
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:             /STNMT - CCBHĐ 
V/v lấy ý kiến về Quy định quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng (Lần 2) 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
   

  Đà Nẵng, ngày     tháng 3 năm 2023  

 

Kính gửi:  Các sở, ban, ngành, UBND các quận, phường ven biển, 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (phụ lục II) 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Công văn số 7301/UBND-

ĐTĐT ngày 29/10/2021 về việc xây dựng Quy định về quản lý hành lang bảo vệ 

bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng “Thống nhất chủ trương Giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu xây dựng Quy định về quản lý hành 

lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã xây dựng dự thảo Quy định và lấy ý kiến góp ý của các các sở, ban, 

ngành, UBND quận, phường ven biển, các chuyên gia, cơ quan, đơn vị có liên 

quan lần thứ nhất tại Công văn số 3007/STNMT-CCBHĐ ngày 19/7/2022 và đã 

hoàn thiện lại dự thảo trên cơ sở tiếp thu, góp ý của các cơ quan, đơn vị (Nội 

dung tiếp thu, giải trình chi tiết tại phụ lục I). 

Nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo trước khi trình UBND thành phố ban 

hành theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi đến quý cơ quan, đơn 

vị công văn lấy ý kiến góp ý Dự thảo lần thứ 2 (Quét mã QR để tải Dự thảo Tờ 

trình UBND thành phố, Dự thảo Quyết định và Quy chế). 

Kính mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị; Văn 

bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Biển và Hải 

đảo, địa chỉ 57 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng, trước ngày 10/4/2023, để tổng 

hợp, hoàn thiện dự thảo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (danh sách phụ lục II); 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Cổng TTĐT thành phố (đăng công báo); 

- Cổng TTĐT Sở TNMT (đăng công báo); 

- Lưu: VT, CCBHĐ(Thắng). 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Nguyên Chương 

 

 

 

 

 

 

  

Quét mã QR để 

tải tài liệu 
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Phụ lục I 

TỔNG HỢP, TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 

Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Công văn số…………/STNMT-CCBHĐ ngày …… tháng … năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

1.  Tổng cục biển và 

hải đảo Việt Nam - 

Công văn số 

1041/TCBHĐVN -

QLKTB ngày 

19/8/2022 

 

1 - Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Đề nghị viết lại 

phần phạm vi điều chỉnh, quy định này tập trung vào 

việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng, cơ chế phối 

hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan trong quản lý, bảo vệ hành 

lang bảo vệ bờ biển.  

1- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh Điều 1. Phạm vi 

điều chỉnh thành: Quy định này quy định về đối tượng, 

mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển thành phố 

Đà Nẵng. 

2- Tại Điều 4. Mục tiêu: xem xét, viết lại phần mục 

tiêu, vì nội dung phần này trích dẫn lại quy định tại 

khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo.  

 

2- Mục tiêu của Quy định được xây dựng có tham 

khảo khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo nhưng bao quát hơn. Đã điều chỉnh 

mục tiêu thành: Quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

biển thành phố Đà Nẵng nhằm bảo vệ hệ sinh thái, 

duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan 

tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm 

quyền tiếp cận của người dân với biển; đồng thời bảo 

đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; góp 

phần quản lý tổng hợp vùng bờ phục vụ phát triển bền 

vững. 

3- Tại Điều 5. Nguyên tắc: Trong dự thảo Quy định 3- Về lý do tư vấn đưa ra đề xuất HLBVBB gồm 02 
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STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

quản lý, bảo vệ HLBVBB trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng (gọi tắt là dự thảo Quy định) có phân thành 02 

vùng: Vùng 01. Vùng hành lang bảo vệ bờ biển được 

xác định theo các quy định của pháp luật và Vùng 02. 

Vùng đệm hành lang bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, theo 

quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo và Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 

tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập HLBVBB chưa 

có quy định pháp lý cụ thể cho việc xác định Vùng 02. 

Do đó, đề nghị không đưa Vùng 02 vào dự thảo Quy 

định.  

 

vùng để xin ý kiến: 

+ Trong quá trình xác định chiều rộng, ranh giới 

HLBVBB thành phố Đà Nẵng, cơ quan tư vấn đã tính 

toán được các khoảng cách theo hướng dẫn tại Thông 

tư 29/2016/TT-BTNMT. Trong đó, khoảng cách 

nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó 

với BĐKH và NBD tại các bờ cát tiến rất sâu về phía 

đất liền với khoảng cách nhiều nơi lên tới 100-200m 

từ ĐMNTCTBNN. Trong khi đó, các đoạn bờ cát hầu 

hết đã được đô thị hóa, độ rộng dải đất tự nhiên ven 

biển, khoảng cách bảo vệ hệ sinh thái và quyền tiếp 

cận đa số đều nhỏ hơn 100m, có những nơi chỉ 30-

40m.  

