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 VỊ TRÍ KHU VỰC QUY HOẠCH
Đảo Hòn Thơm một trong 18 đảo tạo nên quần đảo An Thới. Bản thân hòn đảo dài
khoảng 3,5 km và rộng 1,2 km, có diện tích đất đai khoảng hơn 300 ha thuộc phường An
Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Là một đảo độc lập nằm cách đô thị An Thới khoảng 10km, cách đô thị Dương Đông
khoảng 30km và cách Cảng quốc tế An Thới khoảng 6km, đảo Hòn Thơm có vị trí rất thuận
lợi để kết nối với các đô thị trung tâm của thành phố Phú Quốc. Có thể đến đảo chủ yếu
bằng cáp treo (bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2018) và dịch vụ thuyền.

 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
 Góp phần cụ thể hóa Định hướng phát triển không gian của thành
phố Phú Quốc; (Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây
dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 30/3/2021)
 Góp phần đầu tư xây dựng thành phố Phú Quốc trở thành một
điểm đến tầm cỡ quốc tế;
 Cung cấp khung pháp lý cụ thể cho việc quản lý xây dựng và phát

triển khu vực dự án.

 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
Theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 30/3/2021của Thủ
tướng Chính Phủ về việc Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy
hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến

năm 2030. Khu vực đảo Hòn Thơm thuộc địa điểm số 5, với
các nội dung điều chỉnh:


Quy mô: 151,82 ha.



Quy mô dân số khu tái định cư: 500 người



Hệ số sử dụng đất gộp tối đa: 2 lần



Tầng cao xây dựng tối đa: 27 tầng

 RANH GIỚI QUY HOẠCH
Khu vực quy hoạch có tổng diện tích 151,82ha, thuộc phường An
Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Tứ cận như sau:
- Phía Bắc: giáp biển và đảo Hòn Rỏi;
- Phía Tây: giáp biển;
- Phía Đông: giáp biển;
- Phía Nam: giáp biển và đảo Hòn Vang.

 MỤC TIÊU QUY HOẠCH
Đầu tư xây dựng khu du lịch gắn với các đặc trưng của đảo và các khu vực phụ cận. Phát huy được các yếu tố thuận
lợi, tiềm năng phát triển du lịch, tạo được nét đặc trưng riêng, tổ chức đồng bộ các dịch vụ du lịch theo mô hình đa chức
năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội;
Xây dựng đảo Hòn Thơm và vùng phụ cận thành một trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái. Kết nối du lịch với các đảo
phụ cận tạo nên một hành trình du lịch sinh thái hấp dẫn cho khách du lịch;
Phát triển Khu vực quy hoạch theo các tiêu chuẩn thân thiện với môi trường, tận dụng tài nguyên cảnh quan tự nhiên
để tạo lập một quần thể các hoạt động vui chơi giải trí về biển.

 CƠ SỞ PHÁP LÝ

 Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;
Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều
chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm
2030; Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang đến năm 2030;
 Căn cứ Thông báo số 746/TB-VP ngày 03/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về
Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000: Đảo Hòn Thơm, Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu, Khu du lịch sinh thái và dân cư
Rạch Vẹm, huyện Phú Quốc;
 Công văn số 324/2019-CV-MTPQ ngày 27/09/2019 của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
về việc xin tài trợ sản phẩm Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Dự án Cáp treo và quần thể
vui chơi giải trí biển Hòn Thơm-Phú Quốc, huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc),
tỉnh Kiên Giang;
 Thông báo số: 359/TB-VP ngày 14/04/2022 về Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại
buổi làm việc với Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc;

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO CẤP VÀ TRUNG TÂM XÃ HÒN THƠM
-

Phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

-

Tầm nhìn: Đảo Thơm sẽ là một trong những điểm đến du lịch đầu tiên và là nơi hội tụ của nhiều khu nghỉ mát ở Việt Nam. Phát triển kết
hợp những ý tưởng quốc tế và nhận thức về các đồng bào dân tộc trong khu vực sẽ mang đến tiềm năng du cho khu vực

-

Quy mô dân số khoảng 10.000 dân và 15.000 du khách
STT

NỘI DUNG

A
I
1
2

RANH QUY HOẠCH ĐẤT LIỀN
ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, CÂY XANH, MẶT NƯỚC
Rừng phòng hộ tự nhiên
Cây xanh mặt nước

