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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /BC-SXD Đà Nẵng, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500  
Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước  

 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng 

Sở Xây dựng nhận Tờ trình số 11364/TTr-CPMB ngày 02/12/2021 của Ban 

QLDA các công trình điện Miền Trung về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trạm biến áp 220kV Hải Châu 

và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước, kèm theo hồ sơ do Viện Quy hoạch xây 

dựng Đà Nẵng lập; nội dung cụ thể như sau: 

I. CƠ SỞ LẬP NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 29/11/2018; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

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 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Công văn số 3013/UBND-SCT ngày 18/5/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trạm biến áp 

220kV Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước. 

II. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đồ án quy hoạch: Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến áp 



2 

110kV Thuận Phước. 

2. Địa điểm: Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện Miền Trung và Ban QLDA 

lưới điện Miền Trung. 

4. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. 

5. Ranh giới, quy mô lập điều chỉnh quy hoạch 

a) Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch được giới hạn như sau: 

- Trạm biến áp 220kV Hải Châu: 

+ Phía Bắc giáp : Vịnh Đà Nẵng; 

+ Phía Nam giáp : Đường Nguyễn Tất Thành; 

+ Phía Tây giáp : Vịnh Đà Nẵng; 

+ Phía Đông giáp : Trạm biến áp 110kV Thuận Phước. 

- Trạm biến áp 110kV Thuận Phước: 

+ Phía Bắc giáp : Vịnh Đà Nẵng; 

+ Phía Nam giáp : Đường Nguyễn Tất Thành; 

+ Phía Tây giáp : Trạm biến áp 220kV Hải Châu; 

+ Phía Đông giáp : Khu đô thị quốc tế mới Thuận Phước. 

b) Quy mô: Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch : 4.625 m2, trong đó: 

- Trạm biến áp 220kV Hải Châu:       3.380 m2; 

- Trạm biến áp 110kV Thuận Phước: 1.245 m2. 

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

1. Lý do điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch 

Phù hợp với chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 

3013/UBND-SCT ngày 18/5/2021, cụ thể: Dịch chuyển Trạm biến áp 220kV 

Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước về phía Đông ra ngoài hành 

lang bảo vệ đê, kè biển Khu đô thị Đa Phước (tối thiểu 5 mét tính từ mép ngoài 

cùng của chân kè) vào phần đất của Công ty TNHH The Sunrise Bay. Ví trí 

chính xác của Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận 

Phước sau điều chỉnh theo bản vẽ số hiệu LĐ.14.03-PA.TMBHC. 

2. Hiện trạng khu vực quy hoạch  

- Đất trống, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

        - Điều kiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

        + Giao thông: hướng tiếp cận công trình theo tuyến đường Nguyễn Tất 

Thành. 

+ Cấp nước, cấp điện: khu vực xung quanh đã được đầu tư xây dựng đảm 

bảo nhu cầu hoạt động. 

3. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch 
- Quy hoạch xây dựng Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến áp 

110kV Thuận Phước nhằm đảm bảo hoàn thiện hệ thống lưới điện của khu vực 

và toàn thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. 
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- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 

xây dựng hiện hành, khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và các khu 

vực lân cận, đảm bảo yêu cầu an toàn các công trình kỹ thuật hiện có tại khu 

vực. 

- Đề xuất quy định quản lý xây dựng làm cơ sở để các cấp chính quyền, cơ 

quan, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. 

4. Các chỉ tiêu cơ bản 

Phù hợp Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng QCXDVN 

01:2021/BXD và QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 

công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện. 

5. Dự kiến các hạng mục công trình cần đầu tư 

Trạm biến áp 220kV, Trạm biến áp 110kV và hạ tầng kèm theo. 

6. Yêu cầu về điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu 

- Điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

của khu vực lập quy hoạch và khu vực xung quanh phục vụ cho công tác lập 

điều chỉnh quy hoạch. 

- Khảo sát địa hình tỉ lệ 1/500 khu vực điều chỉnh quy hoạch. 

7. Các yêu cầu và nguyên tắc nghiên cứu 

- Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ 

giới xây dựng và hệ thống công trình ngầm. 

- Xác định cốt cao độ đối với từng đường giao thông; hệ thống đường cống 

thoát nước mặt. 

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng, mạng lưới 

đường dây. 

8. Danh mục hồ sơ đồ án, kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch 

- Danh mục hồ sơ đồ án quy hoạch: Theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD 

ngày 29/8/2016 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 khu chức năng 

đặc thù. 

- Kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch: Trình phê duyệt đồ án quy 

hoạch sau 60 ngày kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.  

9. Nguồn vốn: Do chủ đầu tư đảm nhận. 

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

 
Tên cơ quan 

đóng góp ý kiến 
Nội dung ý kiến 

Giải trình, tiếp thu 

của chủ đầu tư 

1. Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

(Kèm theo Công 

văn số: 

3719/SNN-

      Về cơ bản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thống nhất với nhiệm vụ Quy hoạch điều 

chỉnh do Ban Quản lý dự án các công trình điện 

Miền Trung lập. Tuy nhiên, đề nghị Ban Quản lý 

dự án các công trình điện Miền Trung nghiên cứu 

tính toán sự ảnh hưởng của dự án đến ổn định công 

 

 

 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp và đã điều chỉnh 

trong hồ sơ điều 



4 

CCTL ngày 

17/9/2021) 

trình đê, kè biển hiện trạng (nếu có) để có cơ sở 

quy hoạch công trình cho phù hợp; đảm bảo hành 

lanh bảo vệ công trình đê, kè hiện trạng theo quy 

định của Luật Đê điều, Quyết định 28/2018/QĐ-

UBND ngày 27/8/2018 của UBND thành phố Đà 

Nẵng quy định về phạm vi vùng phụ cận công 

trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

chỉnh quy hoạch chi 

tiết TL 1/500, đảm 

bảo khoảng cách 

hành lang bảo vệ 

công trình đê, kè biển 

theo đúng quy định.  

2. Công ty 

TNHH The 

Sunrise Bay 

(Kèm theo Công 

văn số 

18/2021/SRB-

PLDA ngày 

09/4/2021) 

- Đồng ý với quy hoạch điều chỉnh của Trạm biến 

áp 220kV Hải Châu, 110kV Thuận Phước, đảm 

bảo an toàn đê kè biển theo đúng Luật Đê điều. 

- Kiến nghị với Sở Công thương trình UBND 

thành phố xem xét để Công ty SRB điều chỉnh quy 

hoạch con đường tại khu 4,5ha đi về phía sau (sát 

kè biển) của Trạm biến áp, để đảm bảo tối ưu hóa 

diện tích đất sau thu hồi của dự án. 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp và đã điều chỉnh  

3. Sở Công 

Thương  

(Kèm theo Công 

văn số 2297/SCT-

QLNL ngày 

15/9/2021) 

- Nội dung nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh chi tiết 

tỷ 1/500 Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm 

biến áp 110kV Thuận Phước do Ban Quản lý phối 

hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập cơ 

bản phủ hợp với chủ trương và ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

3013/UBND SCT ngày 18/5/2021 về việc điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trạm biến áp 

220kV Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận 

Phước. 

- Khi triển khai lập quy hoạch điều chỉnh chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm 

biến áp 110kV Thuận Phước, đề nghị tuân thủ 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 

Luật Điện lực về an toàn điện, Nghị định số 

51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, Quy phạm trang bị 

điện 11TCN-2006 của Bộ Công nghiệp. 

 

 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp và sẽ triển khai 

thực hiện tại bước lập 

hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết TL 

1/500 

 

 

 

 

4. Công an thành 

phố (Kèm theo 

Công văn số 

2583/CATP-PTM 

ngày 30/9/202) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qua theo dõi, tình hình an ninh chính trị nội bộ, 

an ninh kinh tế tại các doanh nghiệp thực hiện 

Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến áp 

110kV Thuận Phước đảm bảo, chưa phát hiện vấn 

đề phức tạp liên quan an ninh quốc gia; chưa có vụ 

việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến 

địa điểm thực hiện 02 trạm biến áp. 

2. Vị trí thực hiện Trạm biến áp 220kV Hải Châu 

và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước nằm trong 

khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Do đó quá trình triển khai các 

hoạt động tại khu vực này phải theo đúng quy định 

của Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 

của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, 

phương tiện, trong khu vực biên giới biển nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp và sẽ triển khai 

thực hiện tại bước lập 

hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết TL 

1/500. 
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5. Sở Tư pháp 

 (Kèm theo Công 

văn số 2606/STP-

XDKTVB ngày 

09/9/2021) 

- Tại Công văn số 7957/CPMB-PĐB+PTK, Ban 

Quản lý dự án các công trình điện lực miền Trung 

đề nghị Sở Tư pháp cho ý kiến liên quan đến 

Nhiệm vụ và Quy hoạch điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 

1/500 Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến 

áp 110kV Thuận Phước theo yêu cầu của Sở Xây 

dựng tại văn bản số 6179/SXD HTKT ngày 

09/8/2021. Sở Tư pháp nhận thấy những nội dung 

đề nghị không thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp nên không có cơ sở để 

tham gia ý kiến đối với nội dung trên. 