+ Để đảm bảo nguyên tắc hài hòa theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Điều 37 Nghị định 40/2016/NĐ-CP, 

ranh giới HLBVBB được lấy đến hết chiều rộng dải 

đất tự nhiên và hài hòa, tôn trọng hiện trạng, tương 

ứng ranh giới vùng 1 theo đề xuất.  

+ Tuy vậy, nếu ranh giới HLBVBB tại các đoạn bờ 

cát chỉ lấy đến ranh giới vùng 1 theo quy định, nhiều 

khu dân cư, khu du lịch, hạ tầng ven biển của Đà 

Nẵng tại các đoạn bờ cát vẫn nằm trong vùng có nguy 

cơ bị tác động ngày càng tăng bởi xói lở bờ biển, 

BĐKH và NBD. Những khu vực này sẽ không bị 

nhận diện và chưa có các giải pháp quản lý, giảm 

thiểu, thích ứng với các tác động tiêu cực có thể xảy 

ra. Do vậy, tư vấn đã đề xuất HLBVBB vùng 2 nằm 
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STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

tiếp giáp với vùng 1 về phía đất liền và có ranh giới 

trong trùng với ranh giới đường giảm thiểu sạt lở bờ 

biển, ứng phó với BĐKH và NBD đã được tính toán, 

và gọi đây là vùng đệm/vùng quản lý tích cực của 

HLBVBB. Mục tiêu của việc thiết lập vùng 2 là nhằm 

tạo ra một không gian để quản lý tích cực các hoạt 

động ven biển theo hướng giảm sức ép tới bờ biển, 

cũng như giảm sự tập trung của con người và hạ tầng 

ven biển, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản 

và môi trường, HST tại khu vực ven biển khi có thiên 

tai xảy ra.  

+ Việc thực hiện HLBVBB kép đã được thực hiện tại 

một số nước như Cu Ba, Ấn Độ, Croatia, Ba Lan… 

nhằm tạo ra một vành đai an toàn hơn cho con người 

và tài sản ven biển. 

Dù vậy, thông qua trao đổi ý kiến nhiều lần với các 

Sở, Ban, Ngành, Tổng cục biển và hải đảo, và các 

chuyên gia, cơ quan tư vấn cũng đã nhận thấy việc 

thực hiện HLBVBB theo 02 vùng, mặc dù có ý tưởng 

tốt, nhưng còn vướng mắc do chưa có quy định về 

pháp lý, nên có thể gây phức tạp cho công tác quản lý  

HLBVBB nếu đưa vào triển khai tại thời điểm hiện 

tại.  

Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh ranh giới 

HLBVBB TP. Đà Nẵng không phân chia thành 02 

vùng là vùng 1 và vùng 2  cho phù hợp quy định 

của pháp luật hiện hành. Từ đó, cơ quan tư vấn đã 

điều chỉnh lại các nội dung của báo cáo xác định ranh 
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STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

giới, độ rộng HLBVBB thành phố Đà Nẵng. Đồng 

thời, cũng đã điều chỉnh lại nội dung các điều khoản 

có liên quan trong quy định quản lý, bảo vệ hành lang 

bảo vệ bờ biển cho phù hợp. 

4- Tại điểm a khoản 3 Điều 8 dự thảo Quy định, đề 

nghị viết lại cho rõ nghĩa, viết như nội dung tại dự 

thảo Quy định sẽ gây hiểu nhầm. Vì Điều 24 Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định các hoạt 

động bị nghiêm cấm trong HLBVBB; Điều 25 Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định các 

hoạt động bị hạn chế trong HLBVBB; Điều 41 Nghị 

định 40/2016/NĐ-CP quy định hạn chế các hoạt động 

trong HLBVBB. 

 

4 - Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh Điều 8 thành: 

1. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo 

vệ bờ biển được thực hiện theo qui định tại Điều 24 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

2. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ 

bờ biển được thực hiện theo qui định tại Điều 25 Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Điều 41 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

5- Đề nghị bỏ Điều 9 trong dự thảo Quy định, vì việc 

thiết lập HLBVBB theo quy định tại Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo, Nghị định 40/2016/NĐ-

CP không có quy định khái niệm Vùng 2.  

