 
Hình: Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 

đến năm 2025 

 

Hình: Tầng cao hiện trạng và các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và điểm nhấn của khu vực 

 

 

a) Đối với khu vực từ phía Bắc khu đô thị Vĩnh Hòa đến phía Nam Mũi Kê Gà: là 

nơi tập trung nhiều khu du lịch và khu đô thị du lịch. Trong đó:  

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, như: Dự án 

Trimet, Câu lạc bộ du thuyền, Dự án Thiên Phước, Các dự án trong khu vực 

Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên trước đây và khu Amiana Resort. 

- Đối với khu vực dự án Champarama Resort and Spa phía Nam mũi Kê Gà): 

+ Cần chú trọng đảm bảo an toàn, tránh bị ảnh hưởng từ nguy cơ sạt lở núi 

trong phạm vi dự án cũng như từ các triền núi lân cận, đặc biệt là đối với 

khu tái định cư; 
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+ Khu vực phía Tây, Bắc và Nam của khu vực này có độ dốc lớn, do đó, 

mạng lưới đường cần được thiết kế phù hợp với địa hình để đảm bảo khả 

năng kết nối giữa các khu chức năng và an toàn giao thông. 

+ Tổ chức bãi tắm công cộng gắn với quảng trường công cộng và một vài 

tuyến phố thấp tầng cung cấp dịch vụ cho không gian quảng trường công 

cộng ven biển, nhưng việc bố trí các tuyến phố thấp tầng phải đảm bảo 

chiếm không quá 60% chiều dài quảng trường ven biển, để đảm bảo sự 

kết nối của không gian mở ven biển với các không gian xây dựng phía 

sau; 

+ Điều chỉnh đường chính ven biển hiện nay thành đường nội bộ và không 

liên tục, để một mặt đảm bảo khả năng tiếp cận giao thông đến các dãy 

phố dịch vụ thấp tầng ven biển, mặt khác đảm bảo tối đa các khu chức 

năng có tổ chức dịch vụ du lịch được tiếp cận với bãi biển mà không bị 

giao thông cơ giới chia cắt. Bố cục công trình cao tầng cần giảm thiểu sự 

chiếm hữu không gian dọc theo đường bờ biển – Ưu tiên bố trí các công 

trình cao tầng dạng công trình mỏng, có cạnh dài vuông góc với hướng 

chính của đường bờ biển; 

+ Tổ chức các khu vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện 

đảm bảo sức hấp dẫn của khu vực này và đóng góp vào hoạt động dịch 

vụ du lịch chung của toàn thành phố, góp phần làm giảm áp lực dịch vụ 

trong khu trung tâm thành phố hiện hữu; 

+ Khu tái định cư cần được quy hoạch để tạo điều kiện cho các hộ bị tái 

định cư có thể tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, tạo điều kiện ổn định 

cuộc sống sau khi tái định cư. Khu tái định cư nên được quy hoạch dạng 

phố giao thông chậm, nhà tái định cư dạng liên kế do các hộ gia đình tự 

xây dựng, tạo sự phong phú, đa dạng và tạo ấn tượng ấm cúng như “phố 

cổ” – “phố Tây”, kết nối tốt với khu trung tâm của dự án, trở thành một 

bộ phận cấu thành quan trọng và đóng góp vào giá trị  du lịch tổng thể 

của toàn dự án. Cần bố trí các khu vực đỗ xe để đảm bảo sự thuận tiện 

cho việc tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu vực tái định cư. Tầng cao 

xây dựng tối đa cho phép trong khu vực nhà liên kế và tái định cư là 6 

tầng. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của các hộ gia đình, có thể xây dựng 

từ 1 tầng và điều chỉnh dần lên khi có nhu cầu. Bố trí đất công trình công 

cộng theo quy chuẩn XDVN tối thiểu là 2,7 m2/người và bao gồm chợ 

trong các công trình công cộng này để tăng thêm khả năng tạo việc làm 

cho các hộ tái định cư và tăng sức hấp dẫn của khu đô thị du lịch. 
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+ Tổ chức điểm kết nối giao thông với đường Phạm Văn Đồng ở phía Tây, 

tại vị trí đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi kết nối với hệ thống 

giao thông quy hoạch của khu vực núi Cô Tiên. 

+ Mật độ xây dựng gộp khoảng 20%; Tầng cao tối đa cho phép 40 tầng. 

b) Trong phạm vi Khu đô thị Vĩnh Hòa, khuyến khích kết hợp các lô đất liên kế, 

biệt thự thành các lô đất có diện tích lớn hơn, để phát triển các công trình dịch 

vụ, khách sạn, nhà ở cao tầng, phát huy tốt hơn tiềm năng của khu đất này, với 

các quy định về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng công trình và hệ số sử 

dụng đất như được quy định trong quy chế này.  

c) Thực hiện giải pháp nuôi bãi, tạo bãi tắm công cộng từ khu vực Hòn Một đến 

Mũi Kê Gà. 

 

3.4.2.  Quy định về tổ chức không gian đối với khu vực 2 - Khu vực phía Nam núi 

Cô Tiên và phía Nam núi Hòn Một đến phía Bắc sông Cái: 
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Hình: Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 

đến năm 2025 

 

Hình: Tầng cao hiện trạng và các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và điểm nhấn của khu vực 

 

- Chiến lược phát triển chung toàn thành phố đã xác định khu vực thiết kế thuộc 

khu đô thị có cấu trúc hướng biển theo hướng Đông – Tây, gắn cảnh quan ven 

biển đồng thời khai thác cảnh quan ven sông Cái và yếu tố cảnh quan núi 

trong đô thị ven biển, để đóng góp tốt hơn vào hoạt động dịch vụ du lịch biển.  

- Phân vùng chức năng xác định khu vực Vĩnh Hòa – Vĩnh Hải - Vĩnh Thọ - 

Vĩnh Phước thuộc khu đô thị có chức năng ưu tiên là dịch vụ du lịch kết hợp 

với các chức năng khác của đô thị. Trong đó, quan trọng nhất là việc mở rộng 

và xây dựng, hình thành các không gian công cộng ven biển. Không gian ven 
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bờ Bắc sông Cái cũng được xác định là khu sử dụng hỗn hợp đa chức năng 

nhưng các chức năng khai thác lợi thế về cảnh quan ven sông được đặc biệt ưu 

tiên. 

Giải pháp cụ thể 

Khu vực phường Vĩnh Hòa – Vĩnh Hải - Vĩnh Thọ - Vĩnh Phước có vị trí nằm 

cận kề trung tâm thành phố, sát với sông Cái và bờ biển, là một trong các khu vực 

có cảnh quan đẹp cần được khai thác phát triển để đóng góp một cách hiệu quả vào 

cảnh quan cũng như các hoạt động kinh tế của toàn Thành phố. Dựa trên đặc tính 

địa hình và quỹ đất hiện có cơ cấu tổ chức quy hoạch các khu chức năng được thực 

hiện theo các đề xuất giải pháp như sau: 

- Khu vực xây dựng mật độ cao là khu dân cư hiện trạng thuộc phường Vĩnh 

Thọ và Vĩnh Phước. Khu vực này cần cải tạo môi trường sống trong khu dân 

cư, bổ sung không gian cây xanh, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội. Bảo tồn các di tích lịch sử và tôn giáo. Riêng các khu vực giáp 

núi Sạn và giáp biển, khuyến khích cải tạo đô thị theo các dự án tạo thành các 

tổ hợp công trình, nhằm nhấn mạnh các giá trị cảnh quan núi và khai thác hiệu 

quả quỹ đất giáp biển. 

- Khai thác các quỹ đất ven núi Hòn Sạn và núi Cô Tiên để xây dựng thành các 

khu đất có giá trị cao về kinh tế cũng như cảnh quan, nhưng không được san 

gạt, cắt chân núi để làm nhà trên mặt bằng. 

- Khu vực tựa vào núi Sạn và hướng ra sông Cái. Hiện đây là khu vực xây dựng 

mật độ thưa thoáng thuộc khóm Ngọc Sơn. Khu vực này cần khuyến khích cải 

tạo xây dựng để khai thác hợp lý quỹ đất, tạo cảnh quan đô thị, đặc biệt là khi 

nhìn từ bờ Nam sông Cái. Dọc theo chân núi phía Nam Hòn Sạn có thể thiết 

kế một dải đô thị đa năng tập trung. Khu đô thị này có thể nâng lên cao tầng vì 

có thế lưng tựa vào núi, hướng ra biển và ra sông Cái. 

