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Quy hoạch phát triển bán đảo Sơn 

Trà và Một số vấn đề pháp lý liên 

quan

Nguyễn Hoàng Phượng

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên
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Bố cục

 Hiện tại và tương lai của Bán đảo Sơn Trà

 Tình trạng “loạn” Quy hoạch liên quan đến Bán đảo Sơn Trà

 Công cụ Đánh giá môi trường Chiến lược 

 Một số khuyến nghị

People and Nature Reconciliation
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Bán đảo Sơn Trà

 Tổng diện tích tự nhiên là 4.439 ha

 Hội tụ đủ ba yếu tố: kinh tế, quốc 
phòng an ninh và bảo tồn thiên 
nhiên;

 Đặc trưng tổng hòa của hệ sinh thái 
rừng và biển với những loài đặc hữu 
và rạn san hô;

 Là một phần của Vùng sinh thái 
Trường Sơn - một trong 200 vùng 
sinh thái tiêu biểu toàn cầu

 Là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu

 Là bức bình phong chặn gió bão.

 Là nơi sinh sống của quần thể voọc 
chà vá chân nâu – loài đặc hữu của 
khu vực Đông Dương. 

People and Nature Reconciliation

Vị trí cô lập, xung quanh là biển và khu đô
thị, diện tích ngày càng bị thu hẹp
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TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG CHUYỂN SANG MỤC ĐÍCH 
KHÁC TỪ NĂM 2006-2013 (Phụ biểu 1 Quyết định 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/04/2014)

TT Địa phương Tổng

Chia theo 3 loại rừng

Chia theo đối tượng

Không phải trồng thay thế Phải trồng rừng thay thế

Rừng 

ĐD

Rừng 

PH

Rừng 

SX
Tổng

Trồng 

cây Cao 

su

Trồng 

cây 

nông 

nghiệp, 

NLKH

Tổng

Xây 

dựng 

công 

trình 

thủy 

điện

Khai 

thác

khoáng

sản, 

VLXD

Thủy 

lợi, 

kênh 

mương

Nuôi 

trồng

thủy sản

Đường

giao 

thông

An 

Ninh, 

Quốc

phòng

Khu 

công 

nghiệp

, nhà 

máy

Tái

định

cư

Du 

lịch, 

dịch

vụ

Hạ

tầng

nông 

thôn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG 386.290 7.240 32.120 346.940 310.260 260.880 49.380 76.040 22.340 14.870 5.100 200 950 3.570 3.850 5.030 2.640 17.490

I MN phía Bắc 40.614 251 5.854 34.509 26.457 26.388 69
14.15

7
4.963 5.022 17 - 454 559 191 203 148 2.601

II ĐB Bắc Bộ 4.793 34 297 4.463 50 - 50 4.743 - 4.233 39 - 23 80 157 3 48 160

III
Bắc Trung 

Bộ
71.124 24 3.133 67.967 59.606 59.588 18

11.51

9
5.408 2.386 929 26 209 142 61 384 33 1.940

IV
Duyên hải 

MT
49.215 1.390 3.533 44.292 39.016 37.117 1.899

10.19

9
3.287 1.921 1.310 19 7 370 116 53 1.239 1.877

31 TP. Đà Nẵng 1.226 1.086 - 140 - - 1.226 - 4 108 28 1.086

V Tây Nguyên 120.359 4.025 5.513
110.82

1
98.785 96.787 1.998

21.57

5
8.132 359 2.780 - 218 1.385 138 1.999 43 6.522

VI
Đông Nam 

Bộ
51.228 1.506 4.366 45.357 41.639 40.996 643 9.590 256 447 26 - 27 812 2.788 1.824 1.024 2.385

VII Tây Nam Bộ 48.960 5 9.421 39.533 44.703 - 44.702 4.258 299 502 - 154 8 218 403 560 105 2.010

People and Nature Reconciliation

Page  5

Hiện trạng đất rừng chuyển đổi sang kinh doanh du lịch, 
dịch vụ trên cả nước

People and Nature Reconciliation
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Page  6

Hiện trạng chuyển đổi đất rừng của Đà Nẵng

Đà Nẵng đứng thứ 2 cả nước trong chuyển đổi rừng đặc
dụng, chỉ sau Đăk Nông với 3.784 ha

1.086 ha tương đương 88,6% rừng bị chuyển đổi là rừng
đặc dụng

Toàn bộ diện tích rừng đặc dụng ở chuyển đổi là cho mục
đích du lịch và dịch vụ;

Toàn bộ diện tích rừng chuyển đổi (1.226ha) đều phải trồng
rừng thay thế

People and Nature Reconciliation
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Quy hoạch sử dụng đất Bán đảo Sơn Trà đến năm 2020