3
II
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
C

Đất xây dựng trong khu rừng
ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
Đất xây dựng nhà ở
Đất công trình dịch vụ đô thị (CTCC-DVTM)
Đất khu du lịch
Đất Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Đất tôn giáo
Đất sử dụng đặc biệt
Đất dự trữ
RANH QUY HOẠCH NGOÀI ĐẤT LIỀN
Khu bến du thuyền, cảng, mặt nước
Khu phát triển Resort Bungalow
Khu bãi tắm biển
Khu vực đá nổi ven bờ
Khu rạn đá ngầm mặt nước biển
TỔNG CỘNG

DiỆN TÍCH
(HA)
295
205.5881
184.1628
12.9137

TỈ LỆ
(%)
100
70
62.42
4.37

8.5116
89.4119
23.4366
11.5816
36.0299
16.4897
0.0836
1.0052
0.7853
123.3763
36.1798
3.75
14.933
13.6178
54.8957
418.3763

2.88
30
7.94
3.93
12.21
5.59
0.03
0.34
0.27
100
29.3
3
12.1
11
44.6

GHI CHÚ

đất XD
chiếm
4.14%
đất rừng

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500
DỰ ÁN CÁP TRAO VÀ QUẦN THỂ VUI CHƠI GIẢI TRÍ BIỂN HÒN THƠM – PHÚ QUỐC
-Phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-BQLKKTPQ Ngày 06/08/2021
của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
-Tính chất: Là quần thể vui chơi giải trí biển và dịch vụ nghỉ dưỡng
với tuyến cáp treo kết nối từ ga đi An Thới ra đảo Hòn Thơm
-Khả năng phục vụ khoảng 15.000-20.000 người/ngày trong đó:
+ Khách lưu trú: 5.000 người/ngày
+ Khách tham quan: 10.000 – 15.000 người/ngày
+ Nhân viên: 3.000 người/ngày
Bảng cân bằng Quy hoạch sử dụng đất Phân khu 3 – đảo Hòn Thơm

Loại đất

STT

Diện tích

Tỷ lệ

(m2)

(%)

1

Đất biệt thự nghỉ dưỡng

61.409,07

4,18%

2

Đất căn hộ nghỉ dưỡng

88.376,76

6,02%

3

Đất khách sạn

165.056,59

11,25%

4

Đất dịch vụ du lịch

380.571,80

25,93%

5

Đất câu lạc bộ

6.298,72

0,43%

6

Đất khu vui chơi giải trí

159.009,35

10,83%

7

Đất công viên tự nhiên

50.992,47

3,47%

8

Đất không gian mở

30.941,99

2,11%

9

Đất cây xanh cảnh quan

100.117,55

6,82%

10

Đất hậu cần cảng

5.746,55

0,39%

11

Đất hạ tầng kĩ thuật

25.924,94

1,77%

12

Đất tôn giáo

584,75

0,04%

13

Đất trụ cáp T6

2.500,00

0,17%

14

Đất bãi xe

14.022,36

0,96%

15

Đất giao thông

80.214,90

5,47%

16

Đất mặt nước

30.831,17

2,10%

17

Đất hành lang biển

264.990,00

18,06%

1.467.588,97

100,00%

TỔNG

 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
Tính chất: Khu vực lập quy hoạch được xác định là quần thể vui chơi giải trí biển và dịch vụ nghỉ dưỡng với tuyến cáp
treo kết nối từ khu vực đô thị An Thới ra đảo Hòn Thơm.
Dự báo dân số, khách du lịch: Dự kiến sau khi hoàn thành, khu quy hoạch có khả năng phục vụ cho khoảng 18.00025.000 người/ngày, trong đó:
- Số lượng khách lưu trú khoảng 8.000 - 10.000 người/ngày đêm;
- Số lượng khách tham quan sử dụng các dịch vụ khoảng 10.000 - 15.000 người/ngày;
- Số lượng nhân viên phục vụ, điều hành khoảng 3.000 – 5.000 người;
- Quy mô dân số khu tái định cư: 500 người
Chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất quy hoạch đô thị
- Mật độ xây dựng (Gộp) toàn khu tối đa 30%, tầng cao xây dựng tối đa 27 tầng. Riêng công trình điểm nhấn sẽ được xác định cụ
thể trong đồ án quy hoạch phân khu xây dựng
- Hệ số sử dụng đất (Gộp) toàn khu tối đa 2 lần.
Chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng kỹ thuật
- Cấp nước:
+ Du lịch, khách sạn: 250-300 lít/người.ngày;
+ Dịch vụ,công cộng: 10% lượng nước sinh hoạt;
+ Tưới cây, rửa đường: 10% lượng nước sinh hoạt;
+ Chỉ tiêu cấp nước cho lượng nước rò rỉ, thất thoát: 10% tổng các loại nước trên;
+ Chữa cháy là: 25l/s, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 2.
- Cấp điện:
+ Khách sạn: 3,5kW/giường;
+ Công trình dịch vụ công cộng: 20-30 W/m2 sàn/ngđ.
+ Biệt thự nghỉ dưỡng: 5 kW/căn;
+ Cây xanh: 5kW/ha;
+ Giao thông + sân bãi: 0,015 kW/m2.
- Thu gom nước thải sinh hoạt: ≥ 85% lượng nước cấp.
- Lượng rác thải, chất thải du lịch: 2 kg/ng/ngđ; sinh hoạt 1 kg/ng/ngđ; du khách và nhân viên phục vụ: 0,6 (kg/ng.ngđ).
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Phân tích và đánh giá hiện trạng



Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật



Tầm nhìn



Ý tưởng hình thành phương án



Quy hoạch sử dụng đất



Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan



Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật



Thiết kế đô thị

 HIỆN TRẠNG CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đến thời điểm tháng 04/2022, đảo Hòn Thơm có khoảng 47,58ha đất
đang đầu tư xây dựng các dịch vụ du lịch chiếm khoảng 31,3% diện tích
quy hoạch, chủ yếu tại khu vực công viên nước và khu vực Bãi Trào.
Có khoảng 4,72ha đất đang đầu tư xây dựng khu tái định cư, chiếm
khoảng 3,1% diện tích quy hoạch.

Sơ đồ tách lớp khu vực đã đầu tư xây dựng

 HIỆN TRẠNG CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đến thời điểm tháng 04/2022, đảo Hòn Thơm có khoảng 83,39ha đất
chưa triển đầu tư xây dựng, chiếm khoảng 54,9% diện tích lập quy
hoạch; tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam đảo.

Sơ đồ tách lớp khu vực đã đầu tư xây dựng

 HIỆN TRẠNG KHU VỰC
STT
I.
1
2
3
II

Hạng mục
Đất dự án
Đất dự án đang triển khai xây dựng
Đất dự án chưa triển khai xây dựng
Đất bãi đá, bãi cát ven biển
Đất Tái định cư
TỔNG CỘNG

Diện tích
(ha)
147,1
47,58
83,39
16,13
4,72
151,82

Tỷ lệ
(%)
96,8
31,3
54,9
10,6
3,2
100,0

-

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích 151,82ha.

-

Trong đó đất dự án có diện tích 147,1ha, chiếm 96,8% tổng diện tích quy hoạch, đất
tái định cư có diện tích 4,72ha, chiếm 3,2% tổng diện tích quy hoạch.

Hiện trạng giao thông:
•
Giao thông đối ngoại: Khu vực Đảo Hòn Thơm hiện nay có tuyến cáp treo và đường
thủy từ An Thới đến.
•
Giao thông nội bộ:
Giao thông nội bộ trên đảo hiện nay đã có đường trung tâm Đông Tây trải nhựa và
các tuyến đường nhánh là đường đất
Hiện nay đang đầu tư xây dựng tuyến đường chính kết nối toàn khu.
Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
Chỉ có một phần diện tích tại Hòn Thơm khá bằng phẳng nên thuận lợi cho công tác
san lấp mặt bằng. Còn lại phần lớn là địa hình đồi dốc, công tác san nền vì vậy sẽ khá
phức tạp, khó khăn.
Thoát nước mưa:
Các khu vực dự án đã đưa vào hoạt động đã được triển khai hệ thống thoát nước
mưa theo thiết kế. Các đường thoát nước cục bộ nhỏ hơn đều chảy ngang qua bãi biển.
Cấp nước
Nguồn nước cấp được lấy từ trạm lọc nước biển được bố trí gần khu TĐC Hòn
Thơm
Cấp điện
Nguồn điện cung cấp cho khu vực Đảo Hòn Thơm được cung cấp từ tuyến cáp
30MVA vượt biển.
Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn
Đã đầu tư trạm xử lý nước thải tại khu vực giáp công viên chuyên đề.

 HIỆN TRẠNG KHU VỰC
Các bức ảnh chụp địa điểm kèm theo cho thấy sự đa dạng về vật chất của hòn đảo, bao gồm những bãi biển với
bãi cát dài ở phía Đông và Tây, bờ biển đá, những ngọn đồi bao phủ bởi rừng tương đối cao ở phía Bắc và phía
Nam và một số đồn điền xoài và chuối.
Các công trình kiến trúc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là tuyến cáp treo, khu nhà ga, khu công viên nước và
một số hạng mục ở công viên chuyên đề