- Khu vực dọc sông Cái Nha Trang, là khu vực có giá trị rất cao về cảnh quan 

cũng như giá trị kinh tế. Cần cải tạo điều chỉnh kết cấu mặt cắt ngang đường 

và kè ven sông Cái để làm gia tăng giá trị cảnh quan và tạo thuận lợi và hấp 

dẫn hơn cho các dịch vụ đô thị và dịch vụ du lịch dọc theo tuyến đường ven 

sông. Cụ thể:  

 Ưu tiên cải tạo không gian ven mặt nước thành không gian quảng trường 

công cộng có trồng cây bóng mát, nơi mọi người dân và du khách có thể 

tiếp cận và/hoặc thu hẹp vỉa hè phía sát sông còn 1,5m, đồng thời, mở 

rộng vỉa hè phía có công trình xây dựng, cho phép các hộ gia đình tiếp 

cận vỉa hè thuê 1 phần bề rộng vỉa hè để làm dịch vụ, nhưng vẫn phải 
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đảm bảo làn đường đi bộ tối thiểu 1,5m và có thể dành 1 phần vỉa hè sát 

làn đường xe chạy để đỗ xe đạp, xe máy. 

 Khuyến khích tích tụ thành các khu đất lớn để có thể xây dựng các công 

trình cao tầng nhưng theo cấu trúc đô thị mở (không tạo thành các cụm 

công trình trong hàng rào khép kín), giảm mật độ xây dựng, tăng không 

gian cây xanh cảnh quan, tạo nhiều không gian mở (bán công cộng – 

trong thực tế là đóng góp vào không gian mở dọc đường phố và mọi 

người đều có thể sử dụng như không gian đi bộ công cộng). 

 Khuyến khích tích tụ thành các khu đất lớn để có thể xây dựng các công 

trình cao tầng với bố cục có nhịp điệu với mặt tiền hướng ra sông. Nếu 

chiều sâu khu đất đủ lớn, tốt nhất là nên bố cục công trình có chiều cao  

giảm dần về phía sông, để tăng số lượng công trình có tầm nhìn ra sông, 

ra biển. Các công trình cao tầng được khuyến khích sử dụng hỗn hợp, 

như: khách sạn, văn phòng, nhà ở, dịch vụ quy mô lớn hoặc có thể chia 

nhỏ các không gian dịch vụ ở các tầng đế… Nên tổ chức các tổ hợp công 

trình có khoảng lùi có vai trò như quảng trường công cộng, trên đó, bố trí 

các tiện ích, như: vòi phun nước đặt ngầm dưới sân quảng trường, các 

ghế ngồi (bệ ngồi) nghỉ chân có tính thẩm mỹ, hiện đại kết hợp các bồn 

cỏ, hoa… (với tỷ lệ hợp lý để không chiếm nhiều diện tích). Tại các khu 

vực có xây dựng tầng hầm thì phía trên sân (quảng trường) bố trí giàn 

cây, giàn hoa sẽ phù hợp hơn trồng cây to để tạo bóng mát. Nếu trồng 

cây thì phần đất phía dưới để trồng cây cần có chiều sâu tối thiểu 1 mét 

đảm bảo cho rễ cây phát triển và bên trên phải có biện pháp kỹ thuật 

chống đỡ cây tránh cây bị đổ khi gặp mưa, gió. 

- Thực hiện giải pháp nuôi bãi, bổ sung và mở rộng bãi tắm công cộng   nằm 

phía Đông đường Phạm Văn Đồng; Cải tạo cảnh quan bãi biển, trồng thêm cây 

bóng mát, bổ sung dịch vụ phục vụ cho khu dân cư, tôn tạo cảnh quan khu di 

tích Hòn Chồng.  

- Di dời một số hộ dân nằm tại các nút giao thông quan trọng để mở rộng nút 

giao thông và xây dựng các công trình công cộng của thành phố. Tối đa hóa 

khả năng tái định cư tại chỗ cho các hộ dân cư phải di dời. 

- Điều chỉnh một số tuyến đường tạo các trục đô thị hướng biển, kết nối tốt hơn 

khu vực thiết kế với không gian ven biển, khai thác tiềm năng dịch vụ du lịch 

biển, tạo thành các trục đô thị và dịch vụ sầm uất, mật độ khai thác sử dụng 

cao, đồng thời cũng là các hành lang hút gió theo hướng Đông - Tây để đưa 

không khí biển vào sâu hơn trong đô thị. Đây cũng chính là các trục đô thị 

nhấn mạnh cấu trúc hướng biển của đô thị trong không gian chiều cao. Trong 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

64 

đó, đường Mai Xuân Thưởng, Điện Biên Phủ, Củ Chi sẽ là các trục hoạt động 

dịch vụ và liên kết chính từ khu vực phía Đông đường sắt đến bờ biển. 

- Tại vị trí giao cắt giữa đường Mai Xuân Thưởng và đường 2/4 tổ chức quảng 

trường công cộng và tổ hợp dịch vụ thương mại cao tầng với các chức năng 

như: dịch vụ, siêu thị, văn phòng, giải trí, cây xanh, quảng trường... làm hạt 

nhân về hoạt động đô thị cũng như điểm nhấn không gian đô thị theo chiều 

cao tại trung tâm khu vực. 

- Các quỹ đất công nghiệp, đất trống và đất để hoang hoá sử dụng không hiệu 

quả được chuyển đổi thành các công trình phúc lợi phục vụ khu dân cư, cây 

xanh, sân chơi công cộng, các khu dân cư mới... và các công trình dịch vụ đô 

thị. 

- Các khu đất ven biển có các chức năng hành chính chưa thực sự là tối ưu đối 

với các vị trí này, khuyến khích chuyển đổi sang các chức năng dịch vụ hoặc 

dịch vụ gắn với nhà ở, ưu tiên sử dụng quỹ đất trong phạm vi 500m đến 800m 

đến bờ biển để phát triển trung tâm đô thị du lịch. 

- Các khu dân cư hiện có được cải tạo, nâng cấp và cung cấp hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, đấu nối đồng bộ với khu vực mới và áp dụng các quy định chung cho 

khu vực lập quy chế. 

 

3.4.3.  Quy định về tổ chức không gian đối với khu vực 3 - Khu vực phía Nam 

sông Cái đến phía Bắc đường 23/10-Yersin và cồn Nhất Trí 
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Hình: Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 

đến năm 2025 

 

 

Hình: Tầng cao hiện trạng và các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và điểm nhấn của khu vực 

 

 

- Là khu vực đô thị cổ nhất của Thành phố, cũng đồng thời là khu vực đô thị 

đa chức năng hiện đại, một trọng điểm đô thị du lịch mới, khai thác các giá 

trị cảnh quan ven sông Cái và ven biển. Trong đó, quan trọng nhất là việc: 

o Hình thành khu trung tâm đô thị mới gắn với các không gian dịch vụ, 

chuỗi quảng trường và không gian công cộng không bị giao thông cơ giới 

chia cắt, nằm ven Sông Cái;  

o Quy hoạch chi tiết và xây dựng, điều chỉnh, cải tạo nâng cấp khu công 

viên ven biển để phục vụ cộng đồng tốt hơn, theo đồ án điều chỉnh quy 

hoạch phân khu Khu vực phía Đông đường Trần Phú, hình thành công 

trình điểm nhấn tại vị trí giao giữa sông cái và biển…; 

o Cải tạo nâng cấp khu vực quanh Chợ Đầm trên cơ sở bảo tồn cấu trúc 

hiện trạng. 

o Cải tạo nâng cấp các khu chức năng hiện hữu, chuyển đổi một số khu 

chức năng hành chính thành chức năng thương mại, dịch vụ du lịch. 

o Nạo vét khơi thông dòng chảy và tôn tạo không gian ven sông Bà Vệ và 

sông Kim Bồng, để không gian ven sông trở thành không gian giao lưu 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

67 

công cộng đô thị. Tổ chức các tuyến đường ven sông Kim Bồng và sông 

Bà Vệ với vỉa hè gắn với các dải quảng trường nhỏ ven sông và dọc theo 

các dãy phố ven sông. Tại một số đoạn, đường giao thông không đi ven 

sông mà đi lùi vào sau một lớp công trình ven sông, với khoảng lùi của 

công trình xây dựng so với mặt nước được tổ chức thành các sân dạo, 

vườn hoa, quảng trường công cộng không bị giao thông cơ giới chia cắt, 

tạo điều kiện hình thành tuyến phố dịch vụ có chất lượng ở ven sông, gắn 

với các khu dân cư. 

