
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀ VANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Hoà Vang, ngày       tháng 12 năm 2021   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500  

Khu di tích Đồi Trung Sơn 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ 

và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2009 và Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Quy hoạch 

đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

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

trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu 

di tích Đồi Trung Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 8499/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh TMB quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu 

di tích đồi Trung Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Mở rộng 

Khu di tích đồi Trung Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu 

di tích Đồi Trung Sơn;  

Căn cứ Công văn số 6652/UBND-ĐTĐT ngày 01/10/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Thông báo số 190-TB/TU ngày 21/9/2021 

của Thành ủy Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 8616/SXD-QHKT&PTĐT ngày 15/11/2021 của Sở 

Xây dựng về việc ý kiến về Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu di 

tích Đồi Trung Sơn; 

Căn cứ Công văn số 2521/SVHTT-KHTC ngày 03/11/2021 của Sở Văn hóa 
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và Thể thao về việc tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh Nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch chi tiết TL 1/500 Khu di tích Đồi Trung Sơn; 

Căn cứ Công văn số 5300/SGTVT-KH ngày 12/11/2021 của Sở Giao thông 

vận tải ý kiến về việc điều chỉnh Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 

Khu di tích Đồi Trung Sơn; 

Căn cứ Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 29/10/2021 của UBND xã Hòa 

Liên về việc kết quả lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 

Khu di tích Đồi Trung Sơn và khu TĐC phía Tây khu đô thị Dragon City Park; 

Xét nội dung Tờ trình số 1151/TTr-BQL ngày 07/12/2021 của Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu di tích Đồi Trung Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại nội 

dung Báo cáo thẩm định số 1839/BC-KTHT ngày 08/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu di tích Đồi 

Trung Sơn, kèm theo hồ sơ do Ban QLDA ĐTXD huyện Hòa Vang phối hợp 

Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính như sau: 

1. Vị trí, ranh giới, quy mô 

- Vị trí: Khu đất thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Ranh giới quy hoạch sử dụng đất được được giới hạn như sau: 

+ Phía Đông Bắc giáp : Đường quy hoạch B=27,5 (7,5+15,0+5,0)m; 

+ Phía Tây Nam giáp : Vệt sử dụng đất dọc 2 bên tuyến đường vành đai 

phía Tây 2 quy hoạch; 

+ Phía Tây Bắc giáp : Dự án khu TĐC phía Nam đường Nguyễn Tất 

Thành nối dài; 

+ Phía Đông Nam giáp : Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu. 

- Tổng diện tích quy hoạch được phê duyệt: 126.541 m
2
. 

- Tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch: 138.844 m
2
, trong đó: 

+ Diện tích khu A: 138.049 m
2
. 

+ Diện tích khu B (giếng Chăm cổ và Bia di tích): 795 m
2
. 

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch 

a) Nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh quy hoạch Khu di tích đồi Trung Sơn theo hướng không san gạt 

đồi Trung Sơn, giữ lại phần lớn hiện trạng đất đồi, bảo tồn các công trình có giá trị 

tiêu biểu là Đình Trung sơn, Miếu Âm linh, Miếu Bà Ngũ Hành, Nghĩa trủng Trung 

Sơn, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh hùng thôn 

Trung Sơn, Giếng cổ, … 
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- Mở rộng một phần ranh giới về phía Tây Nam để giữ lại miếu Âm linh và 

Nghĩa trủng Trung Sơn. Điều chỉnh hướng tuyến đường số 4 nối dài để đảm bảo 

không phạm vào khu di tích. Do đó, di dời trụ điện 413A thuộc dự án Hạ ngầm 

đường dây 110kV Huế - Đà Nẵng (đoạn qua dự án Golden Hills City) về phía Bắc để 

phù hợp với việc mở rộng ranh giới Khu di tích đồi Trung Sơn. 

- Cập nhật giữ lại di tích bia và giếng Chăm cổ (ở phía Đông Bắc thuộc đồ án 

Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park) vào trong ranh giới quy 

hoạch Khu di tích đồi Trung Sơn. 

- Xây dựng mới Nhà bia Di tích đồi Trung Sơn và Miếu Truôn xóm Trị. 