People and Nature Reconciliation Page  8

Các quy hoạch và quyết định điều chỉnh diện tích bán đảo 
Sơn Trà, 1976 – 2016 

Quyết định Thay đổi diện tích và cơ quan quản lý bán đảo Sơn Trà

Quyết định 293/QĐ-UB ngày 25/6/1976 UBND cách mạng tỉnh

Quảng Nam – Đà Nẵng về việc bảo vệ, khôi phục lại rừng ở Bán

đảo Sơn Trà

Chưa rõ diện tích

Quyết định 41/TTg ngày 21/01/1977 của Thủ tướng chính phủ ban

hành về thành lập 10 khu rừng cấm của Việt Nam

Diện tích khoảng 4.000 ha, gồm toàn bộ bán đảo Sơn Trà và vùng

xung quanh chân núi kéo dài với bán kính 500m

Quyết định 447/LN-KL ngày 02/10/1992 của Bộ Lâm nghiệp (nay là

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về phê duyệt Luận

chứng Kinh tế-Kỹ thuật xây dựng KBTTN Sơn Trà thành phố Đà

Nẵng

Khu rừng cấm được đổi thành khu BTTN Sơn Trà theo với quy mô lâm phận là

4.439 ha (trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.595 ha và phân khu

phục hồi sinh thái là 1.844 ha)

Giao cho ban quản lý khu BTTN Sơn Trà quản lý.

Quyết định 6758/QĐ-UBND ngày 20/9/2008 của UBND thành phố

Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2020

Diện tích rừng đặc dụng và đất rừng đặc dụng thuộc khu BTTN Sơn Trà còn

2.591,1 ha, trong đó: 2.320 ha diện tích rừng tự nhiên, 192,1 ha rừng trồng

và 79 ha đất trống, đồi núi trọc.

Khu BTTN Sơn Trà chuyển về Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành

Sơn quản lý trực tiếp

Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

về Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến

năm 2020, định hướng đến năm 2030

Khu BTTN Sơn Trà đổi tên thành Khu dự trữ thiên nhiên với diện tích quy

hoạch là 3.871 ha.

Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính

phủ về quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng của cả nước đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2030

Khu dự trữ thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà có diện tích 2.591,1 ha.

Quyết định 7263/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND thành phố

Đà Nẵng về việc giao rừng và đất lâm nghiệp ở khu BTTN Sơn Trà

cho Hạt kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hanh Sơn quản lý, bảo vệ và

phát triển rừng

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của KBTTN Sơn Trà là 2.536,7 ha

People and Nature Reconciliation
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Một số quy hoạch cấp TW liên quan đến bán đảo Sơn Trà

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2020 (theo Quyết định số 
1866/QĐ-TTg ngày 8/10/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ)

 Quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và Kế hoạch 
sử dung đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành 
phố Đà Nẵng (theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 
12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ);

 Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng (theo Quyết định 
1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ);

 Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (theo 
Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ);

 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 
Sơn Trà (theo Quyết định 2163/QĐ-TTg ngày 
8/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
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Một số quy hoạch cấp địa phương liên quan đến Bán đảo 
Sơn Trà

 Quy hoạch 03 loại rừng (theo Quyết định 
6758/QĐ-UBND ngày 20/09/2008 của UBND 
Thành phố Đà Nẵng);

 Quy hoạch tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (theo 
Quyết định 1866/QĐ-TTg ngày 8/10/2010)

 Quy hoạch sử dụng đất Đà Nẵng đến năm 
2020 (Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 
12/09/2013)

 Quy hoạch tổng thể ngành văn hóa, thể thao 
và du lịch Thành phố Đà Nẵng đến 2020;

 Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 
Sơn Trà;

 Kế hoạch sử dụng đất quận Sơn Trà năm 
2015;

People and Nature Reconciliation

Bán
đảo

Sơn Trà

Quy
hoạch

TW

Chiến
lược

Kế
hoạch

Quy
hoạch
ngành

Quy
hoạch

tổng thể

Quy
hoạch

địa
phương

Mô hình hóa các Quy hoạch – Kế 

hoạch – Chiến lược

Page  11

Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC)

Luật Bảo vệ Môi trường 2005 Luật Bảo vệ Môi trường 2014

Định nghĩa
ĐMC là việc phân tích, dự báo các tác động đến

môi trường của dự án C-Q-K phát triển trước

khi phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền

vững.

ĐMC là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải

pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm

nền tảng và được tích hợp C-Q-K phát triển nhằm bảo đảm

mục tiêu phát triển bền vững.

Đối tượng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (C-Q-K)

Phụ lục I  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày
18/4 /2011 của Chính phủ

Phụ lục I Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 
của Chính phủ

A.II.1. Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực

cấp quốc gia về du lịch (bao gồm cả phân 

ngành của ngành và lĩnh vực đó)

2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, 

thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và đơn vị hành

chính - kinh tế đặc biệt

B.I.2. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4.1.1. Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc
gia về du lịch

B.II.5. Quy hoạch phát triển du lịch, sân golf

Trách nhiệm thực
hiện Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự án C-Q-K

Thời điểm thực
hiện ĐMC phải được thực hiện đồng thời với quá trình lập C-Q-K

Thẩm quyền
thẩm định

Bộ TN&MT tổ chức thẩm định ĐMC đối với C-Q-K do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết
định;

Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định ĐMC của C-Q-K thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình;

UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định ĐMC của C-Q-K thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình và của HĐND 

cùng cấp.

