
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 237/QĐ-UBND Huế, ngày   23     tháng   01  năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, 

thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc,  tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của 

Chính phủ về quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 

của UBND tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết 

một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

 Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng 

Cô và làng Chài thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản thẩm định số 

1419/SXD-KTQH ngày 09 tháng 12 năm 2008, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng 

Chài thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với những 

nội dung chủ yếu sau: 

 1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng 

thị trấn Lăng Cô và làng Chài bao gồm toàn bộ khu dân cư làng Chài hiện nay 

và khu dân cư dọc theo hai bên đường Quốc lộ, từ nhà thờ Loan Lý đến khu 

vực cầu Lăng Cô và trạm thu phí hầm Hải Vân (bao gồm 5 thôn: Loan Lý, An 

Cư Tân, Đông Dương, An Đông 1, An Đông 2), được giới hạn như sau: 

 a) Phía Đông giáp biển Đông.  

 b) Phía Bắc giáp khu đất dành cho các dự án phát triển du lịch ven biển. 

 c) Phía Tây và phía Nam giáp đầm Lập An. 

 2. Quy mô: 

 a) Quy mô đất đai: Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 120ha. 

 b) Quy mô dân số: 

 - Dân số hiện trạng: 7.872 người. 

 - Dân số quy hoạch: 12.066 người. 
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 3. Tính chất: Là cửa ngõ phía Nam của khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô 

và tỉnh Thừa Thiên Huế; là nơi bố trí trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, 

y tế, thể thao, các trung tâm thương mại, du lịch, các khu nhà ở dọc Quốc lộ 1A 

và chỉnh trang tôn tạo khu làng Chài của thị trấn Lăng Cô. 

 4. Cơ cấu sử dụng đất: 

STT Loại đất 
Quy hoạch 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở  42,18 35,15 

2 Đất thương mại, dịch vụ 4,26 3,55 

3 Đất du lịch-khách sạn 7,82 6,52 

4 Đất công trình công cộng  7,80 6,50 

5 Đất tôn giáo 1,65 1,38 

6 Đất quân sự 1,00 0,83 

7 Đất giao thông  44,11 36,76 

8 Đất cây xanh 11,18 9,31 

 Tổng cọng 120,00 100,00 

 5. Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc: 

 5.1. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc: Khu vực quy hoạch được 

phân chia thành 03 khu vực chính: 

 a) Khu trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao:  

 - Giới hạn từ điểm đầu phía Bắc của ranh giới quy hoạch (khu vực Nhà 

thờ Loan Lý) dọc theo Quốc lộ 1A và đường ven đầm Lập An đến đường quy 

hoạch số 12, có diện tích 43,84 ha. 

 - Trục đường quy hoạch số 02 là trục không gian mở ra biển có lộ giới 

24m, kết hợp với khu công viên, khu tưởng niệm ở phía bờ biển và trung tâm 

hành chính, nhà văn hóa, sân thể thao ở phía đầm Lập An. 

 - Hình thành, mở rộng khu hành chính tập trung của thị trấn trên cơ sở giữ 

nguyên vị trí của khu hành chính hiện nay. 

 - Khu thể dục thể thao giữ nguyên tại vị trí sân vận động cũ, thu gọn và 

chỉnh lại hướng sân thể thao phù hợp, bổ sung các hạng mục công trình phụ trợ. 

 - Chỉnh trang, nâng cấp các khu ở kết hợp kinh doanh dịch vụ.  

 - Dọc Quốc lộ 1A phía đầm Lập An: nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang các 

khu ở hiện có thành các khu ở chia lô có sân vườn. 

 - Bố trí đất tái định cư dạng nhà phân lô phục vụ giải phóng mặt bằng 

trong quá trình chỉnh trang đô thị tại phía Nam tuyến đường quy hoạch số 2. 

 b) Khu trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch: 

 - Giới hạn từ tuyến đường quy hoạch số 12 đến tuyến đường quy hoạch số 

42, khu vực cầu Lăng Cô và phần khu dân cư quanh nhà thờ xứ Sao Cát có diện 

tích khoảng 46,48 ha.  

 - Trục đường quy hoạch số 01 là trục không gian mở ra biển; đây là tuyến 

dịch vụ thương mại, là khu vực trung tâm của thị trấn Lăng Cô. Điểm nhấn toàn 

khu quy hoạch là cụm công trình dịch vụ, thương mại bố trí ở góc đường quy 
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hoạch số 01 và Quốc lộ 1A, cùng một số công trình công cộng, thương mại, 

khách sạn khác ở hai bên Quốc lộ 1A. 

