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NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT TRONG BẢO TỒN  

VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 

                                                                                                                                                      KTS HOÀNG SỪ 

 

                  

Vừa qua việc hiệp hội du lịch tp Đà Nẵng gửi tâm thư lên Thủ tướng đề nghị xem 

xét lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đã thu hút sự 

hưởng ứng đồng tình của dư luận cả nước, bởi người dân rất lo lắng trước nguy cơ 

khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà sẽ bị băm nát nếu triển khai quy hoạch tổng thể 

này. 

Điều cần nói ở đây là sự băm nát Sơn Trà không phải do các hành động phá rừng 

trái pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước mà ở chỗ do các doanh nghiệp được 

thành phố giao đất, cấp phép đầu tư một cách hợp pháp.Tìm hiểu lịch sử biến đổi 

về quy mô của Rừng cấm Sơn Trà mới thấy quá trình lấy đất rừng Sơn Trà cho xây 

dựng các khu du lịch diễn ra thật đáng lo ngại. 

Trong thời gian từ 1977 đến 1997( trước khi chia tách Quảng Nam – Đà 

Nẵng, bán đảo Sơn Trà được quản lý và bảo vệ khá chặt chẽ qua quyết định của 

nhà nước ban hành gồm: 

 + Quyết định số 41-TTg ,Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/01/1977. Sơn 

Trà là rừng cấm có diện tích khoảng 4.000 ha , quy định cụ thể :Toàn bộ bán đảo 

Sơn Trà và vùng xunh quanh chân núi kéo dài ra 500m,toàn bộ diện tích rừng hiện 

còn và diện tích các đồi trọc sẽ trồng rừng. 
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 + Quyết định số 447/LN - KL do Bộ Lâm nghiệp ban hành ngày 02/10/1992, đổi 

tên thành khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, xác định cụ thể tổng diện tích là 4.439 

ha. 

Từ sau chia tách , tp ĐN phát triển bứt phá, hạ tầng đồng bộ, hàng loạt khu 

đô thị mới mọc lên, TP mở rộng ra toàn bộ không gian hành chính. Bán đảo Sơn 

Trà cũng chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc phát triển bứt phá đó, do tính chất đặc thù là 

khu bảo tôn thiên nhiên lại có cảnh quan biển đảo tuyệt đẹp nên Sơn Trà trở thành 

mục tiêu đặc biệt cho các dự án khách sạn, resorts, nghỉ dưỡng và đô thị cao cấp. 

Vì vậy đã phát sinh hàng loạt vấn đề bất cập trong quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: 

về xâm hại quy mô ranh giới khu bảo tồn, về mâu thuẫn giữa định hướng bảo tồn 

thiên nhiên và khai thác phát triển, về cấp phép đầu tư, về chuyển mục đích sử 

dụng rừng…Sau đây là một số bất cập lớn cần được xem xét nghiêm túc nhằm bảo 

vệ Sơn Trà cho thế hệ mai sau. 

 

PHẦN I: NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN  LÝ – KHAI THÁC KHU BẢO 

TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ:  

1. Công tác cấp phép đầu tư dự án trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà 

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà trước đây được thủ tướng chính phủ ban hành 

Quyết định số 41-TT ngày 24/01/1977, xác lập là rừng cấm Sơn Trà với diện tích 

khoảng 4.000 ha.  

Hiện nay TP ĐN đã cấp phép đầu tư và giao đất rừng cho 14 doanh nghiệp xây 

dựng các khu du lịch, biệt thự, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp…với tổng diện 

tích khoảng 1225,45 ha. Chiếm gần 30% tổng diện tích toàn khu bảo tồn ) , Phần 

lớn các dự án này được cấp phép đầu tư từ những năm 2000 -2010.( xem bản đồ 

kèm theo) 
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BẢN ĐỒ KHỚP NỐI TỔNG THỂ CÁC DỰ ÁN TRÊN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 

 

 

 

- Luật bảo vệ và phát triển Rừng 2004 quy định Thẩm quyền giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng như sau: 

Điều 28 khoản 2- Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng được quy 

định: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một 

phần khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập. 

Như vậy việc chuyển đất rừng trên khu bảo tồn sang đất khác dù ở quy mô lớn nhỏ 

nào đều thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ. 

Như vậy, việc ĐN đã cấp phép đầu tư và giao đất rừng cho các doanh nghiệp tại 

khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà thời gian này là không đúng thẩm quyền. 
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Tuy nhiên cũng cần thừa nhận một thực tế khách quan là các nhà đầu tư  

được thành phố (nhà nước) cấp phép đầu tư vào Sơn Trà là hoàn toàn hợp pháp, vì 

họ chỉ biết những gì cơ quan có thẩm quyền thông tin và họ chỉ xin được đầu tư 

vào Sơn Trà, mong muốn góp phần cho Đà Nẵng phát triển.  