 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự báo dân số, khách du lịch: Dự kiến sau khi hoàn thành, khu quy hoạch có khả năng phục vụ cho
khoảng 18.000-25.000 người/ngày, trong đó:
- Số lượng khách lưu trú khoảng 8.000 - 10.000 người/ngày đêm;
- Số lượng khách tham quan sử dụng các dịch vụ khoảng 10.000 - 15.000 người/ngày;
- Số lượng nhân viên phục vụ, điều hành khoảng 3.000 – 5.000 người;
- Quy mô dân số khu tái định cư: 500 người
Chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất quy hoạch đô thị
- Mật độ xây dựng (Gộp) toàn khu tối đa 30%, tầng cao tối đa 27 tầng, công trình điểm nhấn là 36 tầng.
- Hệ số sử dụng đất (Gộp) toàn khu tối đa 2 lần.
Chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng kỹ thuật
- Cấp nước:
+ Chỉ tiêu cấp nước cho du lịch, khách sạn: 250-300 lít/người.ngày;
+ Chỉ tiêu cấp nước cho tái định cư: 180 lít/người.ngày;
+ Chỉ tiêu cấp nước cho nhân viên phục vụ: 25 lít/người.ngày;
+ Chỉ tiêu cấp nước cho dịch vụ,công cộng: 10% lượng nước sinh hoạt;
+ Chỉ tiêu cấp nước cho tưới cây, rửa đường: 10% lượng nước sinh hoạt;
+ Chỉ tiêu cấp nước cho lượng nước rò rỉ, thất thoát: 10% tổng các loại nước trên;
+ Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy là: 25l/s, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 2.
- Cấp điện:
+ Khách sạn: 3,5kW/giường;
+ Công trình dịch vụ công cộng: 20-30 W/m2 sàn/ngđ.
+ Biệt thự nghỉ dưỡng: 5 kW/căn;
+ Cây xanh: 5kW/ha;
+ Giao thông + sân bãi: 0,015 kW/m2.
- Thu gom nước thải sinh hoạt: ≥ 85% lượng nước cấp.
- Lượng rác thải, chất thải du lịch: Du lịch: 2 kg/ng/ngđ, đối với du khách trong ngày và nhân viên phục vụ: 0,6
(kg/ng.ngđ)

 ĐỀ XUẤT TẦM NHÌN – Ý TƯỞNG QUY HOẠCH
Tầm nhìn Xây dựng Khu quy hoạch trong tương lai mang hình ảnh:
-

Một Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí cao cấp tầm khu vực và quốc tế.

-

Tạo ra một trong những điểm đến tốt nhất cho Khu vực Đông Nam Á.

 SƠ ĐỒ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐC QHC THEO QĐ 486
Bảng so sánh sử dụng đất giữa Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh QHC theo QĐ 486 và Đồ án QHPK 1/2000 Hòn Thơm

 SƠ ĐỒ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐC QHC THEO QĐ 486
Bảng so sánh sử dụng đất giữa Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh QHC theo QĐ 486 và Đồ án QHPK 1/2000 Hòn Thơm
ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ (QĐ 486/QĐ-TTG NGÀY
30/03/2021)

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU

Diện tích
đất

Diện tích
đất

Chức năng

STT

Chức năng
(Ha)

I

Tổng diện tích

(ha)

151,82

1

Đất tái định cư (4,72ha)

2

Đất du lịch hỗn hợp (105,19ha)

151,82

4,72Đất tái định cư
105,19Đất phát triển du lịch

3

Đất du lịch hỗn hợp

5

Đất khách sạn

7

Đất du lịch lưu trú

8

Đất câu lạc bộ (club giải trí, bar, nhà
hàng)

27

98,50

27

27,98

5-8

4,20

36

65,45

3-8

0,87

3
2

22,39Đất công viên chuyên đề

19,85

14

Đất cây xanh, mặt nước, không gian mở
(12,42ha)

12,42Đất cây xanh, mặt nước, không gian mở

11,80

15

Đất cây xanh cảnh quan

6,60

16

Đất không gian mở

5,20

12

Đất giao thông

8,07

9

Đất hạ tầng kĩ thuật

1,02

10

Đất trụ cáp T6

0,25

11

Đất bãi xe

0,50

7,10Bãi cát, bãi đá ven biển

30,0

3

Đất công viên chuyên đề

Bãi cát, bãi đá ven biển. (7,1ha)

Tầng cao
Hệ số sử Dân số
xây dựng
dụng đất (người)
Mật độ xây
công trình gộp (brut-tô)
dựng (%)
tối đa cho tối đa cho
phép (tầng) phép (lần)