 - Khu nhà ở dọc Quốc lộ 1A: Cải tạo, chỉnh trang trên cơ sở tuân thủ các 

quy định về quản lý kiến trúc quy hoạch. 

 - Công viên cây xanh: Công viên chính của thị trấn nằm ở khu vực đường 

vào hầm Hải Vân và đường đến cầu Lăng Cô với hướng mở ra đầm.  

 c) Khu làng Chài:  

 - Giới hạn từ đường quy hoạch số 42 đến khu dân cư dưới chân cầu Lăng 

Cô và đường mở mới ven biển (đường quy hoạch số 36) có diện tích 29,68 ha.  

 - Chỉnh trang khu trung tâm làng Chài, giảm mật độ dân cư. Khai thác các 

quỹ đất còn thưa, đất trống, đất nghĩa địa thành các khu tái định cư tại chỗ.  

 - Giảm bớt mật độ giao thông trong khu vực, mở rộng các tuyến đường 

hẻm hiện có và mở thêm một số tuyến đường chính. Nâng cấp hệ thống hạ tầng 

giao thông; cấp điện; cấp, thoát nước. 

 - Hình thành các dải cây xanh cách ly dọc theo bờ biển và khu vực cách ly 

của cầu Lăng Cô. Hình thành một số lõi xanh, tỉa thưa một số khu ở dày đặc 

không đảm bảo điều kiện sinh họat cũng như phòng cháy chữa cháy. 

 - Các khu vực còn lại quy họach chỉnh trang, nâng cấp cải thiện điều kiện 

sống của nhân dân, giữ gìn nét truyền thống của làng Chài, đồng thời khai thác 

tham quan du lịch có hiệu quả. 

 5.2. Các yêu cầu về qui hoạch kiến trúc:  

 a) Quy hoạch tầng cao, mật độ xây dựng công trình: 

 - Trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao:  

+ Các công trình công cộng, khu nhà ở chung cư có tầng cao từ 3 - 5 

tầng, chiều cao từ 12 - 22m; mật độ xây dựng ≤45%. 

+ Khu nhà ở chỉnh trang ven đường Quốc lộ 1A có tầng cao từ 2 - 4 tầng, 

chiều cao từ 8 - 16m; mật độ xây dựng ≤ 65%. 

+ Khu nhà ở ven đầm Lập An có tầng cao từ 2 - 3 tầng, chiều cao từ 8 - 

12m; mật độ xây dựng ≤65%. 

 - Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch: 

+ Các công trình thương mại, dịch vụ du lịch có tầng cao từ 4 - 12 tầng, 

chiều cao từ 16 - 48m; mật độ xây dựng ≤45%. 

+ Các công trình công cộng, khu nhà ở chung cư có tầng cao từ 3 - 5 

tầng, chiều cao từ 12 - 22m; mật độ xây dựng ≤45%. 

+ Khu nhà ở chỉnh trang ven Quốc lộ 1A, khu nhà phố chợ có tầng cao 

từ 3 - 5 tầng, chiều cao từ 12 - 22m; mật độ xây dựng ≤65%. 

+ Khu nhà ở ven đầm Lập An, khu nhà tái định cư, có tầng cao từ 2 - 3 

tầng, chiều cao từ  8 - 12m; mật độ xây dựng ≤65%. 

- Khu nhà biệt thự cao cấp có tầng cao từ 2 - 3 tầng, chiều cao từ  8 - 

12m; mật độ xây dựng ≤45%. 

 - Làng Chài:  

+ Các công trình công cộng có tầng cao từ 3 - 4 tầng, chiều cao từ 12 - 

16m; mật độ xây dựng ≤45%. 

+ Khu nhà ở bảo tồn tôn tạo có tầng cao từ 1 - 2 tầng, chiều cao từ 4,5 - 

9m; mật độ xây dựng ≤65%. 
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  + Khu nhà ở chỉnh trang dọc đường vào chợ cũ, khu nhà tái định cư có 

tầng cao từ 2 - 3 tầng, chiều cao từ 8 - 12m; mật độ xây dựng ≤75%. 