 

3.4.4.  Quy định về tổ chức không gian đối với khu vực 4 - Khu vực phía Nam 

đường Yersin đến phía Bắc đường Nguyễn Thị Minh Khai 

 

Hình: Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 

đến năm 2025 
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Hình: Tầng cao hiện trạng và các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và điểm nhấn của khu vực 

 

 

- Chú trọng việc lập Quy hoạch chi tiết và xây dựng, điều chỉnh, cải tạo nâng 

cấp khu công viên ven biển để phục vụ cộng đồng tốt hơn, theo đồ án điều 

chỉnh quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông đường Trần Phú; 

- Mở rộng vỉa hè phía Tây đường Trần Phú; 

- Thực hiện quản lý xây dựng theo các quy định chung áp dụng cho khu vực lập 

quy chế. 
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3.4.5.  Quy định về tổ chức không gian đối với khu vực 5 - Khu vực phía Nam 

đường Nguyễn Thị Minh Khai đến phía Bắc đường Nguyễn Đức Cảnh – 

Hoàng Diệu 

   

Hình: Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 

đến năm 2025 
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Hình: tầng cao hiện trạng và các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và điểm nhấn của khu vực 

 

 

- Quản lý phát triển trong khu vực theo các quy định chung cho khu vực lập 

quy chế. Trong đó, chú trọng việc rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch có 

liên quan để hình thành nên mạng lưới không gian mở công cộng – làm nơi 

giao lưu của người dân và du khách, đáp ứng yêu cầu của khu đô thị du lịch, 

đặc biệt là việc hình thành tuyến đường đi xe đạp gắn với dải không gian 

xanh xung quanh khu đô thị sân bay, làm tăng giá trị của khu đô thị mới cũng 

như góp phần cải tạo, nâng cao chất lượng môi trường sống cho các khu vực 

lân cận. 
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- Xây dựng khu vực Quảng trường Đại dương phù hợp với nội dung đồ án 

Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông đường Trần Phú. 

 

3.4.6.  Định hương phát triển không gian đối với khu vực 6 - Khu vực phía Tây 

đường Lê Hồng Phong đến sông Quán Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Định hướng phát triển 

không gian trong đồ án Điều 

chỉnh Quy hoạch chung đến 

năm 2025 
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Hình: Tầng cao hiện trạng và 

các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh 

quan chính và điểm nhấn của 

khu vực 

 

 

 

- Khuyến khích kết hợp các lô đất liên kế, biệt thự thành các lô đất có diện tích 

lớn hơn, để phát triển các công trình dịch vụ, khách sạn, nhà ở cao tầng, phát 

huy tốt hơn tiềm năng của khu đất này. Thực hiện quản lý xây dựng theo các 

quy định chung áp dụng cho khu vực lập quy chế. 

- Chú trọng việc tạo dựng không gian công cộng và trung tâm đô thị dịch vụ 

ven sông Quán Trường thông qua giải pháp điều chỉnh thiết kế cảnh quan 

trên vỉa hè phía Đông (phía có xây dựng công trình) để làm tăng sự sinh 

động, hấp dẫn người sử dụng của dải cảnh quan này; Cho các hộ sử dụng đất 

dọc đường thuê một phần vỉa hè để tổ chức dịch vụ ngoài trời. 
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3.4.7.  Quy định về tổ chức không gian đối với khu vực 7 - Khu vực phía Nam 

đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Diệu 

 

Hình: Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung        

đến năm 2025 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

77 

 

Hình: Tầng cao hiện trạng và các quy hoạch, dự án đã có 
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Hình: Hệ thống tuyến trục cảnh quan chính và điểm nhấn của khu vực 

 

- Cải tạo, nâng cấp khu dân cư làng chài ven biển, ưu tiên theo hướng tái phát triển 

và tái định cư tại chỗ, hình thành khu dịch vụ lưu trú gắn với cộng đồng dân cư 

(”home-stay”), gắn với không gian công cộng ven biển, giao thông nội bộ chủ 

yếu là đi bộ (tổ chức các bãi đỗ xe ở phía giáp đường Trần Phú). 

- Khu vực dọc sông Tắc có ý nghĩa là mặt tiền vô cùng quan trọng đối với khu 

đô thị hiện đang có chất lượng môi trường sống khá thấp này. Hiện nay đã có 

dự án xây dựng tuyến kè và đường ven sông với lộ giới 18m. Cần nghiên cứu 

lập quy hoạch chi tiết điểu chỉnh đất đai và tái phát triển khu vực này theo 

hướng ưu tiên tái định cư tại chỗ, bố trí 1 tuyến đường song song với đường 

ven sông để có thể chuyển đổi đường ven sông thành đường đi bộ, gắn với 

các vườn hoa, quảng trường nhỏ, nâng cấp khu vực ven sông thành khu phố 

dịch vụ trung tâm cho cả khu vực phía Tây Nam này. 

- Đối với khu núi Chụt: Rà soát để có các giải pháp đảm bảo an toàn, tránh 

nguy cơ sạt lở cho các khu vực đã xây dựng trên núi; Không bố trí thêm các 

công trình xây dựng trên núi. 
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- Quản lý xây dựng trong khu vực theo các quy định chung cho khu vực lập 

quy chế. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc khuyến khích điều chỉnh cấu trúc 

xây dựng công trình tại khu đô thị mới An Viên, để làm tăng hệ số sử dụng 

đất, tăng sự đa dạng về chức năng sử dụng, qua đó, tăng sức sống, tăng giá trị 

của quỹ đất này. 

3.5.  Các quy định đối với các khu đất xây dựng công trình công cộng – hành 

chính công: UBND phường, cơ quan trường học, trung tâm y tế, nhà văn 

hóa 

3.5.1. Đối với công trình nâng cấp, cải tạo: 

- Quản lý thực hiện cải tạo các công trình công cộng theo quy hoạch chi tiết, 

thiết kế đô thị của khu vực, tuyến phố, ô phố đã được phê duyệt. Tuân thủ 

các quy định về quy hoạch và kiến trúc công trình; quy chuẩn và tiêu chuẩn 

thiết kế hiện hành. 

- Các công trình cũ có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc được cải tạo theo 

hướng bảo tồn về chiều cao, mật độ xây dựng và hình thức kiến trúc. Để đảm 

bảo chức năng hoạt động, có thể xem xét việc xây dựng thêm công trình mới 

trong khuôn viên, nhưng phải đảm bảo không lấn át không gian của các công 

trình cũ và tuân thủ các quy định có liên quan. Dỡ bỏ các công trình xây 

dựng lấn chiếm trong khuôn viên trái quy định. 

- Các công trình cũ có giá trị (như điểm nhấn, địa điểm quen thuộc... ) được 

phép cải tạo, nâng cấp nội thất, nhưng phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc 

và đặc điểm kiến trúc gốc. 

- Trường hợp xây dựng thêm công trình mới trong khuôn viên, không được 

gây ảnh hưởng đến công trình có giá trị,  tuân thủ quy định về khoảng lùi, 

mật độ, hình thức kiến trúc và phù hợp với không gian chung. 

- Các công trình khác được xem xét cải tạo hoặc xây dựng lại phù hợp với 

không gian cảnh quan của khu vực và công năng của công trình, đặc biệt 

phải đảm bảo diện tích nhà để xe (bãi đỗ xe) khi tăng quy mô và nhu cầu 

dịch vụ của công trình, không gây ùn tắc, ảnh hưởng lưu thông trên tuyến 

đường tiếp cận. 

- Khuyến khích xây dựng không gian mở, quảng trường, cây xanh, sân vườn, 

đường dạo hoặc bãi đỗ xe khi cải tạo các công trình công cộng 

 

3.5.2. Đối với công trình xây dựng mới: 

- Quản lý thực hiện xây dựng mới các công trình công cộng tuân thủ theo quy 

chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo công năng sử dụng. Đối với những 
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công trình quan trọng, tổ chức thi tuyển, lựa chọn phương án kiến trúc phù 

hợp. 

- Công trình xây dựng mới trong khu vực đô thị cũ hiện hữu và khu vực trung 

tâm đô thị phải đảm bảo yêu cầu của công năng sử dụng, nếp sống và văn 

hóa của người dân đô thị văn minh, hiện đại, tiết kiệm năng lượng. 

- Quản lý các công trình xây dựng mới phù hợp với tổng thể dãy phố và khu 

vực, đồng thời tuân thủ các quy định chuyên ngành. 

- Các công trình công cộng xây dựng tại các vị trí có điểm nhìn, điểm nhấn 

được chú trọng thiết kế có thẩm mỹ và nét văn hóa đặc trưng, đóng góp cho 

cảnh quan trong khu vực. 

- Công trình công cộng dạng đặc thù, khi xây dựng mới, được định hướng và 

kiểm soát về ngôn ngữ kiến trúc và phải được tổ chức thi tuyển phương án 

quy hoạch và phương án kiến trúc theo quy định pháp luật. 