5- Tiếp thu ý kiến và đã bỏ Điều 9 vì đã bỏ HLBVBB 

gồm 02 vùng như đã giải trình ở trên. 

6- Tại khoản 1 Điều 10 dự thảo Quy định, cần viết lại 

theo hướng khái quát, điều chỉnh cả cho các mục tiêu 

khác của thiết lập HLBVBB, cụ thể: Các công trình và 

hoạt động nằm trong ranh giới HLBVBB khi nhà 

nước thu hồi vì mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều 23 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tổ chức, 

cá nhân sở hữu các công trình và hoạt động trong 

HLBVBB bị thu hồi được bồi thường theo quy định 

của pháp luật.  

6- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, đồng thời 

tích hợp nội dung này vào khoản 3 Điều 8: 3. Các 

công trình, dự án có trước thời điểm UBND thành 

phố Đà Nẵng phê duyệt và công bố ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển được tiếp tục sử dụng cho đến hết 

thời gian được giao. Nếu hết thời hạn sử dụng được 

giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, mục tiêu thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển thì được xem xét gia hạn 

để tiếp tục sử dụng. Việc gia hạn sử dụng đất phải 
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STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

 được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định. 

7- Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã 

phê duyệt và công bố Danh mục các khu vực phải 

thiết lập HLBVBB thành phố Đà Nẵng tại Quyết định 

số 3421/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021. Tuy 

nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chưa 

công bố chiều rộng, ranh giới HLBVBB, chưa tiến 

hành cắm mốc HLBVBB. Việc tổ chức xin ý kiến dự 

thảo Quy định trong khi chưa hoàn thiện việc thiết lập 

HLBVBB là chưa hợp lý. Do đó, đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sớm tham 

mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ 

chức lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo báo cáo xác 

định chiều rộng, ranh giới HLBVBB theo quy định 

của pháp luật. 

7. Hiện nay, Sở TN&MT đã lấy đầy đủ ý kiến các bộ, 

ngành dự thảo báo cáo, bản đồ xác định chiều rộng, 

ranh giới HLBVBB theo quy định. Cơ quan tư vấn đã 

chỉnh sửa báo cáo, bản đồ theo ý kiến góp ý, Sở 

TN&MT đã trình UBND thành phố xem xét phê 

duyệt và ban hành quyết định ranh giới HLBVBB tại 

Tờ trình số 15/TTr-STNMT ngày 30/01/2023.  

Quy định về quản lý HLBVBB được thực hiện song 

song với việc xác định ranh giới HLBVBB để sau khi 

HLBVBB được ban hành thì ban hành ngay Quy định 

quản lý HLBVBB nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu 

quản lý bờ biển của địa phương.  

2.  Sở Tư pháp - Công 

văn số 2630/ST-

XDKTVB ngày 

02/8/2022 

 

1. Về phân vùng quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 

Theo khoản 2 Điều 6 dự thảo Quy định, thì hành lang 

bảo vệ bờ biển của thành phố bao gồm 02 vùng (nêu 

tại khoản 1 Điều 5 dự thảo), gồm: vùng 01 là vùng 

hành lang bảo vệ bờ biển; vùng 02 là vùng đệm hành 

lang bảo vệ bờ biển. Đối với vấn đề này, đề nghị cơ 

quan soạn thảo lưu ý một số vấn đề sau: 

- Theo dự thảo Quy định, thì trong quyết định của 

UBND thành phố phê duyệt ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển phải thể hiện vùng đệm hành lang bảo vệ 

bờ biển của thành phố vì vùng này là một phần của 

hành lang bảo vệ bờ biển thành phố. Tuy nhiên, hiện 

1. Về phân vùng quản lý hành lang bảo vệ bờ biển:  

- Về lý do lựa đề xuất ranh giới HLBVBB tại bản dự 

thảo xin ý kiến gồm 02 vùng đã được giải trình tại ý 

kiến của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam (Nay là 

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam) ở trên. 
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nay Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 

2015, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT đều không có quy định về khái 

niệm của vùng đệm hành lang bảo vệ bờ biển, cũng 

không quy định phải tách biệt ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển thành 02 vùng như dự thảo. Đồng thời, 

việc quy định như dự thảo dẫn đến không tách bạch 

giữa khái niệm “hành lang bảo vệ bờ biển của thành 

phố” và “vùng hành lang bảo vệ bờ biển” với khái 

niệm “hành lang bảo vệ bờ biển” được quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Trung 