  + Khu nhà ở ven biển có tầng cao từ 1 - 3 tầng, chiều cao từ 4,5 - 12m; 

mật độ xây dựng ≤65%. 

+ Khu nhà biệt thự cao cấp có tầng cao từ 1 - 3 tầng, chiều cao từ 4,5 - 

12m; mật độ xây dựng ≤45%. 

 b) Chỉ giới xây dựng: 

 - Quốc lộ 1A:  

  + Công trình công cộng, dịch vụ, thương mại, chung cư, khách sạn: lùi 

10m so với chỉ giới đường đỏ. 

+ Nhà ở: lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

 - Đường ven đầm Lập An (đường quy hoạch số 28), đường ven biển 

(đường quy hoạch số 36) và đường quy hoạch số 1: 

+ Công trình công cộng: lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ. 

+ Nhà ở: lùi 4,5m so với chỉ giới đường đỏ. 

 - Các đường còn lại: 

+ Công trình công cộng: lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ. 

+ Nhà ở: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ. 

 - Đối với các lô đất giáp nhau (mặt sau, mặt bên), chỉ giới xây dựng lùi 3m 

so với ranh giới lô đất. 

 6. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật: 

 a) Chuẩn bị kỹ thuật:  

 - San nền: Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, sử dụng giải pháp san nền 

cục bộ cho từng khu đất. Đối với khu vực sát đầm Lập An cao độ thiết kế san 

nền trung bình +1,6m. Đối với khu vực phía Đông Bắc quốc lộ 1A trên cơ sở 

đường phân thủy dốc theo hai hướng về phía biển và quốc lộ 1A, độ cao xây 

dựng tối thiểu +1,8m. Đối với khu vực làng Chài được chỉnh trang, nâng cao độ 

nền kết hợp với xây dựng các tuyến đường nội bộ, các mương thoát nước nhằm 

tránh ngập úng cục bộ. 

 - Thoát nước mưa: Tận dụng và khớp nối hợp phần thoát nước thuộc 

Tiểu dự án Lăng Cô bao gồm: mở rộng và cải thiện hệ thống thoát nước riêng 

biệt ở khu vực phát triển giai đoạn 1 ở Lăng Cô, hạn chế ngập úng và tù đọng 

nước trong sáu khu dân cư hiện tại và giảm thiểu ngập lụt ở các khu du lịch 

mới. Nước mưa được thu gom từ các lưu vực bằng hệ thống đường ống bê 

tông cốt thép dọc theo các trục đường rồi dẫn ra đầm Lập An. Lưu vực phía 

bờ biển, nước mưa không trực tiếp xả ra biển, được thu gom rồi dẫn ra đầm 

Lập An. 

 b) Giao thông: 

 - Hệ thống đường giao thông trong khu quy hoạch được thiết kế dưới dạng 

mạng xương cá với trục chính là Quốc lộ 1A xuyên suốt theo hướng Bắc Nam. 

 - Các tuyến giao thông khác đóng vai trò kết nối hệ thống giao thông một 

cách liên hoàn, thuận tiện cho sử dụng, đồng thời phân chia các khu chức năng 

đô thị và tạo các hướng mở cho không gian từ biển đến đầm. 

 - Tổng hợp tuyến giao thông: 
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Stt Tuyến đường 
Ký hiệu 

mặt cắt 

Lộ giới 

(m) 
Ghi chú 

01 Quốc lộ 1A 

+ Đọan qua thị trấn 

+ Đọan qua cầu Lăng Cô 

+ Đọan qua hầm Hải Vân 

 

1-1 

1b-1b 

1c-1c 

 

36,0 

13,0 

36,0 

 

(6+10,5+3+10,5+6) 

(1,25+10,5+1,25) 

(6+24+6) 

02 Tuyến QH số 1 2-2 33,0 (6+7,5+6+7,5+6) 

03 Tuyến QH số 2,3 3-3 26,0 (4,5+7,5+2+7,5+4,5) 

04 Tuyến QH số 5-8,11-16,18-

22,24-25,27,29,31-35, 37 
4-4 12,0 (3+6+3) 

05 Tuyến QH số 9-10 5-5 13,5 (3+7,5+3) 

06 Tuyến QH số 23, 36, 38 6-6 16,5 (4,5+7,5+4,5) 

07 Tuyến QH số 28 7-7 16,5 (3+10,5+3) 

08 Tuyến QH số 26 8-8 13,0 (3+7,0+3) 

09 Tuyến QH số 17,30 9-9 19,5 (4,5+10,5+4,5) 

10 Tuyến QH số 4 10-10 36,0 (3+11+8+11+3) 

        Đối với các đường kiệt: Kiệt thông: lộ giới 6m; kiệt cụt: lộ giới 3m. 