 

2. Quyết định số 6758/QĐ - UBND của UBND TP Đà Nẵng cắt giảm quy mô 

khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà: 

Thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004, năm 2008 UBND Thành phố 

Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6758/QĐ - UBND ngày 20/9/2008 về việc phê 

duyệt quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 

2020.Theo quyết định này diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà từ 4.439  ha 

giảm xuống chỉ còn 2.591,1 ha bao gồm rừng tự nhiên, rừng trồng, đất trống và đồi 

núi trọc .  

Quyết định số 6758 năm 2008 của UBND Tp Đà Nẵng Giảm 1847,9 ha 

,chiếm 41% tổng diện tích khu bảo tồn, lấy đất rừng cấp cho du lịch là quá lớn, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của khu bảo tồn không khỏi làm những người 

quan tâm đến bảo tồn Sơn Trà đặt câu hỏi có hay không một chủ trương của ĐN 

nhằm cắt đất khu Bảo Tồn giao cho các dự án Du lịch và bất động sản trong thời 

gian qua, đồng thời tạo cở sở pháp lý cho việc khai thác quỹ đất quy mô lớn trong  

khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà ?  

Như vậy bằng quyết định số 6758, Đà Nẵng đã chuyển mục đích sử dụng 

1847,9ha rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà sang đất khác . tuy nhiên đây 

là một quyết định sai luật vì theo Điều 28 khoản 2- Luật bảo vệ và phát triển Rừng 

2004 Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng bảo tồn thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng chính phủ. 
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3.Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 12/9/2013 của Thủ tướng CP về quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu( 2011- 2015) 

của thành phố Đà Nẵng. 

Trong phần chuyển mục đích sử dụng đất có ghi rõ chuyển 1906 ha đất rừng 

đặc dụng qua đất phi nông nghiệp. Như vậy đến năm 2013 với Nghị quyết số 

105/NQ-CP ngày 12/9/2013 của Thủ tướng CP ĐN đã chính thức xác định cắt 

gần 40% đất rừng khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà sang đất khác. 
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4. Quyết định số 2347/QĐ-TTg NGÀY 04/12/2013 của TTCP phê duyệt Điều 

Chỉnh Quy hoạch chung tp Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2050. 

Năm 2013 Đà Nẵng tổ chức lập đồ án Điều chỉnh QHC đến 2030, tầm nhìn 

2050. Đồ án này đã định hướng phát triển du lịch trên Sơn Trà phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất theo nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 12/9/2013 của Thủ 

tướng CP, kết quả là các dự án du lịch, đô thị. Khách sạn, Resort… đã được tp 

ĐN cấp phép từ lâu được hợp thức hóa. 

 

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP ĐN ĐẾN 2030, TẦM 

NHÌN 2050 
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5. Quyết định số 2163/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

khu du lịch quốc gia Sơn Trà: 

Năm 2016, tp ĐN đã tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc 

gia Sơn Trà, do Viện chiến lược phát triển du lịch nghiên cứu thực hiện. Theo bảng 

tổng hợp sử dụng đất của quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn 

Trà , diện tích đất dành cho phát triển du lịch là 1056 ha. 

 Quyết định số 2163/QĐ-TTg Chính thức đưa 1056 ha rừng bảo tồn 

thiên nhiên vào định hướng xây dựng khu du lịch quốc gia Sơn Trà. 

 

 

 

Nhận xét:  

Như vậy, sau 6 năm kể từ 2008 việc cắt giảm hơn 1847 ha rừng đặc 

dụng Sơn Trà sang đất khác, đất phi nông nghiệp đã được nhà nước 

chính thức hóa bằng các nghị quyết, quyết định của chính phủ trong 

năm 2013( thời điểm không chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 2014- 
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luật này quy định việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang đất 

khác >50 ha thuộc thẩm quyền của quốc hội). 

 

PHẦN II: CẦN KHÔI PHỤC PHÁP LÝ CHO KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ. 

Sơn Trà hiện đang là vùng đất vàng quy mô lớn nhất, duy nhất còn lại của 

ĐN. là món quà vô cùng quí giá do thiên nhiên ban tặng cho người dân ĐN, là khu 

bảo tồn quốc gia, là độc nhất vô nhị về cảnh quan thiên nhiên, là lá phổi xanh, là 

tấm khiên che chắn bão gió và quốc phòng cho tp. 