- Khuyến khích tạo không gian mở lớn phục vụ giao tiếp cộng đồng và tiếp 

cận công trình phù hợp với quy mô sử dụng; bố trí các không gian xanh liên 

kết từ khuôn viên công trình với không gian chung của đường phố. 

- Phải tận dụng lợi thế về hướng gió để thiết kế công trình kiến trúc. 

- Hạn chế chiếu năng trực tiếp vào các diện tích sử dụng trong công trình. 

- Hình thái kiến trúc hài hòa với cảnh quan, quan tâm đến hướng nhìn khác về 

phía công trình khi thiết kế và xây dựng. Khuyến khích ngôn ngữ thiết kế đa 

dạng, thân thiện môi trường, nâng cao giá trị cảnh quan chung của toàn khu 

vực. 

3.6. Các quy định đối với các khu đất tôn giáo, di tích 

- Bảo tồn đối với các di sản văn hóa, công trình tôn giáo đã được xếp hạng di 

tích theo Luật Di sản Văn hóa. 

- Việc tu bổ, tôn tạo các công trình trên cơ sở theo nguyên gốc và các tài liệu 

lịch sử, các tư liệu khác có cơ sở khoa học. 

- Đối với các công trình tôn giáo - tín ngưỡng xây dựng mới: phải có thiết kế 

thể hiện được tính chất đặc thù của công trình xây dựng ở thời điểm hiện tại 

và được cấp phép xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền. 

- Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước phù hợp với đặc thù công trình hoạt 

động tôn giáo tín ngưỡng 

 

3.7. Các quy định đối với tầng hầm công trình 

- Tầng hầm công trình đảm bảo tuân thủ QCVN 08:2009/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Công trình ngầm đô thị. 
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- Chiều sâu tầng hầm không quá 5 tầng. Đối với tầng hầm có các tầng lửng, thì 

số tầng được quy đổi theo tổng diện tích sàn của các tầng hầm theo diện tích 

sàn của 1 tầng hầm điển hình. 

- Đối với công trình công cộng, hỗn hợp, cơ quan, như văn phòng, khách sạn, 

trung tâm thương mại..., các công trình hỗn hợp, dịch vụ đô thị (dạy nghề, 

văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, viễn thông...) được khuyến khích bổ sung diện tích tầng hầm (phải 

đảm bảo đáp ứng đủ chỗ đỗ xe cho nhu cầu của bản thân công trình theo quy 

định). 

- Các công trình không được phép bố trí gara ô tô tại tầng hầm theo quy định 

tại Quy chuẩn QCVN 08:2009, gồm: Nhà trẻ, mẫu giáo, nhà chuyên dùng 

cho người cao tuổi và người khuyết tật, bệnh viện, khối nhà ngủ của các 

trường nội trú và của các cơ sở cho trẻ em; các trường phổ thông, cơ sở đào 

tạo ngoài trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường kỹ thuật 

dạy nghề.  

- Khuyến khích xây dựng tầng hầm bố trí chỗ để xe đạp, xe máy hoặc xây 

dựng tầng hầm bên dưới các khối nhà hành chính, văn phòng để bố trí ga ra ô 

tô nhằm tăng diện tích trồng cây xanh trên mặt bằng đảm bảo cảnh quan, môi 

trường trong khuôn viên công trình. 

- Chiều cao tầng hầm không nên nhỏ hơn 2,2m, đối với các không gian sử 

dụng cho hoạt động công cộng, sinh hoạt cộng đồng, chiều cao thiết kế được 

lấy theo yêu cầu sử dụng. Đối với các công trình cao tầng phải thiết kế được 

một thang máy xuống tận tầng hầm. 

- Tuân thủ QCVN 06:2010 BXD: Không cho phép bố trí các gian phòng thuộc 

nhóm nhà ở, trường học trong các tầng hầm và tầng nửa hầm; Còn cơ sở bán 

hàng, trung tâm thương mại và dịch vụ công cộng thì được phép. 

- Đảm bảo diện tích đỗ xe theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; Khuyến 

khích xây dựng bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi trong công trình. 

- Quy định đối với nhà ở riêng lẻ có tầng hầm và bán hầm như sau: 

 Chiều sâu tầng hầm để xe không quá 5 tầng 

 Phần nổi của tầng hầm không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè hiện hữu ổn 

định, tức là yêu cầu cao độ sàn trệt so với cao độ vỉa hè là tối đa 1,2m. 

 Vị trí đường xuống tầng hầm (ram dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m, 

nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho xe từ hầm lên có một đoạn đệm 

dừng xe, tăng tầm quan sát với các phương tiện giao thông, người ở trên 

đường tiếp giáp với cửa tầng hầm, cũng như quan sát xe từ dưới hầm lên. 

 Đối với nhà ở liên kế có mặt tiền xây dựng giáp với đường có lộ giới nhỏ 

hơn 6m, không thiết kế tầng hầm có lối lên xuống dành cho ôtô tiếp cận 

trực tiếp với đường. 

https://viettimes.vn/tags/Y8O0bmcgdHLDrG5o/cong-trinh.html
https://viettimes.vn/tags/eMOieSBk4buxbmc=/xay-dung.html
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3.8. Các quy định đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông 

3.8.1. Quy định đối với các bãi đậu xe (giao thông tĩnh): 

Thành phố Nha Trang đã xác định 10 bãi đỗ xe (trong đó có 7 bãi đỗ xe nằm 

trong khu vực lập quy chế, và 3 bãi đỗ xe ven thành phố) để phục vụ nhu cầu 

phát triển đô thị, được định hướng theo từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn năm 2017 - 2020: Trong giai đoạn này, một số tuyến đường đang 

thực hiện xây dựng và hoàn thành. Các bãi đỗ xe (trên địa bàn thành phố Nha 

Trang có quy mô phục vụ chủ yếu các xe từ 9 chỗ trở lên, đặc biệt là các xe 

> 30 chỗ phục vụ các điểm du lịch trong thành phố, trong đó có 04 bãi đỗ xe 

nổi kết hợp bãi đỗ xe cao tầng (Bãi đỗ xe tại 170 Lê Hồng Phong, bãi đỗ xe 

sân bay, bãi đỗ xe khu vực kho cảng Bình Tân, bãi đỗ xe Mã Vòng). 

- Giai đoạn sau năm 2020: Trong giai đoạn này, hệ thống đường giao thông 

trong thành phố cơ bản đã hoàn thành, các phương tiện >30 chỗ sẽ tập trung 

tại các Bãi đỗ xe ven thành phố, các bãi đỗ xe trong trung tâm thành phố 

được bố trí cho các phương tiện <30 chỗ. 

Các bãi đỗ xe có hình thức là cao tầng, bãi đỗ xe nổi hoặc ngầm, hoặc kết hợp 

các loại.  

Khuyến khích bố trí thêm các bãi đỗ xe trong khu vực lập quy chế. 

Riêng bãi đỗ xe Sân vận động Nha trang chỉ là bãi đỗ xe nổi với chức năng 

phục vụ cho khách tham quan nhà thờ Đá, chợ Đầm, không giữ xe qua đêm.  
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Hình: Vị trí các 

Bãi đỗ xe 

 



 

Bảng: Danh mục 07 vị trí Bãi đỗ xe đã được quy hoạch trong phạm vi lập quy chế 

STT Bãi đỗ xe Đặc điểm Chức năng Quy mô 

1 Vị trí Bãi đậu xe 

trước chợ Vĩnh 

Hải 

Diện tích: 2.626 m2, phía 

Đông giáp đường 2/4 

(32m), phía Bắc giáp 

đường Nguyễn 

Khuyến(16m). 

Bãi đỗ xe thuộc phía Bắc 

thành phố thực hiện trung 

chuyển khách du lịch vào 

thành phố, để tổ chức lại giao 

thông trong thành phố, cấm 

các xe > 30 chỗ vào trung tâm 

thành phố. Bãi đỗ xe phục vụ 

khách du lịch tham quan Tháp 

Bà Ponaga và người dân mua 

sắm tại chợ Vĩnh Hải. 

- Bãi đỗ xe nối kết hợp cao tầng. Giai đoạn 2017 
- 2020 chủ yếu phục vụ các xe >30 chỗ. Giai 
đoạn từ 2020 khi thực hiện xây dụng cụm giữ xe 
cao tầng (xe từ 4 - 7 chồ) và bãi đỗ xe nổi phục 
vụ các xe >9 chỗ bao gồm các xe từ 9-30 chỗ và 
một phần xe> 30 chỗ. 
- Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ; nhà vệ 
sinh. 
- Số lượng xe dự kiến: xe 4-7 chỗ: 236 xe; xe >= 

30 chỗ: 20 xe. Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe: 54%. 