4,73

13

17

Chỉ tiêu quy hoạch

7,10

1

2

1,5-2
500

 SƠ ĐỒ Ý TƯỞNG HÌNH THÀNH

Tạo các hành lang xanh kết nối rừng
Phía Bắc và Phía Nam

Tạo Trục thương mại Đông – Tây
Kết nối bãi Nam và bãi Chướng

Tổ chức các hoạt động phong phú dọc
theo Bãi Nam, Bãi Trào, Bãi Chướng

Tăng cường sự kết nối với
xung quanh

Tạo ra các điểm đến mới trên đảo

Hình thành các cụm không gian với
chức năng khác biệt

 SƠ ĐỒ Ý TƯỞNG PHÂN KHU KHU VỰC QUẢN LÝ

Ký
hiệu

Tên Phân khu

Diện tích
(ha)

1

Phân khu điểm nhấn Tây Bắc

22,37

2

Phân khu trung tâm dịch vụ, công viên giải trí chuyên đề

31,32

3

Phân khu trục Đông Tây, Vui chơi giải trí biển

27,35

4

Phân khu làng biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng, công viên
chuyên đề

34,68

5

Phân khu resort nghỉ dưỡng cao cấp

20,68

6

Phân khu tái định cư và HTKT

8,81

7

Phân khu công viên thủy cung

6,61

Tổng

151,82

 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Loại đất

STT

TỔNG DIỆN TÍCH KHU QUY
HOẠCH (A+B)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

151,82

100,0

1

Đất du lịch lưu trú

65,45

43,1

2

Đất du lịch hỗn hợp

27,98

18,4

3

Đất khách sạn

4,20

2,8

4

Đất câu lạc bộ (club giải trí, bar, nhà
hàng)

0,87

0,6

5

Đất công viên chuyên đề

19,85

13,1

6

Đất không gian mở

5,20

3,4

7

Đất cây xanh cảnh quan

6,60

4,3

8

Đất hạ tầng kĩ thuật

1,02

0,7

9

Đất trụ cáp T6

0,25

0,2

10

Đất bãi xe

0,50

0,3

11

Đất giao thông

8,07

5,3

12

Đất bãi cát, bãi đá ven biển

7,10

4,7

13

Đất tái định cư

4,73

3,1

 TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Loại đất

STT

TỔNG DIỆN TÍCH

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

151,82

45,11

1 Đất du lịch lưu trú

65,45

19,45

2 Đất du lịch hỗn hợp

27,98

3 Đất khách sạn
4 Đất câu lạc bộ (club giải trí, bar, nhà hàng)

Kí hiệu lô Mật độ Tầng cao
đất
XD (%) xây dựng

Hệ số SDD

27

45,48

1,5-2

BT

3-8

22,58

1,21

8,31

DV

5-8

14,35

2,84

4,20

1,25

KS

35,0

27

0,87

0,26

CLUB

60,0

3

0,52

1,80

19,85

5,90

CVGT

2

4,00

0,37

6 Đất không gian mở

5,20

1,55

KGM

5,0

1

0,26

0,05

7 Đất cây xanh cảnh quan

6,60

1,96

CQ

-

-

-

8 Đất hạ tầng kĩ thuật

1,02

0,30

HTKT

60,0

2

0,61

1,20

9 Đất trụ cáp T6

0,25

0,07

TRU-T6

10 Đất bãi xe

0,50

0,15

BX

60,0

5

0,30

3,00

11 Đất giao thông

8,07

2,40

-

-

-

12 Đất bãi cát, bãi đá ven biển

7,10

2,11

BC

-

-

-

13 Đất khu tái định cư

4,73

1,41

TDC-01

29,4

3

1,39

5 Đất công viên chuyên đề

30,0

Diện tích
XD
(ha)

1,47

12,60

0,80

Dân số/
Du khách
8.00010.000

 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 Đất du lịch lưu trú - Khách sạn:
Bao gồm các loại hình biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn nghỉ dưỡng với tổng diện tích 69,65 ha; phân bố khu vực phía Bắc, khu
trung tâm và khu vực phía Nam của đảo. Trong đó:
Đất du lịch lưu trú có diện tích 65,45ha, chiếm 43,1% diện tích khu vực lập quy hoạch
Đất khách sạn có diện tích 4,2ha, chiếm 2,8% diện tích khu vực lập quy hoạch

 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 Đất du lịch hỗn hợp – câu lạc bộ, Đất xây dựng trên mặt nước:

Đất du lịch hỗn hợp – câu lạc
bộ: Bao gồm các loại hình du lịch
dịch vụ và club giải trí, bar, nhà
hàng với tổng diện tích 28,85 ha.
Trong đó:
Đất du lịch hỗn hợp diện tích
27,98ha, chiếm 18,4% tổng diện
tích khu vực lập quy hoạch, phân
bố phía Bắc, khu trung tâm và
phía Đông của đảo;
Đất câu lạc bộ diện tích 0,87ha,
chiếm 0,6% tổng diện tích khu
vực lập quy hoạch, phân bố phía
Tây và phía Nam của đảo;