Kết quả
Tích hợp vào văn bản C-Q-K Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC

Báo cáo thẩm định báo cáo ĐMC
People and Nature Reconciliation Page  12

Ví dụ: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia 
Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030

Quy hoạch tổng
thể phát triển du 
lịch cấp quốc gia

Phải lập ĐMC

Tổng cục Du 
lịch, Bộ

VH,TT&DL xây
dựng Quy hoạch

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và
Du lịch lập

báo cáo ĐMC

Thủ tướng
Chính phủ phê

duyệt

Bộ TN&MT 
thẩm định báo

cáo ĐMC

People and Nature Reconciliation
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Tác động Tài nguyên và môi trường

• Tăng áp lực về chất thải rắn và gia
tăng lượng nước thải do khách du 
lịch

• Tác động lên đất lâm nghiệp: xây
dựng các cơ sở hạ tầng du lịch;

• Suy thoái đa dạng sinh học

• Ô nhiễm nước

• Ô nhiễm không khí

• Ảnh hưởng đến mỹ quan

• Ảnh hưởng đến các nguồn tài
nguyên và môi trường

• Tác động lên môi trường sinh học

Tác động nhân văn – xã hội

• Tác động do sự gia tăng các tệ
nạn xã hội và gây sức ép lên cơ sở
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

• Tác động đến vấn đề đảm bảo an 
ninh lương thực do việc thu hồi đất
sản xuất nông nghiệp phục vụ xây
dựng hệ thống cơ sở vật chất du 
lịch;

• Bất bình đẳng trong phân phối lợi
nhuận do chủ đầu tư bê ngoài

• Lạm phát

• Xói mòn bản sắc văn hóa địa
phương

• Hiểu biết của cộng đồng về giá

People and Nature Reconciliation Page  14

Tác động lên Tài nguyên và Môi trường

Tăng áp lực về chất thải rắn và gia tăng lượng
nước thải do khách du lịch

Tác động

• Dự báo đến năm 2030 là khoảng 1,4kg chất thải rắn/ người/ ngày và 120l/ ngày đêm/ 
khách lưu trú và 40l/ ngày đêm/ khách không lưu trú vàn ước thải bằng 80% nước sử
dụng;

• Ước tính đến 2030 đạt 1,4 triệu lượt khách.

Tác động lên đất lâm nghiệp: xây dựng các cơ sở
hạ tầng du lịch;

Biện pháp giảm
thiểu

People and Nature Reconciliation
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Tác động lên Tài nguyên và Môi trường

Suy thoái đa dạng sinh học
Tác động

• Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm nước
Biện pháp giảm

thiểu
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Tác động lên Tài nguyên và Môi trường

Ô nhiễm không khí
Tác động

• Ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên và môi trường

Ảnh hưởng đến mỹ quan
Biện pháp giảm

thiểu

People and Nature Reconciliation

Page  17

Tác động lên Tài nguyên và Môi trường

Ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên và môi trường
Tác động

• Tác động lên môi trường sinh học

Tác động lên môi trường sinh học
Biện pháp giảm

thiểu
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Một số khuyến nghị

Thứ nhất

• Xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, 
Thành phố Đà Nẵng, bao trùm các quy hoạch hiện có, đảm bảo các yếu
tố ĐDSH được xem xét đầy đủ khi phê duyệt quy hoạch phát triển tổng
thể cả bán đảo. 

Thứ hai, 

• Xem xét mở rộng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tạo thành
một quy hoạch chung tổng thể kết nối cả hệ sinh thái rừng và biển trong 
một tổng thể mối liên hệ sinh thái hữu cơ tự nhiên. 

Thứ ba

• Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý giữa các đơn vị liên quan, trong đó, 
xác định đơn vị đầu mối quản lý và chịu trách nhiệm chính về bán đảo
Sơn Trà. 

People and Nature Reconciliation
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Một số khuyến nghị

Thứ tư

• Tăng cường điều tra cơ bản, các nghiên cứu khoa học để cập nhật dữ liệu về
thông tin tổng thể về ĐDSH của Sơn Trà, đặc biệt là các loài quý, hiếm, nguy 
cấp ở Sơn Trà làm cơ sở cho cơ quan quản lý trong việc cân nhắc về giá trị
ĐDSH khi phê duyệt các dự án phát triển ở Bán đảo Sơn Trà.

Thứ năm

• Xây dựng hình ảnh vọoc chà vá chân nâu như biểu tượng thiên nhiên của
thành phố Đà Nẵng hay nhận diện thương hiệu du lịch Đà Nẵng

Thứ sáu

• Tạo cơ chế tham gia góp ý và phản biện chính sách và giám sát thực hiện cho 
cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các quyết định liên quan đến sự phát
triển của Bán đảo Sơn Trà như thông qua các công cụ như ĐMC và ĐTM
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Trân trọng cảm ơn
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