2 Vị trí Sân vận 

động 19/8 Nha 

Trang 

Diện tích: khoảng 4.000m2 

(20mx200m), có vị trí nằm 

giữa Khán đài A sân vận 

động 19/8 Nha Trang và 

Sân quần vợt Lạc Hồng, 

giáp với 2 tuyến đường 

Phan Chu Trinh và Yersin. 

Bãi đỗ xe tạm thời Phục vụ 

cho khách tham quan nhà thờ 
Đá, mua sắm và tham quan 
chợ Đầm. không giữ xe qua 
đêm, không tổ chức các hoạt 
động dịch vụ khác ngoài dịch 
vụ giữ xe, không khai thác 
vào những thời điểm có tổ 
chức hoạt động thể thao tại 
SVĐ 19/8. 

- Bãi đỗ xe nối. 

- Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ; nhà vệ 
sinh. 
- Số lượng xe dự kiến: xe >30 chỗ: 24 xe. Tỷ lệ 
diện tích bãi đỗ xe: 25%. 

3 Vị trí khu vực 

Mã Vòng 

Diện tích 2.078,8m2. Khu 

đất giáp đường 23 tháng 10 

và đường Lê Hồng Phong, 

nút giao Mã Vòng. 

Bãi đỗ xe trong trung tâm 

thành phố. Sau năm 2020, chỉ 

phục vụ xe < 30 chỗ, thực 

hiện trung chuyển khách du 

lịch nhằm tổ chức lại giao 

thông trong thành phố, cấm 

- Bãi dỗ xe nổi kết hợp cao tầng. Giai đoạn 
2017-2020 chủ yểu phục vụ các xe > 30 chỗ. 
Giai đoạn từ 2020 phục vụ các xe < 30 chỗ 

- Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ; nhà vệ 

sinh. 
Số lượng xe dự kiến: xe 4-7 chỗ: 40 xe; xe >= 30 
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STT Bãi đỗ xe Đặc điểm Chức năng Quy mô 

các xe >30 chỗ vào trung tâm 

thành phố. 

chỗ: 14 xe. Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe: 29%. 

4 Vị trí cửa hàng 

xăng dầu số 4, 

giáp chùa Long 

Sơn 

Diện tích 1.488,9m2. Khu 

đất giáp đường 23 tháng 10 

và đường Lê Hồng Phong, 

Chùa Long Sơn. 

Bãi đỗ xe trong trung tâm 

thành phố. Sau năm 2020, chỉ 

phục vụ xe < 30 chỗ, thực 

hiện trung chuyển khách du 

lịch nhằm tổ chức lại giao 

thông trong thành phố, cấm 

các xe > 30 chỗ vào trung tâm 

thành phố. 

- Bãi đỗ xe nối. Giai đoạn 2019-2020 chủ yếu 
phục vụ các xe > 30 chỗ. Giai đoạn từ 2020 phục 
vụ các xe < 30 chỗ, 
- Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ, soát vé. 

Số lượng xe dự kiến: xe <30 chỗ: 14 xe; xe >= 

30 chỗ: 9 xe. Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe: 53%. 

5 Vị trí Khu 170 

đường Lê Hồng 

Phong 

Diện tích: khoảng 
3.570m2. Khu đất giáp 
đường Lê Hồng Phong đối 
diện  điểm cuối phía Tây 
của trục đường chính trong 
khu đô thị sân bay Nha 

Trang. 

Bãi đỗ xe trong trung tâm 
thành phố. Sau năm 2020, chỉ 
phục vụ xe < 30 chỗ, thực 
hiện trung chuyển khách du 
lịch nhằm tố chức lại giao 
thông trong thành phố, cấm 

các xe > 30 chỗ vào trung tâm 
thành phố. 

- Bãi đỗ xe nổi kết hợp cao tầng. Giai đoạn 
2017-2020 chủ yếu phục vụ các xe > 30 chỗ. 
Giai đoạn từ 2020 phục vụ các xe < 30 chỗ. 
- Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ; căng 
tin; nhà vệ sinh; phòng nghỉ ngơi cho các lái xe 
đỗ xe trong bãi; dịch vụ duy tu bảo dưỡng và sửa 

chữa nhỏ; rửa xe. 
- Số lượng xe dự kiến: xe 4-7 chỗ: 236 xe; xe >= 
30 chỗ: 18 xe. Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe: 41%. 

6 Vị trí Khu đất 
trong sân bay 
Nha Trang 

Diện tích: 2,85, khu đất Bộ 
Quốc phòng quản lý. Phía 
Tây giáp đường Lê Hồng 
Phong, phía Nam giáp 
đường số 18 (35m), phía 
Đông và Băc giáp đường 
quy hoạch 25m. 

Thực hiện trung chuyển khách 
du lịch nhằm tổ chức lại giao 
thông trong thành phố, cấm 
các xe > 30 chỗ vào trung tâm 
thành phố. 

- Bãi đỗ xe nổi kết hợp cao tầng. 
Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ; căng 

tin; nhà vệ sinh; phòng nghỉ ngơi cho các lái xe 
đỗ xe trong bãi; dịch vụ duy tu bảo dưỡng và sửa 
chữa nhỏ; rửa xe. 
- Số lượng xe dự kiến: xe 4-7 chỗ: 753 xe; 
xe<30 chỗ: 101 xe; xe >= 30 chỗ: 118 xe. Tỷ lệ 
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STT Bãi đỗ xe Đặc điểm Chức năng Quy mô 

diện tích bãi đỗ xe: 40%. 
7 Vị trí Khu vực 

Kho cảng Bình 
Tân 

Diện tích: khoảng 9.600 

m2, phía Nam giáp đường 

Tô Hiệu, phía Đông giáp 

đường Trường Sơn. Khu 

đất này chia làm 02 khu: 

Khu 1 là bãi đỗ xe có diện 

tích khoảng 5.700 m2; Khu 

2 với diện tích khoảng 

3.900 m2 là cửa hàng xăng 

dầu kết hợp bãi đỗ xe. 

Bãi đỗ xe trong trung tâm 

thành phố. Sau năm 2020, chỉ 

phục vụ xe < 30 chỗ, thực 

hiện trung chuyển khách du 

lịch nhằm tổ chức lại giao 

thông trong thành phố, cẩm 

các xe > 30 chỗ vào trung tâm 

thành phổ. 

- Bãi đỗ xe nổi kết hợp cao tầng. Giai đoạn 
2017-2020 chủ yếu phục vụ các xe > 30 chỗ. 
Giai đoạn từ 2020 phục vụ các xe < 30 chỗ 
- Các dịch vụ bãi đỗ xe gồm nhà bảo vệ; căn tin; 

nhà vệ sinh; phòng nghỉ ngơi cho các lái xe đỗ xe 
trong bãi; dịch vụ duy tu bảo dưỡng và sửa chữa 
nhỏ; rửa xe. Riêng khu 1 3.900 m2 là cửa hàng 
xăng dầu kết hợp bãi đỗ xe. 
Sổ lượng xe dự kiến: xe 4-7 chỗ: 241 xe; xe >= 

30 chỗ: 33 xe. Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe: 37%. 



 

3.8.2. Quy định đối với công trình cấp năng lượng, chiếu sáng đô thị: 

- Trạm xăng dầu, trạm cung cấp khí đốt, hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô 

thị phải xây dựng theo quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt, tuân thủ các 

quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế, tiết kiệm đất đô thị. 

- Quản lý các công trình đảm bảo hoạt động an toàn, không gây ô nhiễm môi 

trường. Công trình kiến trúc được thiết kế phù hợp công năng và yêu cầu 

cảnh quan, mỹ quan đô thị. 

- Các tuyến điện trung thế, tuyến điện hạ thế và chiếu sáng đô thị trong đô thị 

được bố trí đi ngầm trong hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật sử dụng chung theo 

các quy định hiện hành. 

- Các trạm biến áp hạ thế kiểu treo hiện có phải được cải tạo thành kiểu kín 

hoặc trạm ngầm, các trạm biến áp xây mới phải dùng trạm kín được thiết kế 

đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Sử dụng các loại trạm có hình thức, kích thước nhỏ gọn. Vị trí đặt các trạm 

bố trí trong các khu đất công cộng, khuôn viên công trình. 

- Trường hợp bố trí trên dải phân cách, hè đường phố phải phê duyệt thiết kế 

kiến trúc vỏ ngoài công trình phù hợp cảnh quan đô thị của tuyến phố và 

công trình mặt phố. 