Có thể nói việc cắt giảm 41% diện tích rừng chuyển sang đất khác là quá lớn, 

khu vực bị cắt giảm nằm ở chân núi thuộc vùng đệm bảo vệ cho khu bảo tồn tránh 

khỏi sự xâm hại từ các hoạt động của con người, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sự tồn tại các loài động vật quý hiếm trong khu bảo tồn. khi đã được xác 

định là đất phi nông nghiệp thì khả năng 40% Sơn Trà biến thành đô thị là hoàn 

toàn có thể xảy ra trong tương lai không xa. 

Vấn đề nóng bỏng trong dư luận cộng đồng hôm nay là để phát triển kinh tế, 

tp ĐN có thực sự cần thiết phải biến 40% bán đảo Sơn Trà từ  đất rừng chuyển đổi 

thành đất phi nông nghiệp, thành các khu đô thị, resort, khách sạn ... đồng nghĩa 

với rừng xanh biến thành rừng bê tông? Vì vậy phải khẳng định việc phục hồi lại 

diện tích cần thiết cho khu bảo tồn hết sức quan trọng và cấp bách. 

Để phục hồi pháp lý cho toàn bộ không gian khu bảo tồn Sơn Trà , tp ĐN cần thực 

hiện một số vấn đề cơ bản sau: 

 

1. Thu hồi Quyết định số 6758/QĐ – UBND vì đây là quyết định trái thẩm quyền. 

2. Trình chính phủ điều chỉnh phục hồi diện tích rừng đặc dụng Sơn Trà  trong 

quy hoạch sử dụng đất 2020 của tp ĐN . 

3. Trình chính phủ diều chỉnh định hướng bảo tồn và phát triển trên bán đảo 

sơn trà trong Quy hoạch chung tp ĐN đến 2030, tầm nhìn 2050. 

4.Trình chính phủ xem xét, điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát 

triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà . 
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PHẦN III: CẦN CÓ QUY HOẠCH TỔNG THỂ TÍCH HỢP HÀI HÒA GIỮA  

BẢO TỒN  VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ . 
 

Ngoài nhiệm vụ là tiền đồn quốc phòng, trên bán đảo Sơn Trà đang cùng tồn tại 

khu bảo tồn thiên nhiên và khu du lịch quốc gia. Hiện nay đang tồn tại 2 xu hướng 

- Giữ nguyên hiện trạng, khôi phục không gian và Bảo tồn tối đa trên toàn bộ khu 

bảo tồn. Khai thác nhằm vào các hoạt động tham quan dã ngoại, nghiên cứu khoa 

học, biến Sơn Trà thành thương hiệu của tp, qua đó thu hút mạnh khách du lịch cho 

ĐN. 

- Khai thác lợi thế không gian núi - biển - đảo, đầu tư tập trung  tạo nên một khu du 

lịch quốc gia đẳng cấp cao.Thu hút hàng triệu lượt  khách lưu trú và tham quan 

hàng năm. 

 Như vậy giữa bảo tồn và phát triển có mâu thuẫn rất lớn.Tuy nhiên nên có giải 

pháp nhằm vừa bảo tồn thiên nhiên thật tốt đồng thời không phí phạm lợi thế có 

một không hai cho du lịch của ĐN bằng một quy hoạch tổng thể tích hợp cả quy 

hoạch bảo tồn và phát triển hài hòa . Trong đó phần quy hoạch phát triển du lịch 

đăc biệt không phương hại đến bảo tồn các loài động vật , thực vật, bảo tồn cảnh 

quan tự nhiên, các kiến trúc phải được ẩn mình vào trong thiên nhiên. 
 

1.Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên:  Hạn chế tối đa các dự án chiếm diện tích lớn trên 

các sườn núi, chỉ lựa chọn một số thung lũng, sườn núi kín để xây dựng tập trung, 

ẩn mình vào trong thiên nhiên. Đăc biệt tránh các khu vực nhạy cảm quốc phòng  

2. không cho phép xây dựng dự án qui mô nằm ở những đỉnh đồi và các điểm cao 

của bán đảo  

3. không cho phép các dự án xây dựng trên sườn núi phía Nam hướng về tp. 

4. Tạo các điều kiện hạ tầng cho các hoạt động khám phá tài nguyên, dã ngoại 

ngoài trời, đi bộ, bơi lội, lặn biển , tham quan các rặng san hô , đáy biển… 

5.Khu vực dự án Công viên Đại dương là khu vực kết nối đô thị và bán đảo, là địa 

điểm lý tưởng cho các dịch vụ du lịch đại dương .Dự án này không tác động trực 

tiếp vào khu bảo tồn , rất cần được nghiên cứu thực hiện.Tuy nhiên cần có nghiên 

cứu đầy đủ, thận trọng tác động xấu vào các rặng san hô chân núi. 

6.Khu vực sườn núi phía Nam hướng về tp chỉ cho phép xây dựng dưới con đường 

chân núi. 
 

 
 
 

                                                                                                      Đà Nẵng 20/4/2017 