 - Bãi đỗ xe: Được bố trí tại các công trình công cộng, công viên và khu 

vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu phục vụ cho từng công trình.  

 c) Cấp nước:  

 - Chỉ tiêu cấp nước: 

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 180 lít/người/ngày.đêm. 

+ Các nhu cầu dùng nước khác tính toán theo tiêu chuẩn quy định. 

 - Nguồn nước: Lấy từ nhà máy nước Bo Ghe công suất 6.000 m3/ngày đêm. 

 - Mạng lưới: Đường ống trong khu quy hoạch được thiết kế mạng vòng 

nhánh cụt, bố trí dọc các trục đường thuận tiện cho việc kết nối.  

 - Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy: Được bố trí đúng tiêu chuẩn 

phòng cháy chữa cháy quy định; các họng cứu hỏa cách nhau 150 m. 

 d) Cấp điện: 

 - Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 

  + Đợt đầu 750 KWh/người/năm. 

  + Dài hạn 1500 KWh/người/năm. 

 - Chỉ tiêu phụ tải điện sinh hoạt: 

  + Đợt đầu 300 W/ người. 

  + Dài hạn 450 W/ người. 

 - Các nhu cầu dùng điện khác tính toán theo tiêu chuẩn quy định. 

 - Nguồn điện: Từ hệ thống cấp điện 22KV cấp cho khu vực. 

 - Lưới điện: Lưới điện trung thế, hạ thế của khu vực dùng cáp ngầm bố trí 

dọc theo các tuyến giao thông 

 - Chiếu sáng công cộng: Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo tiêu 

chuẩn, sử dụng đèn cao áp. 

 đ) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

 - Thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng, toàn bộ 

nước thải được thu gom về nhà máy xử lý nước thải dự kiến xây dựng ở bờ 
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phía Tây Bắc đầm Lập An với công suất 10.000m3/ngày đêm. Các công trình 

phải xây bể tự hoại đúng quy cách. Nước thải của công trình cần được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại, lắng lọc trước khi đổ vào hệ thống chung.  

 - Vệ sinh môi trường: Chỉ tiêu rác thải là 0,9 kg/người/ngày, thu gom 

được  90%. Tổ chức thu gom và xử lý rác thải theo quy định của khu vực. 

 e) Hệ thống thông tin liên lạc: Hệ thống cáp, hộp nối được lắp đặt đồng 

bộ; mạng lưới cáp bố trí ngầm dưới vỉa hè theo hệ thống giao thông. 

 7. Các hạng mục ưu tiên đầu tư: 

 a) Triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực theo quy 

hoạch được phê duyệt, đặc biệt ưu tiên các tuyến giao thông chính: Quốc lộ 1A, 

đường quy hoạch số 1, số 2, số 26, đường ven đầm Lập An (đường quy hoạch 

số 28), tuyến đường ven biển (đường quy hoạch số 36).  

 b) Công trình công cộng đô thị: Chợ Lăng Cô mới, trường PTCS Lộc Hải 

(chuyển về vị trí cơ sở 2), khu chợ cá, bến xe, bến thuyền. 

 c) Các khu tái định cư phục vụ giải tỏa, khu phố chợ. 

 

 Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, giao trách 

nhiệm: 

 1. Sở Xây dựng: là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng tham mưu cho 

UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; phối hợp Ban Quản lý 

Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô công bố quy hoạch. 

 2. Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô: tổ chức công bố quy 

hoạch, cắm mốc chỉ giới xây dựng ngoài thực địa, cung cấp thông tin quy 

hoạch, lựa chọn các giải pháp xây dựng phù hợp, lập kế hoạch vốn ngân sách 

và huy động các nguồn vốn khác triển khai các hạng mục đầu tư, thực hiện 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn. 

 3. Các sở, ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các chức 

năng quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

 

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

 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân mây - 

Lăng Cô; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như Điều 4;                                                                
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP, PCVP M.H.Tuân 
và các CV: NĐ, P.ĐTXD, TH;                                            
- Lưu VT, XD(2). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Đã ký-Nguyễn Ngọc Thiện 
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