- Hệ thống cột và công trình chiếu sáng đô thị, chiếu sáng công trình phải đảm 

bảo yêu cầu thẩm mỹ về kiến trúc, hình thức, kích thước, màu sắc, vận hành 

an toàn. Tại các khu vực, công trình công cộng có sử dụng chiếu sáng trang 

trí, phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 

 

3.8.3. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị: 

- Công trình cấp nước: 

+ Các công trình phụ trợ, khu vực vòi phun nước đô thị (khu vực quảng 

trường, công viên), khu bể chứa, khu vòi nước công cộng... phải được 

thiết kế kiến trúc đảm bảo hình thức công trình phù hợp với cảnh quan 

chung của khu vực. 

+ Họng cứu hỏa được phép bố trí nổi trên mặt đất phải được thiết kế đảm 

bảo an toàn, mỹ quan, dễ nhận biết, dễ tiếp cận sử dụng. 

+ Họng cứu hỏa được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy: 

nên đặt ở ngã ba, ngã tư đường phố. 

- Công trình thoát nước: 

+ Trạm bơm nước thải trong đô thị phải được bố trí theo đúng quy hoạch, đảm 

bảo khoảng cách ly vệ sinh và môi trường. Công trình xây dựng ngầm hoặc 

nổi kết hợp với cây xanh đô thị, đảm bảo không gian cảnh quan và mỹ quan 

đô thị. 
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+ Nhà máy và trạm xử lý nước thải trong khu vực đô thị phải là trạm kín, sử 

dụng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường. Công trình phải 

tuân thủ thiết kế đô thị và phương án kiến trúc được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Công trình vệ sinh đô thị: 

+ Nhà vệ sinh công cộng phải được bố trí kết hợp trong tòa nhà và khuôn viên 

công trình công cộng, thương mại dịch vụ, công trình tiện ích đô thị khác, 

đảm bảo sử dụng thuận tiện. Trường hợp bố trí công trình riêng biệt, phải 

thiết kế kiến trúc phù hợp cảnh quan và mỹ quan đô thị. 

+ Thùng thu rác dọc theo các tuyến phố kích thước, hình thức, màu sắc phù 

hợp, đảm bảo vệ sinh và thuận tiện cho sử dụng và quản lý phân loại và thu 

gom. 

+ Các trạm thu gom và trung chuyển chất thải rắn sử dụng trạm kín, áp dụng 

công nghệ mới và tự động hóa, kết hợp với trồng cây xanh đô thị đảm bảo 

cách ly vệ sinh và an toàn môi trường, cảnh quan đô thị. 

 

3.8.4. Quy định đối với công trình thông tin, viễn thông trong đô thị: 

 Quy định đối với công trình giao thông trong đô thị: Tháp truyền hình, cột 

ăng-ten, chảo thu, phát sóng phải được thiết kế và lắp đặt theo quy hoạch đô 

thị được duyệt và được cơ quan quản lý cho phép, đảm bảo an toàn, mỹ quan 

đô thị. 

 Khuyến khích bố trí các trạm Host, tổng đài vệ tinh, bưu cục, trạm thu phát 

sóng vô tuyến trong các công trình công cộng. 

 Trong khu vực đô thị, các tuyến dây điện thoại, dây thông tin, truyền hình 

cáp, internet phải được bố trí trong hệ thống hào cáp, tuy nen kỹ thuật sử 

dụng chung cho các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

 Các công trình thông tin, viễn thông được phép bố trí trên dải phân cách, hè 

đường phố như trạm điện thoại công cộng, thùng thư, tủ cáp và các công 

trình khác phải đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật, tuân thủ quy hoạch 

và thiết kế đô thị được duyệt. 

 

3.8.5. Quy định đối với công trình giao thông trong đô thị 

- Hè phố, đường đi bộ và đường dành riêng cho xe đạp phải đảm bảo chiều 

rộng theo quy định,  an toàn và thuận tiện cho cho người khuyết tật sử dụng. 

Bố trí kết hợp với hành lang cây xanh bóng mát, tiểu cảnh, chỗ nghỉ chân và 

các tiện ích đô thị khác. Trồng cây xanh không che khuất hệ thống biển báo, 

biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông, tầm nhìn của phương tiện giao thông 

trên đường phố. 
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- Nhà chờ xe buýt, cột đèn, lan can, rào chắn, các chi tiết kiến trúc của công 

trình phụ trợ được thiết kế đồng bộ, dễ nhận biết, thuận lợi, an toàn cho 

người và phương tiện tham gia giao thông; có hình thức kiến trúc, màu sắc 

bảo đảm yêu cầu mỹ quan, đặc trưng của đường phố và khu vực. 

- Bến, bãi phải có vị trí, quy mô phù hợp với đô thị; an toàn và thuận tiện cho 

người sử dụng. Quy mô, hình thức kiến trúc các công trình phụ trợ trong bến 

bãi đường bộ phải hài hòa, phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan của 

khu vực. 

 



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

90 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM 

4.1. Tổ chức thực hiện 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cụ thể khu vực nhằm đảm bảo cho công 

tác quy hoạch và xây dựng trên địa bàn Thành phố được triển khai đồng bộ, hài 

hòa về không gian, kiến trúc và cảnh quan; phù hợp với quy hoạch đã được 

duyệt. Quy chế cũng là cơ sở pháp lý để triển khai cấp giấy phép xây dựng cho 

công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định. Việc tổ chức thực hiện quy chế được 

triển khai như sau: 

 Về cấp giấy phép xây dựng: 

+ Đối với những dự án, công trình tuân thủ các quy định trong Quy chế 

này, các cơ quan chức năng, theo thẩm quyền, căn cứ quy chế để cấp giấy 

phép xây dựng theo các quy định hiện hành. 

+ Đối với những công trình và dự án đầu tư xây dựng có đề xuất trái với 

Quy chế này, Sở Xây dựng,  Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất để báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định. 

 Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể: 

+ Sở Xây dựng, UBND TP. Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha 

Trang, UBND các phường, xã và các cơ quan có liên quan chủ động tiếp 

tục rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có đề xuất bổ sung, 

chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển  đô thị. 

+ Tiếp tục đề xuất nghiên cứu, soạn thảo các quy định chi tiết, cụ thể hơn 

nữa cho các nội dung quản lý quy hoạch, kiến trúc khác trong khu vực 

(nếu cần thiết). 

 Về điều chỉnh các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án đầu tư đã được 

phê duyệt hoặc thỏa thuận phương án kiến trúc: 

+ Khi có nhu cầu điều chỉnh các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án 

đầu tư đã được phê duyệt hoặc thỏa thuận phương án kiến trúc, phương 

án điều chỉnh cần tuân thủ các quy định của Quy chế này. 

4.2. Quy định trách nhiệm 

1. Sở Xây dựng Khánh Hòa và các sở, ngành có liên quan: 

Thực hiện trách nhiệm quản lý phát triển đô thị theo thẩm quyền được quy 

định trong các văn bản pháp quy hiện hành. 

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang: 
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+ Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chịu trách nhiệm về không 

gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo phân cấp hiện hành; Chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai việc thực hiện các quy định 

của Quy chế này; Giám sát và xử lý các sai phạm liên quan trên địa 

bàn quản lý. 

+ Quy định trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trực thuộc về quản 

lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể tại thành phố; phân cấp và quy định 

nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân trực tiếp theo dõi, giám sát, thực 

hiện việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy chế 

này. 

+ Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên 

quan đến quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị như: chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình; cơ chế hỗ trợ người dân; nội dung dự án, 

quy trình xây dựng; quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, cải tạo công 

trình, cảnh quan đô thị. 

+ Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tình trạng xuống cấp, hư 

hỏng của cảnh quan, kiến trúc đô thị; xử lý các thông tin phản ảnh của 

người dân về việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 

thị đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng mới, sở 

hữu, sử dụng công trình kiến trúc đô thị; xử lý các trường hợp vi 

phạm Quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo 

quy định pháp luật. 

+ Tổ chức công bố công khai Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và 

thực hiện quy định của quy chế về quản lý quy hoạch không gian, 

kiến trúc, cảnh quan của đô thị. 

+ Phân công, tổ chức, theo dõi việc thực hiện các quy định của quy chế 

quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại địa bàn quản lý. 