- Nghiên cứu tu bổ, phục dựng các hầm bí mật, hầm cất giấu lương thực, khẩu 

đội pháo nhằm tái hiện lịch sử hào hùng của Khu di tích, phù hợp với di tích cấp 

thành phố và phục vụ tham quan, du lịch. 

- Khớp nối quy hoạch với các khu vực lân cận. 

b) Quy hoạch sử dụng đất: 

- Quy hoạch điều chỉnh diện tích sử dụng đất Khu di tích Đồi Trung Sơn từ 

126.541 m
2
 lên 138.844 m

2
 với các hạng mục công trình: Đất xây dựng công trình; 

đất khu thể dục thể thao; đất cây xanh, thảm cỏ; đất sân bãi, giao thông nội bộ. 

- Mật độ xây dựng khu A: 0,4%; khu B: 0,02%. 

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT 

STT Thành phần sử dụng đất 

Phê duyệt Điều chỉnh 

Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ (%) 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ (%) 

I Khu A 125.461 99,15 138.049 99,43 

1 

Đất đồi giữ lại chỉnh trang - - 86.229 62,10 

Đất khu vực Nhà bia di tích 

đồi Trung Sơn (xây mới)  
- - 936 0,67 

Đất cây xanh, vườn dạo - - 75.071 54,07 

Đất Nghĩa trũng Trung Sơn 

và đất nghĩa trang  
- - 5.581 4,02 

Miếu Âm linh  - - 92 0,07 

Đường dạo cảnh quan  - - 4.549 3,28 

2 
Đất di tích đình làng hiện 

trạng 
- - 1.023 0,74 

3 Đất Miếu Truôn xóm Trị - - 500 0,36 

4 Bãi đậu xe  - - 3.654 2,63 

5 Đất cây xanh vườn dạo  - - 19.507 14,05 

6 
Nhà bia (ông Nguyễn Bá 

Hoành) hiện trạng  
- - 373 0,27 

7 
Nhà bia tưởng niệm Mẹ 

Việt Nam Anh Hùng  
- - 92 0,07 

8 Miếu Bà  - - 15 0,01 
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9 Điểm nghỉ chân  - - 65 0,05 

10 Hồ cảnh quan  - - 713 0,51 

11 Đất sân nền, đường dạo  - - 17.335 12,49 

12 Đất giao thông (đường số 4) - - 8.543 6,15 

II 
Khu B - Giếng Chăm cổ 

và bia di tích 
- - 795 0,57 

 

Giếng Chăm cổ và bia di 

tích  
- - 31 0,02 

Đất kè chắn đất, sân nền  - - 779 0,56 

Đất cây xanh  - - 15 0,01 

III Đất giao thông  648 0,51 - - 

IV 
Đất hành lang an toàn 

đường sắt 
432 0,34 - - 

  TỔNG 126.541 100,00 138.844 100,00 

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

a) Quy hoạch giao thông:  

- Cấp đường: Đường giao thông nội bộ. 

- Bề rộng đường: B=16,5m=(3,0+10,5+3,0)m. 

- Độ dốc dọc lớn nhất: 1,03%. 

- Độ dốc dọc nhỏ nhất: 0,11%. 

- Dốc ngang mặt đường: 2,0%. 

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bêtông nhựa. 

b) Chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước: 

- Cao độ thiết kế: Cao độ thiết kế thấp nhất là +4.50m; cao nhất +6.25m. 

- Dọc các tuyến đường nội bộ quanh khu vực đồi cát được giữ lại bố trí các 

tuyến mương thu nước có khẩu độ B400, B600 sau đó đấu nối vào các tuyến mương 

bố trí dọc các tuyến đường xung quanh dự án có các khẩu độ D600, D800 thuộc các 

dự án Vệt 50m Nguyễn Tất Thành nối dài, khu tái định cư phía Tây Nam khu đô thị 

Dragon City Park, Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu. 

STT Loại mương Khối lượng (m) 

1 B400 8.330 

2 B600 272 

3 D600 940 

4 D800 222 

c) Cấp nước: 

- Tổng nhu cầu cấp nước: 107m3/ng.đ. 

- Giải pháp cấp nước: 

+ Nước tưới cây: 5 l/m
2
; nước thất thoát, rò rỉ: 10% lưu lượng nước tưới. 
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+ Nguồn nước cấp: Nguồn nước cấp cho dự án Khu di tích đồi Trung Sơn 

được đấu nối từ tuyến ống hiện trạng D315 HDPE trên đường Nguyễn Tất Thành. 