 

 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp. 

6. UBND 

phường Xuân 

Hà  

(Kèm theo Công 

văn số 

517/UBND-

ĐCXD ngày 

24/6/2021) 

- Trước khi tổ chức thi công dự án đề nghị chủ đầu 

tư cung cấp toàn bộ hồ sơ đã được các cơ quan 

chức năng phê duyệt UBND phường Xuân Hà 

thông báo cho nhân dân khu vực có dự án được 

biết.  

- Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư phải lập 

phương án đảm bảo vệ sinh môi trường và phải 

khắc phục vấn đề môi trường (nếu có) do dự án 

gấy ra, bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố gây 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 

 

 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp. 

7. UBND quận 

Thanh Khê 

 (Kèm theo Công 

văn số 

1144/UBND-

QLĐT ngày 

05/7/2021) 

 

Thống nhất theo bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết 1/500 Trạm biến áp Trạm biến áp 220kV Hải 

Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước do Ban 

QLDA các công trình điện Miền Trung phối hợp với 

Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập (căn cứ theo 

Công văn số 3013/UBND-SCT ngày 18 tháng 5 năm 

2021 của UBND thành phố về việc điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết 1/500 Trạm biến áp Trạm biến áp 

220kV Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận 

Phước) 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp. 

8. Sở Xây dựng  

(Kèm theo Công 

văn số 

8252/SXD-HTKT 

ngày 02/11/2021) 

- Bổ sung ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, 

nêu rõ ý kiến đã tiếp thu, hiệu chỉnh và phản hồi 

trong văn bản trình và dự thảo báo cáo thẩm định 

của Sở Xây dựng. Đính kèm đầy đủ bản sao các 

văn bản góp ý (qua kiểm tra Chủ đầu tư không 

tổng hợp ý kiến đóng góp và đính kèm đầy đủ văn 

bản). 

- Hiệu chỉnh dự thảo báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng và dự thảo quyết định phê duyệt của 

UBND thành phố theo đúng thể thức, nội dung. Rà 

soát loại bỏ các căn cứ, nội dung thùa không phù 

hợp  

- Rà soát bổ sung đầy đủ văn bản đính kèm theo hồ 

sơ trình. 

 

 

Tiếp thu ý kiến đóng 

góp và đã hoàn thiện, 

bổ sung các hồ sơ 

liên quan. 

 V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  

 1. Sự phù hợp của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch cao hơn 

 - Ranh giới đất lập quy hoạch Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Trạm biến 
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áp 110kV Thuận Phước theo quy hoạch chung là đất công trình đầu mối hạ tầng 

kỹ thuật; nội dung điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phù hợp với chủ trương của 

UBND thành phố tại Công văn số 3013/UBND-SCT ngày 18/5/2021. 

 - Dự kiến các chỉ tiêu cơ bản, sử dụng đất; yêu cầu, nguyên tắc về tổ chức 

không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch bảo đảm phù 

hợp với quy hoạch cao hơn và các quy chuẩn hiện hành. 

 - Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch có đủ năng lực theo quy định hiện 

hành. 

 - Cộng đồng dân cư có ý kiến cơ bản thống nhất. 

 2. Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch 

 Nội dung nhiệm vụ quy hoạch phù hợp với Thông tư số 12/2016/TT-BXD 

ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Trạm biến 

áp 220kV Hải Châu và Trạm biến áp 110kV Thuận Phước phù hợp với quy định 

hiện hành, đủ điều kiện trình phê duyệt. 

        Kính trình UBND thành phố xem xét phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để trình); 

- Các Sở: CT, NN&PTNT; 

- Công an TP; 

- UBND quận Thanh Khê; 

- UBND phường Xuân Hà; 

- Công ty TNHH The Sunrise Bay; 

- Ban QLDA các công trình điện Miền Trung; 

  và Ban QLDA lưới điện Miền Trung; 

- Viện QHXD;  

- Lưu: VT, BPTN&TKQ, HTKT (Lịch). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phùng Phú Phong  
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