+ Giao cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức lập các quy 

hoạch chi tiết và các quy chế quản lý chi tiết đối với các khu vực 

trong đô thị theo thẩm quyền. 

a) Ủy ban Nhân dân phường, xã 

 Tuyên truyền và phổ biến về Quy chế quản lý Quy hoạch, kiến trúc khu vực 

và các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng đô thị đến các cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể, cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

 Chịu trách nhiệm về quản lý trật tư xây dựng, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm về xây dựng, quản lý đô thị theo quy định pháp luật. 
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 Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị trên địa bàn quản 

lý. Niêm yết công khai quy hoạch đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế này. 

b) Các chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng: 

 Tuân thủ các quy định thuộc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do 

chính quyền đô thị ban hành và các quy định quản lý đô thị liên quan khác. 

 Khi xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình phải thực hiện theo 

đúng quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được 

duyệt. Chỉ sau khi được phép của cơ quan có thẩm quyền mới được điều 

chỉnh hay thay đổi về chức năng sử dụng, mật độ, hình thái kiến trúc, kết 

cấu... Nếu không tuân thủ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, vi 

phạm trong xây dựng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

c) Các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế: 

 Tuân thủ các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc không gian đô thị 

thành phố Nha Trang theo quy hoạch chung được duyệt, quy chế quản lý và 

các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. 

d) Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm: 

 Thanh tra xây dựng các cấp có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện Quy 

chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn; phát hiện và xử lý các vi 

phạm theo thẩm quyền tại địa bàn phụ trách; báo cáo chính quyền đô thị và 

cơ quan quản lý trực tiếp. 

 Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 

trúc đô thị; vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tùy theo mức độ vi 

phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

e) Giám sát cộng đồng đối với việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan 

đô thị: 

 Đại diện của cộng đồng dân cư hoặc cá nhân được quyền: giám sát các hoạt 

động của chính quyền đô thị, của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các 

quy định pháp luật về xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; trong 

việc bảo vệ, khai thác, sửa chữa chỉnh trang các công trình kiến trúc và cảnh 

quan đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành; phản ảnh các hành vi vi 

phạm quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trong khu vực với chính 

quyền đô thị trực tiếp quản lý. Chính quyền đô thị có trách nhiệm nghiên 

cứu, xem xét, tiếp thu và phản hồi các ý kiến giám sát của cộng đồng. 

 Căn cứ để giám sát là các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, đồ án quy hoạch phân khu, 
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quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, mô hình được lập trên tỷ lệ quy hoạch chi 

tiết đã phê duyệt, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã ban hành, 

hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công 

bố. 

f) Quản lý, lưu trữ tài liệu liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan 

đô thị 

Các văn bản pháp lý, hồ sơ, bản vẽ, mô hình, thuyết minh, quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc đô thị (sau đây gọi tắt là tài liệu) bao gồm: 

 Tài liệu về quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan khu vực; 

 Tài liệu về liên quan đến công trình, kiến trúc đô thị; 

 Các tài liệu liên quan khác. 

Các tài liệu được quản lý, lưu giữ tại cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, 

kiến trúc, quy hoạch; các tổ chức tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, chủ 

sở hữu, cơ quan quản lý khu vực cảnh quan, công trình kiến trúc đô thị. Việc 

quản lý, lưu trữ và khai thác sử dụng được thực hiện theo quy định pháp luật 

về lưu trữ. 

4.3. Điều khoản thi hành 

 Trách nhiệm của các cá nhân, tập thể: 

+ Mọi tổ chức cá nhân có hoạt động xây dựng trong khu vực có trách nhiệm 

thi hành nghiêm túc các quy định của Quy chế này. 

+ Mọi vi phạm các quy định của Quy chế này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp. 

+ Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ảnh với các cơ quan quản 

lý chuyên ngành để báo cáo UBND Tỉnh, Sở Xây dựng hoặc UBND 

Thành phố, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

 Sở Xây dựng Khánh Hòa, Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Nha Trang chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và 

tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND Thành 

phố và UBND Tỉnh để giải quyết. 

 UBND các phường, thực hiện việc quản lý xây dựng theo đúng các quy dịnh 

trong bản Quy chế này. 

 Bản Quy chế này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
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T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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5. PHỤ LỤC 

5.1. Phụ lục 1: Thống kê các cơ sở giáo dục – đào tạo cấp đô thị trên địa bàn 

TT Danh mục công trình Vị trí 

  Trường THPT (công lập)   

1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 67 Yersin, Phường Phương Sài 

2 Trường THPT Lý Tự Trọng 3 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ 

3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 32 Hàn Thuyên, Xương Huân 

4 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Số 2 Hòn  Chồng, Vĩnh Phước 

5 Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hoà Số 2 Hòn Chồng, Vĩnh Phước 

6 Trường THPT Phạm Văn Đồng Phường Vĩnh Nguyên 

  Trường THPT (tư thục)   

7 Trường THPT iSchool Nha Trang Số 25 Hai Bà Trưng, Xương Huân 

8 Trường THPT Dân lập Nguyễn Thiện Thuật 
Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân 

Lập 

9 Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên 

10 Trường THPT Hermann Gmeiner Phường Vĩnh Hải, Nha Trang 

  Trung tâm GDTX, dạy nghề   

1 
Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Nha 

Trang (cơ sở 1) 

Số 104 Sinh Trung, phường Vạn 

Thạnh 

2 
Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Nha 

Trang (cơ sở 2) 
Số 9 Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ 

3 Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hoà 
Số 3 Trần Hưng Đạo, phường Lộc 

Thọ 

4 
Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng 

nghiệp Khánh Hoà 

Số 52 Lê Thành Phương, TP. Nha 

Trang 

  Trường Trung cấp, Đại học, Cao đẳng   

1 Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Nha Trang 
Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, P.Vĩnh 

Phước 

2 Trường TCXN Pasteur Số 8 Trần Phú, Nha Trang 

3 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 84 Quang Trung, P. Lộc Thọ 
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TT Danh mục công trình Vị trí 

4 Trường Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang Đồng Đế, TP. Nha Trang 

5 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang 
Số 32 Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên 

6 Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Số 2 Điện Biên Phủ, P.Vĩnh Hoà 

7 Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt 
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha 

Trang 

8 Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ Số 71 Hồng Bàng, P.Phước Tiến 

9 
Trường Dự bị Đại học Dân tộc TW Nha 

Trang 
46 Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Lập 

10 Trường Đại học Khánh Hoà 
Số 1 Nguyễn Chánh, phường Lộc 

Thọ  

11 Trường Đại học Nha Trang 
Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha 

Trang 

12 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Nha 

Trang) 

Số 9 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh 

Phước, TP. Nha Trang 

13 Trường Sĩ Quan Thông tin 

Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường 

Vĩnh Hải, khu vực Đồng Đế, TP. Nha 

Trang 

14 Học viện Hải Quân Số 30 Trần Phú, TP Nha Trang 

15 Trường Sĩ quan không quân 
Cổng 3 đường Biệt Thự, TP Nha 

Trang 

(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa và Báo cáo số 

8545/BC – UBND ngày 06/12/2017 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

thành phố; ước tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2018). 

 

5.2. Phụ lục 2: Thống kê công viên cây xanh, vườn hoa 

a) Phụ lục 2a: Thống kê công viên cây xanh, vườn hoa hiện có trên địa bàn 

 STT PHƯỜNG TÊN CÔNG VIÊN 

 DIỆN 

TÍCH 

(ha)  

 ĐÁNH GIÁ  

HIỆN TRẠNG  

   I.  VƯỜN HOA 15.47  
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1 Vĩnh Hòa 
Các ô thảm cỏ Khu đô thị mới 

Vĩnh Hòa 
0.2  Thảm cỏ  

2 Vĩnh Hòa Khu đất trống nhà máy Z753 0.85  Đất trống  

3 Vĩnh Hòa Sân bóng Khatoco 0.82  Thảm cỏ sân bóng  

4 Vĩnh Hòa 
Công viên khu D - Bắc Vĩnh 

Hải 
0.09 

 Đang hoạt động - mật 

độ cây xanh thiếu  

5 Vĩnh Hải Công viên khu dân cư AT 0.18  Đang thi công  

6 Vĩnh Phước 
Công viên đường 2 tháng 4 

giao đường Hòn Chồng 
0.20 

 Đang hoạt động, mật 

độ cây xanh thiếu 

7 Vĩnh Thọ Công viên Bắc cầu Trần Phú 2.05 

 Đang hoạt động, 

 mật độ cây xanh 

thiếu, hạ tầng hư hỏng  

8 Vĩnh Thọ 
Công viên đường Cù Huân 

giao đường Trần Phú 
0.74  Đang hoạt động 

9 
Xương 

Huân 
Công viên Thiếu Nhi 0.2 

 Đang hoạt động + 

chăm sóc tốt  

10 
Xương 

Huân 
Công viên Yến Phi 0.31 

 Đang hoạt động + 

chăm sóc tốt  

11 Vạn Thắng Công viên Vạn Thạnh 0.1 
 Đang hoạt động,  

mật độ cây xanh thiếu 

12 Phương Sơn Cây xanh Đồi Trại Thủy 6.29 
 Cây xanh mật độ 

Trung bình  

13 Phương Sài Công viên  23 tháng 10 0.57 

 Đang hoạt động, mật 

độ  

cây xanh thiếu 

14 Phước Hòa 

Trung tâm thi đấu và luyện tập 

thể thao Nha trang 

(Sân vận động Phước hòa) 