 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 Đất cây xanh, không gian mở
Bao gồm các loại hình công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, không gian mở, và bãi cát, bãi đá ven biển với tổng diện
tích 38,75ha. Phân bố tập trung tại khu vực trung tâm, và rải rác tại các khu vực khác. Trong đó:
Đất công viên chuyên đề diện tích 19,85ha, chiếm 13,1% diện tích khu vực lập quy hoạch;
Đất cây xanh cảnh quan diện tích 6,6ha, chiếm 4,3% diện tích khu vực lập quy hoạch;
Đất không gian mở diện tích 5,2ha, chiếm 3,4% diện tích khu vực lập quy hoạch;
Đất bãi cát, bãi đá ven biển diện tích 7,1ha, chiếm 4,7% diện tích khu vực lập quy hoạch.

 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 Đất tái định cư:
Đất tái định cư có diện tích 4,73 ha phân bố ở Phân khu phía Bắc của đảo Hòn Thơm.

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể
không gian toàn đảo và yêu cầu của từng loại chức
năng công trình để tạo được các công trình kiến trúc
phù hợp, hài hòa và thân thiện với cảnh quan toàn khu
vực (bao gồm các công trình du lịch lưu trú, công trình
du lịch hỗn hợp, công trình khách sạn, công trình câu
lạc bộ, công trình công viên chuyên đề, công trình đầu
mối hạ tầng kỹ thuật).

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1. Phân khu điểm nhấn Tây Bắc
- Diện tích: 22,37ha
- Phân khu điểm nhấn Tây Bắc
có tính chất là khu vực lưu trú,
dịch vụ và khu vực có công
trình điểm nhấn tạo ấn tượng
cho khu vực.
- Phân khu điểm nhấn Tây Bắc
bao gồm các loại hình công
trình du lịch lưu trú, công trình
du lịch dịch vụ, khách sạn và
câu lạc bộ giải trí

CÔNGTRÌNHCÂULẠCBỘGIẢITRÍ

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

2. Phân khu trung tâm dịch vụ, công viên giải
trí chuyên đề
- Diện tích: 31,32ha
- Phân khu trung tâm dịch
vụ, công viên giải trí chuyên
đề là khu vực có tính chất
vui chơi giải trí, và dịch vụ.

- Phân khu trung tâm dịch
vụ, công viên giải trí chuyên
đề bao gồm các loại hình
công trình du lịch lưu trú,
công trình du lịch dịch vụ,

nhà ga cáp treo, công trình
vui chơi giải trí…

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

3. Phân khu trục Đông Tây, Vui chơi giải trí
biển
- Diện tích: 27,35ha
- Phân khu trục Đông Tây, Vui chơi giải trí biển là
phân khu có tính chất dịch vụ du lịch, có trục lễ hội
kết nối 2 khu vực dịch vụ cùng các hoạt động vui

chơi giải trí trên biển khu vực bờ Đông và bờ Tây
- Phân khu trục Đông Tây, Vui chơi giải trí biển bao
gồm các loại hình công trình du lịch lưu trú, công
trình du lịch dịch vụ, không gian cây xanh cảnh
quan, khu vực quảng trường, không gian mở.

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

4. Phân khu làng biệt thự sinh thái nghỉ
dưỡng, công viên chuyên đề
-

Diện tích: 34,68ha

-

Phân khu làng biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng, công viên
chuyên đề là phân khu có tính chất nghỉ dưỡng và cảnh quan

-

Phân khu làng biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng, công viên
chuyên đề bao gồm các loại hình công trình du lịch lưu trú,
câu lạc bộ giải trí, không gian cây xanh cảnh quan, bãi xe.

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

5. Phân khu resort nghỉ dưỡng cao cấp
-

Diện tích: 20,68ha

-

Phân khu resort nghỉ dưỡng cao cấp mang tính chất là khu
nghỉ dưỡng cao cấp với các công trình biệt thự thấp tầng ven
sườn đồi, biệt thự hướng biển với kiến trúc độc đáo, đẳng
cấp.

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

6. Phân khu tái định cư và HTKT
- Diện tích: 8,81ha

- Phân khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật là khu vực bố
trí tái định cư cho cư dân trên đảo, và khu vực bố trí hệ
thống hạ tầng kĩ thuật cho toàn đảo

 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

7. Phân khu công viên thủy cung
- Diện tích: 6,61ha
- Phân khu công viên thủy cung bố trí khu vực phía Bắc
của đảo

 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Tổng quan về thiết kế đô thị
Nội dung khung thiết kế đô thị hướng dẫn
quy hoạch và xây dựng về kiến trúc và cảnh
quan bao gồm:
 Xác định các công trình điểm nhấn trong
khu vực điều chỉnh quy hoạch.