ương (xem thêm ý kiến ở phần sau). Bên cạnh đó, 

Điều 38 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Điều 27 

Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT cũng không quy 

định UBND cấp tỉnh phải phân định rõ vùng đệm 

hành lang bảo vệ bờ biển trong Bản đồ thể hiện ranh 

giới hành lang bảo vệ bờ biển kèm theo Quyết định 

phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Theo điểm a khoản 1 Điều 5 dự thảo, vùng hành lang 

bảo vệ bờ biển (vùng 01) có ranh giới ngoài được xác 

định là đường mức nước triều cao trung bình nhiều 

năm nên phù hợp với quy định về ranh giới ngoài 

hành lang bảo vệ bờ biển tại khoản 3 Điều 37 Nghị 

định số 40/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, ranh giới trong 

của vùng 01 lại chỉ nêu cách xác định chung chung 

“trên cơ sở hài hòa giữa bảo tồn và phát triển phù hợp 

với hiện trạng” mà không thể hiện rõ cách thức phân 

định đường ranh giới này. 
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Theo khoản 2 Điều 6 dự thảo, thì hành lang bảo vệ bờ 

biển của thành phố do 02 vùng hợp lại, tuy nhiên cách 

phân định ranh giới của vùng 01 lại được quy định 

như sau: “được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 29/2016/TT-BTNMT và quy định tại khoản 2 Điều 

23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…”. 

Điều này dẫn đến 02 cách hiểu về việc phân định vùng 

01 này, cụ thể: 

+ Trường hợp vùng 01 có ranh giới trong được xác 

định tương tự với ranh giới trong hành lang bảo vệ bờ 

biển theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành của Trung ương: 

Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy 

định về ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển 

“nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo, là 

đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để 

bảo đảm chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”. Theo quy 

định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 40/2016/NĐ-

CP, thì trừ các trường hợp đặc biệt, thì về cơ bản 

chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển được xác định là 

khoảng cách lớn nhất tính từ đường mực nước triều 

cao trung bình nhiều năm đến các đường sau: “a) 

Đường nối các điểm có giá trị lớn nhất được tính toán 

nhằm bảo đảm yêu cầu, mục tiêu thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; b) Đường ranh 

giới ngoài của khu bảo vệ I của di tích lịch sử - văn 
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hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; c) 

Đường ranh giới về phía đất liền của hành lang bảo vệ 

đê biển theo quy định của pháp luật về đê điều”. 

Đồng thời, khoản 1 Điều 17 Thông tư số 29/2016/TT-

BTNMT cũng quy định khoảng cách phục vụ xác định 

chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển gồm: “a) Khoảng 

cách tính từ đường mực nước triều cao trung bình 

nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía đảo nhằm 

giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ký hiệu là Dsl; b) 

Khoảng cách tính từ đường mực nước triều cao trung 

bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía đảo 

nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ 

sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, ký hiệu là 

Dst; c) Khoảng cách tính từ đường mực nước triều cao 

trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía 

đảo nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với 

biển, ký hiệu là Dtc”. 

Như vậy, theo quy định hiện hành, thì chiều rộng của 

vùng hành lang bảo vệ bờ biển phải là khoảng cách 

lớn nhất tính từ đường mực nước triều cao trung bình 

(ranh giới ngoài) đến đường nối các điểm/đường ranh 

giới sao cho khoảng cách này đảm bảo phù hợp với 

nguyên tắc tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo năm 2015 (tức là vừa giảm 

thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng, vừa bảo vệ hệ sinh thái, duy 

trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự 
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nhiên ở vùng bờ, mà vừa bảo đảm quyền tiếp cận của 

người dân với biển), hay nói cách khác chiều rộng của 

vùng hành lang bảo vệ bờ biển bằng khoảng cách lớn 

nhất trong 03 khoảng cách Dsl , Dst hoặc Dtc. 

Với quy định nêu trên, trường hợp ở khu vực thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển mà khoảng cách từ đường 

ranh giới ngoài của vùng 01 đến đường nối các điểm 

nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng (tức đường ranh 

giới nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo khoản 2 

Điều 3 dự thảo) là khoảng cách lớn nhất (Dsl lớn hơn 

Dst và Dtc), thì đường ranh giới trong của vùng 01 

cũng đồng thời là đường ranh giới nhằm giảm thiểu 

thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng. Trong khi đó, ranh giới của vùng 

02 lại được xác định như sau: “ranh giới ngoài trùng 

với ranh giới trong của vùng 01; ranh giới trong là 

đường ranh giới nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ 

biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng”. 