1.67 Đang hoạt động  

15 Tân Lập 
Đảo giao thông ngã 7 

(Lê Thánh Tôn) 
0.19 

 Đang hoạt động + 

chăm sóc tốt  

16 Tân Lập Sân nội bộ các cổng Đường 

Nguyễn Thiện Thuật 
0.26 

 Đất trống –  

cây xanh tự phát  

17 
Vĩnh 

Nguyên 

Công viên góc Hoàng Diệu - 

Trần Phú 
0.14 

 Thảm cỏ -  

chăm sóc tốt  

18 
Vĩnh 

Nguyên 

Công viên góc Dã Tượng - 

Nguyễn Lộ Trạch – Hoàng Sa 
0.13 

 Đang hoạt động, mật 

độ cây xanh thiếu, 

 hạ tầng hư hỏng  

19 Phước Long 
Công viên đường 

Nguyễn Văn Bảy 
0.10 

 Đang chăm sóc tốt 

(Đầu tư 2015)  
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20 Phước Long 
Công viên Khu đô thị mới 

Phước Long khu B 
0.25 

 Đang hoạt động,  

mật độ cây xanh thiếu 

21 
Vĩnh 

Trường 
Khu tái định cư Vĩnh Trường 0.13 

 Đất trống + Bị chiếm 

dụng xây nhà tạm, 

 tập kết VLXD 

  II. CÔNG VIÊN TẬP TRUNG 23.5  

1 

 

Công viên ven biển đường 

Phạm Văn Đồng 
6.04   

Vĩnh Hải Công viên Bãi Dương 4.69  Đang thi công  

Vĩnh phước Công viên Hòn Chồng 1.35  Đang hoạt động  

2 

 

Công viên ven biển đường 

Trần Phú 
17.46   

Xương 

Huân 
Công viên Yersin 1.70 

 Đang hoạt động –  

chăm sóc tốt  

Lộc Thọ 
Công viên bờ biển từ UBND 

Tỉnh đến Tháp Trầm Hương 
3.30 

 Đang hoạt động,  

hạ tầng hư hỏng  

Lộc Thọ Quảng trường 2-4 1.05 
 Đang hoạt động,  

sân xi măng  

Lộc Thọ 

Công viên bờ biển từ quảng 

trường đến Ana Mandara 

Resort 

5.52 
 Đang hoạt động,  

hạ tầng hư hỏng  

Vĩnh 

Nguyên 

Công viên bờ biển Sân bóng + 

Thanh niên + AB 
4.39 

 Đang hoạt động,  

hạ tầng hư hỏng  

Vĩnh 

Nguyên 
Công viên Bạch Đằng 1.49 

 Đang hoạt động + 

chăm sóc tốt  

TỔNG 38.89  

 

b) Phụ lục 2b: Thống kê công viên , vườn hoa trong các dự án đầu tư đến 

năm 2025 

STT PHƯỜNG TÊN DỰ ÁN 

 DIỆN 

TÍCH  

(ha)  

 ĐÁNH GIÁ  

HIỆN TRẠNG  

 I.  Danh sách chi tiết công viên dự án đang 

được đầu tư đến năm 2020 
31.2                    

1 Vĩnh Hòa Khu dân cư Đường đệ                   Đất trống  



 

 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực từ 1 đến 7 - Khu đô thị ven biển, tp. Nha Trang  

 

99 

0.41  

2 
Vĩnh Hòa 

Khu nhà ở cao cấp Hoàng 

Phú 

                 

0.96   Đang thi công  

3 Vĩnh Hòa 

Công viên Đường Võ 

Trường Toản (Bắc Vĩnh 

Hải) 

                 

0.11  
 Đang thi công  

4 Phước Hải 
ĐC Khu đô thị mới Lê Hồng 

Phong II 

                 

6.33  
Đang thi công 

5 Phước Hải 
Khu đô thị VCN - Phước 

Hải 

                 

1.77  
Đang thi công 

6 Phước Hải Khu đô thị Lê Hồng Phong I 
                 

2.80  
Đang thi công 

7 
Phước 

Long 

Khu đô thị VCN- Phước 

Long  

                 

0.59  
Đang thi công 

8 
Phước 

Long 

Khu đô thị mới Phước Long 

khu A 

                 

3.39  
Đang thi công 

9 Phước Hòa 
Khu nhà ở Gia đình Quân 

đội K98-NT 

                 

0.36  
Đang thi công 

10 
Vĩnh 

Nguyên 

Trung tâm đô thị TM- DV- 

TC- DL Nha Trang  

(phân khu I) 

                 

4.55  
Đang thi công 

11 
Vĩnh 

Nguyên 

Trung tâm đô thị- TM- DV- 

TC- DL Nha Trang (phân 

khu II và III) 

                 

8.22  
Đang thi công 

12 
Vĩnh 

Nguyên 
Khu đô thị MIPECO 

                 

1.35  
Đang thi công 

13 
Vĩnh 

Trường 
Khu đô thị An Viên 

                 

0.38  
Đang thi công 

 II.  Danh sách công viên trong các dự án đầu 

tư đến năm 2025 
68.57                 

1 Vĩnh Hòa 
Khu nhà ở biệt thự Incomex 

Sài Gòn 

                 

1.56  
 Đang đầu tư  

2 Vĩnh Hòa 
Chỉnh trang khu vực núi 

Hòn Xện 

                 

2.96  
Đang đầu tư 

3 Vĩnh Hòa Khu dân cư khóm Đường Đệ 
                 

0.13  
Chưa thi công 

4 
Vĩnh Hòa- 

Vĩnh Hải 

QH TL 1/2000 KDC Vĩnh 

Hải - Vĩnh Hòa 

                 

1.89  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

5 Vĩnh Hải Khu dân cư Nam Vĩnh Hải 
                 

4.14  

Dân cư thưa thớt - 

 Đất đồi trống 

6 

Vĩnh 

Phước- 

Vĩnh Thọ- 

Ngọc Hiệp 

QH 1/2000 KDC Vĩnh 

Phước - Vĩnh Thọ 

              

35.76  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

7 Vĩnh Quy hoạch 1/2000 KDC Cồn                  Nằm trong dân cư 
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Phước Nhất Trí 0.13  hiện trạng 

8 
Xương 

Huân 
Khu dân cư Cồn Tân Lập 

                 

0.59  

Nằm trong khu đông 

dân cư 

9 

Ngọc 

Hiệp- 

Vạn Thắng 

QHCT 1/500 KDC Khu vực 

Sông Kim Bồng 

                 

1.38  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

10 Ngọc Hiệp Khu dân cư Ngọc Hiệp 
                 

2.82  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

11 
Phương 

Sơn 

Điều chỉnh Nam Sông Kim 

Bồng 

                 

1.01  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

12 

Phước 

Tân- 

 Phước 

Hải- 

 Phước 

Hòa 

QHCT 1/500 Khu dân cư 

 Phước Tân - Phước Hải - 

Phước Hòa 

                 

0.15  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

13 
Phước 

Long 

Khu đô thị Du lịch Hoàng 

Long 

                 

3.35  

Nằm trong khu dân 

cư 

14 
Phước 

Long 

Khu tái định cư Lê Hồng 

Phong III 

                 

2.18  

Nằm trong khu dân 

cư 

15 
Phước 

Long 
Khu đô thị An Bình Tân 

                 

6.89  
 Đang thi công  

16 
Phước 

Long 

Khu dân cư Phường Phước 

Long 

                 

0.28  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

17 
Vĩnh 

Nguyên 

QHCT Vùng Công nghiệp 

Kho Bình Tân 

                 

0.73  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

18 
Vĩnh 

Trường 

Khu tái định cư Đường vòng 

Núi Chụt 

                 

0.93  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

19 
Vĩnh 

Trường 

KDC Phường Phước Long- 

Vĩnh Trường 

                 

1.61  

Nằm trong dân cư 

hiện trạng 

20 
Vĩnh 

Trường 

Khu hạ tầng kỹ thuật Bến 

Tàu Thuyền 

                 

0.06  
Đang thi công 

TỔNG 99.79                 

 