 Xác định chiều cao xây dựng công trình.
 Xác định khoảng lùi công trình
 Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến
trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc.
 Hệ thống công viên cây xanh cảnh quan.

 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Sơ đồ quy định mật độ xây dựng

-

Sơ đồ quy định tầng cao xây dựng

Khu du lịch lưu trú: Mật độ xây dựng từ 30% - 80%, tầng cao tối đa từ 3-6 tầng.
Khu du lịch hỗn hợp: Mật độ xây dựng tối đa từ 35% - 80%, tầng cao tối đa từ 5-8 tầng.
Khu khách sạn: Mật độ xây dựng tối đa là 35%, tầng cao tối đa là 36 tầng.
Khu câu lạc bộ: Mật độ xây dựng tối đa là 60%, tầng cao tối đa là 3 tầng.
Khu công viên chuyên đề: Mật độ xây dựng tối đa là 25%, tầng cao tối đa là 2 tầng.
Khu không gian mở: Mật độ xây dựng tối đa là 5%, tầng cao tối đa là 1 tầng.
Khu hạ tầng kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa là 60%, tầng cao tối đa là 2 tầng.
Khu tái định cư: Mật độ xây dựng tối đa là 30%, tầng cao tối đa là 3 tầng.

Sơ đồ quy định khoảng lùi công trình

 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Công trình trên mặt nước

Khách sạn Cánh Buồm

Tàu lượn siêu tốc
Botique Hotel

Khung thiết kế đô thị Tổng thể

Công trình câu lạc bộ

Công trình vui chơi giải trí

 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
MẶT CẮT KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

A

B
A
MẶT CẮT B-B

MẶT CẮT A-A

B

 PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

 QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 Quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ:
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 Giao thông đường thủy:
Bố trí quy hoạch tổng cộng 04 vị trí bến thuyền cho khu
vực đảo Hòn Thơm nhằm phục vụ các nhu cầu sau:
- Kết nối giao thông đường thủy giữa khu vực đảo Hòn
Thơm với các khu vực lân cận;
- Đáp ứng nhu cầu cung cấp vận chuyển hàng hóa cho
khu vực đảo;
- Hình thành các tour du lịch bằng đường thủy ra đảo,
góp phần đa dạng các hình thức khai thác du lịch trong
khu vực;
- Là nơi neo đậu tàu thuyền cho ngư dân sinh sống tại
khu tái định cư xã Hòn Thơm trong mùa mưa bão.
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 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
Cao độ san nền
Sử dụng cao độ quốc gia. Chọn cao độ xây dựng tối thiểu là
+3,0m.
Đối với khu vực có cao nền tự nhiên H ≥ 3,0m, giữ nguyên
nền hiện trạng, chỉ san lấp nền cục bộ tạo mặt bằng xây dựng
công trình.
Đối với khu vực thấp trũng, bị ngập nước có cao nền tự nhiên
H < 3,0m, cần đắp nền đến cao độ khống chế nền xây dựng.
Chỉ san nền cho các khu vực địa hình thuận lợi (khu trung
tâm, khu Đông và khu Tây), các khu vực còn lại có địa hình
không thuận lợi do chênh cao địa hình lớn (khu Nam và khu
Bắc) chỉ san nền cục bộ tại vị trí xây dựng công trình, đồng
thời có giải pháp bố trí công trình trên nền địa hình tự nhiên
đặc biệt là tại các vị trí xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng.
- Tổng khối lượng đất đào khoảng: 441.105m3;
- Tổng khối lượng đất đắp khoảng: 490.279m3;
Thoát nước mưa
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế mới và riêng biệt
với nước thải sinh hoạt. Bố trí hệ thống thoát nước trên vỉa hè
các tuyến đường để thu gom nước mặt sau đó thoát ra biển.
Các tuyến thoát nước mưa dự kiến xây dựng bằng cống tròn
BTLT được thiết kế nằm trong phần lộ giới đường, có tiết diện
D600...D1500, cống hộp khẩu độ 1.2x1.5m, 2.5x1.5m,
1.5x1.5m, 2x2m
Hầu như toàn bộ diện tích lưu vực được thoát ra theo địa hình
hiện trạng, sau đó thoát ra biển. Đối với các tuyến nền đào
phía taluy dương thì bố trí rãnh hở kích thước 400x400 để
gom nước từ sườn núi
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 Cấp điện
- Nguồn điện quy hoạch cung cấp cho dự án từ tuyến
cáp ngầm 30 MVA vượt biển.
- Các tuyến 22kv trong khu quy hoạch là tuyến cáp
ngầm, sử dụng cáp CU/XLPE 24kv
- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV theo dạng lưới
kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE
24kV tiết diện ≥ 240mm2 và các RMS tự động vốn
thích hợp cho việc rút ngắn thời gian mất điện và cách
ly phần bị sự cố nhằm đấu nối trạm biến áp phân phối
22/0,4kV trong khu quy hoạch vào trạm 110/22kV của
toàn đảo.
- Các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm
compact
- Từ các trạm hạ thế phân nhánh tuyến 0,4kv đưa điện
đến các hộ tiêu thụ, các tuyến này là sử dụng đi nổi.
- Lưới điện chiếu sáng cần đảm bảo vẻ mỹ quan cho
đô thị, mức độ chiếu sáng phải đạt theo tiêu chuẩn 20
– TCN95-03 của Bộ Xây dựng
- Tổng công suất cấp cho khu quy hoạch khoảng
51.269,02 KVA. Toàn bộ đường dây điện Khối lượng
vật tư chính:
+ Đường dây trung thế 22KV : 9.500m;
+ Đường dây chiếu sáng
: 6.950m;
+ Trạm biến áp 22/0,4kv
: 34 trạm.
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 Cấp nước:
- Nguồn nước cấp được lấy từ trạm lọc nước biển được bố
trí gần khu TĐC Hòn Thơm.
- Mạng lưới đường ống:
Mạng lưới cấp nước là mạng vòng. Tuyến ống tạo mạch vòng
đảm bảo cấp nước liên tục khi có sự cố.
- Tổng nhu cầu dùng nước khoảng 5.093 m3/ngày.đêm (chưa
bao gồm lượng nước cấp cho chữa cháy).