Điều này dẫn đến vùng 02 tại những khu vực đó sẽ 

không tồn tại. 

Ngược lại, nếu khoảng cách từ đường ranh giới ngoài 

của vùng 01 đến đường ranh giới nhằm giảm thiểu 

thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng không phải khoảng cách lớn nhất 

(Dsl nhỏ hơn Dst hoặc Dtc), thì ranh giới trong của 

vùng 01 phải là đường nối các điểm/đường ranh giới 
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nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ 

sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ hoặc đường 

ranh giới nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của người dân 

với biển; còn đường ranh giới nhằm giảm thiểu thiệt 

hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng sẽ lại nằm trong phạm vi của vùng 01. 

Điều này là không phù hợp với cách xác định vùng 02 

như đã nêu tại dự thảo. 

Bên cạnh đó, trường hợp vùng 01 có chiều rộng tương 

đương với chiều rộng của hành lang bảo vệ bờ biển 

theo quy định hiện hành, thì vùng 02 được sẽ không 

thuộc phạm vi được xem là hành lang bảo vệ bờ biển 

theo quy định. Như vậy, việc định nghĩa vùng 02 là 

“hành lang bảo vệ bờ biển của thành phố” và quản lý, 

bảo vệ vùng này theo quy định hiện hành (như Điều 

11 dự thảo) là không phù hợp. 

+ Trường hợp vùng 01 có ranh giới trong nằm trong 

phần ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: 

Đường ranh giới trong của vùng 01 trong trường hợp 

này nằm trong khu vực hành lang, chứ không thể đồng 

nhất với đường ranh giới trong của hành lang bảo vệ 

bờ biển theo quy định. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 7 dự 

thảo lại quy định “mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển 

được cắm tại các vị trí trên thực địa dọc theo ranh giới 

trong của hành lang bảo vệ bờ biển tại Vùng 1…”. 

Điều này là trái với mục đích cắm mốc đã nêu tại 

khoản 1 Điều này và quy định tại Điều 28 Thông tư số 
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29/2016/TT-BTNMT, cụ thể: “Mốc giới hành lang 

bảo vệ bờ biển được dùng để xác định ranh giới trong 

của hành lang bảo vệ bờ biển trên thực địa”. 

Bên cạnh đó, trong trường hợp này, ranh giới trong 

của hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định không còn 

là ranh giới trong của vùng 01, mà chính là ranh giới 

trong của vùng 02. Do đó, cách xác định ranh giới 

trong của vùng 02 phải được thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành về phân định ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển. Tuy nhiên, điểm b khoản 5 dự thảo lại ấn 

định ranh giới trong của vùng 02 là đường ranh giới 

nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng nghĩa với 

việc chiều rộng của hành lang bảo vệ bờ biển được 

xác định là khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại do 

sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng (Dsl). Trong khi thực tế, nếu ở một số khu 

vực có các khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy 

trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự 

nhiên ở vùng bờ/bảo đảm quyền tiếp cận của người 

dân với biển (Dst và Dtc) lớn hơn khoảng cách được 

ấn định trong dự thảo, hoặc ở vị trí thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển không nhằm mục đích giảm thiểu thiệt 

hại do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng (như khu vực Hòn Sơn Trà con, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu theo Quyết 

định số 3421/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt Danh mục các khu vực 
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phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Đà 

Nẵng) thì việc quy định như dự thảo có thể dẫn đến 

việc xác định chiều rộng của hành lang bảo vệ bờ biển 

không phù hợp theo quy định. 

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát, xem xét lại để điều chỉnh lại các nội dung 

tại dự thảo chưa rõ ràng, thống nhất với quy định hiện 

hành, đồng thời giải trình cụ thể cơ sở đề xuất các nội 

dung về phân vùng quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 

để UBND thành phố cân nhắc, quyết định cho phù 

hợp. 