Tại 2 điểm đấu nối lắp đặt đồng hồ D50 để thuận tiện cho việc quản lý. 

+ Tuyến ống cấp nước đường kính D63 HDPE. 

+ Cải tạo hạ ống hiện trạng D315 HDPE tại vị trí đấu nối giao thông với 

đường Nguyễn Tất Thành. 

STT Loại đường ống Đvt Số lượng 

1 Ống gang dẻo D300 DI m 26 

2 Ống nhựa D63 HDPE m 1.051 

3 Đấu nối cụm đồng hồ D50 Cụm 02 

d) Cấp điện - điện chiếu sáng: 

- Phụ tải: khoảng 60,6 kVA. 

- Nguồn cấp điện: 

 + Thông qua tuyến trung thế do Điện Lực cấp nguồn đến cho công trình. 

Toàn tuyến được thiết kế theo phương pháp vận hành hở. 

- Đường dây hạ thế:  

+ Toàn tuyến được bố trí đi ngầm và xây dựng mới hoàn toàn. 

- Đường dây chiếu sáng: 

+ Toàn tuyến được bố trí đi ngầm và xây dựng mới hoàn toàn. 

+ Sử dụng đèn LED cao áp công suất từ 50-500W. 

- Toàn bộ cáp hạ thế và chiếu sáng được luồn trong ống nhựa vặn xoắn chịu 

lực trước khi đi ngầm trong đất. Độ sâu chôn cáp trong mương cáp nền đất ≥ 0,5m. 

STT Đường dây Đvt Số lượng 

1 Đường dây hạ thế ngầm - XDM m 3.460 

2 Đường dây chiếu sáng ngầm HDPE m 4.200 

e) Thông tin liên lạc: 

- Ngầm hóa hoàn toàn các tuyến cáp viễn thông xây dựng mới. 

- Quy hoạch hệ thống cống bể ngầm hợp lý, đủ tiêu chuẩn, chất lượng và đồng 

bộ với việc xây dựng hệ thống giao thông. 

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch  

- Mật độ xây dựng: Tuân thủ theo QCXDVN 01:2021/BXD. 

- Chỉ giới xây dựng, tầng cao xây dựng, khoảng lùi, chiều cao tầng, hình dáng 

kiến trúc, màu sắc,...được qui định cụ thể tại Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 

(kèm theo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch). 

5. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch: Thực hiện theo Điều 10, Thông tư số 

12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Ban QLDA ĐTXD huyện Hòa Vang có trách nhiệm: 

+ Chuyển Quyết định này kèm theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt đến các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Điều 4 và gửi 01 bộ hồ sơ (bản cứng và file mềm) cho 

Sở Xây dựng theo nội dung Công văn số 3867/UBND-SXD ngày 23/6/2021 của 

UBND thành phố; rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế tại 

khu vực trong quá trình triển khai các bước tiếp theo. 

+ Chủ trì tổ chức việc cắm mốc và bàn giao mốc giới cho địa phương quản 

lý; phối hợp với UBND xã Hòa Liên thực hiện niêm yết và công bố công khai đồ 

án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 

(mười lăm) ngày, thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 (hai mươi) ngày kể 

từ ngày ký Quyết định này. 

- Giao UBND xã Hòa Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ 

chức việc nhận mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được 

duyệt theo quy định.  

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện, 

UBND xã Hòa Liên quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm 

vụ được giao. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện căn cứ quy hoạch được duyệt 

tham mưu thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định; 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện căn cứ quy hoạch được duyệt tham 

mưu thực hiện các thủ tục về công nhận di tích theo quy định; 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện, Tài nguyên và Môi trường 

huyện, Văn hóa và Thông tin huyện; CHT Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trưởng 

Công an huyện; Đội trưởng Đội Kiểm tra qui tắc đô thị huyện; Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng huyện; Chủ 

tịch UBND xã Hoà Liên; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; Viện trưởng Viện 

Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- UBND thành phố; 

- Các Sở: XD, GTVT, VHTT, CT, TNMT; 

- Bảo tàng Đà Nẵng; 

- Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và PTĐT; 

- Công ty Cổ phần Trung Nam; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (Vương). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tôn 
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