Bảng tổng hợp khối lượng cấp nước
Tt
1
2
3
4
5

Hạng mục
Ống HDPE D225
Ống HDPE D160
Ống HDPE D110
Họng cứu hỏa
Dự phòng phí (10%)

Đơn vị

Khối lượng

M
M
M
Trụ

2815
1790
6755
38
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 Thoát nước thải và thu gom chất thải rắn
Thoát nước thải
Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng 85% tiêu chuẩn cấp
nước
Phương án thoát nước thải
‒ Nước thải sinh hoạt trước khi đổ vào hệ thống đường
cống gom phải được xử lý cục bộ trong từng công trình.
Tất cả các khu vệ sinh đều phải có bể tự hoại 3 ngăn, xây
đúng quy cách, để xử lý sơ bộ nước thải, tránh làm ô
nhiễm môi trường và làm tắc nghẽn hệ thống cống dẫn.
‒ Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch được thu gom
bằng các hố ga thu nước thải được bố trí dọc theo vỉa hè
và hành lang đi bộ. Sau đó theo hệ thống cống gom và
cống chính theo địa hình chảy tập trung về trạm xử lý
nước thải với công suất 4.000 m3/ng.đ để xử lý đạt tiêu
chuẩn cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT. Nước thải sau
xử lý được tận dụng để tưới cây và rửa đường.
‒ Tổng lưu lượng nước thải khoảng: 3.607 m3/ngày.
Thu gom chất thải rắn: Rác thải được đưa về
khu tập kết rác chung, sau đó vận chuyển bằng thuyền để
đưa về trạm xử lý rác chung của toàn đảo Phú Quốc (sau
này sẽ chuyển về trung tâm xử lý môi trường tại Hòn Rỏi
phường An Thới, thành phố Phú Quốc).
- Tổng lưu lượng rác thải khoảng: 32,5tấn/ngày, đêm.
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 Thông tin liên lạc
- Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh,
có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia.
- Mạng lưới thông tin liên lạc được bố trí ngầm cùng với
mạng điện đảm bảo theo quy chuẩn quy phạm nhà nước và
mỹ quan đô thị.
- Từ tổng đài cấp dịch vụ viễn thông được dẫn các tuyến cáp
chính đến khu vực qua trục đường. Từ đây sẽ có các tuyến
phân phối đưa tới các khu lưu trú trong khu vực thiết kế theo
yêu cầu.
Khối lượng vật tư chủ yếu:
Tuyến cáp phối ngầm thông tin

: 7.727 m

Tủ phân phối thông tin tổng

: 2 bộ

Tủ phân phối thông tin liên lạc

: 31 bộ
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 Đánh giá môi trường chiến lược

XIN CẢM ƠN