2. Về quản lý các hoạt động trong hành lang bảo vệ 

bờ biển 

a) Dự thảo xác định vùng 01 và vùng 02 thuộc phạm 

vi hành lang bảo vệ bờ biển của thành phố, tức là việc 

thực hiện các hoạt động trong phạm vi 02 vùng này 

phải đảm bảo các quy định hiện hành liên quan đến 

hành lang bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, Điều 8 và Điều 

9 dự thảo quy định tách biệt nội dung quản lý các hoạt 

động tại vùng 01 với vùng 02; theo đó các hoạt động 

trong vùng 01 phải tuân thủ các quy định hiện hành về 

các hoạt động bị nghiêm cấm, bị hạn chế thực hiện 

trong hành lang bảo vệ bờ biển (Điều 24, Điều 25 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Điều 41 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP), trong khi việc thực 

hiện các hoạt động trong vùng 02 lại chỉ cần có sự cho 

phép của cấp có thẩm quyền và đảm bảo không làm 

suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch 

2. Về quản lý các hoạt động trong hành lang bảo 

vệ bờ biển 

- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh ranh giới HLBVBB 

TP. Đà Nẵng còn một vùng theo quy định của Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định 

40/2016/NĐ-CP và Thông tư 29/2016/TT-BTNMT 

không phân chia thành 02 vùng là vùng 1 và vùng 2. 

Do vậy, quy định quản lý các hoạt động trong 

HLBVBB cũng được rút gọn lại, quy định cho một 

vùng như đã trình bày ở trên. 

- Việc đề xuất quy định điểm b, khoản 3, Điều 8 (dự 

thảo cũ) là do yêu cầu cụ thể hóa các hoạt động được 

cho phép trong HLBVBB. Tiếp thu quan điểm, ý kiến 

của Sở Tư pháp và đã bỏ điểm b, khoản 3, Điều 8 như 

đã đề cập trong quy định. Đồng thời, thông qua các ý 

kiến góp ý, cơ quan tư vấn đã rà soát, điều chỉnh lại 

nội dung Điều 8 như sau: 
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vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên, tăng nguy 

cơ xói lở bờ biển và ngập lụt ven biển, không làm cản 

trở quyền tiếp cận biển của cộng đồng, mà không nêu 

rõ các hoạt động trong vùng này có bị nghiêm cấm/bị 

hạn chế trong một số trường hợp theo quy định hay 

không. Ví dụ, công trình xây dựng không nhằm mục 

đích phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng thì bị nghiêm 

cấm thực hiện xây mới, mở rộng trong vùng 01, tuy 

nhiên nếu công trình này không làm suy thoái hệ sinh 

thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái 

và cảnh quan tự nhiên, tăng nguy cơ xói lở bờ biển và 

ngập lụt ven biển và không làm cản trở quyền tiếp cận 

biển của cộng đồng (mặc dù vẫn có nguy cơ làm ảnh 

hưởng đến các yếu tố trên) thì lại có thể được cấp 

phép xây dựng tại vùng 02. Do đó, đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét lại đối với vấn đề này để điều chỉnh 

cho phù hợp với quy định. 

b) Khoản 3 Điều 8 dự thảo Quy định có nêu các hoạt 

động được cho phép thực hiện trong phạm vi hành 

lang bảo vệ bờ biển tại vùng 1 gồm: “a) Các hoạt động 

không bị cấm được quy định tại Điều 24, không bị hạn 

chế được qui định tại Điều 25 Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo và Điều 41 Nghị định 

40/2016/NĐ-CP; b) Các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, du lịch và các công trình phục vụ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch được phép 

triển khai thực hiện nếu không làm ảnh hưởng đến yêu 

cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

Điều 8. Quản lý các hoạt động trong hành lang bảo 

vệ bờ biển 

1. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo 

vệ bờ biển được thực hiện theo qui định tại Điều 24 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

2. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ 

bờ biển được thực hiện theo qui định tại Điều 25 Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Điều 41 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Các công trình, dự án có trước thời điểm UBND 

thành phố Đà Nẵng phê duyệt và công bố ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển được tiếp tục sử dụng cho 

đến hết thời gian được giao. Nếu hết thời hạn sử dụng 

được giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, mục tiêu 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thì được xem xét 

gia hạn để tiếp tục sử dụng. Việc gia hạn sử dụng đất 

phải được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

4. Các hoạt động tạm thời sử dụng hành lang bảo vệ 

bờ biển 

a) Ngoài các hoạt động bị nghiêm cấm, hạn chế qui 

định tại khoản 1, khoản 2 điều này, các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, du lịch trong khu vực thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển được phép bố trí các công trình tạm thời 
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biển...”. 

Tuy nhiên, đề nghị làm rõ hoạt động như thế nào thì 

đảm bảo được yêu cầu đặt ra để được cấp phép triển 

khai hoạt động tại điểm b khoản 3 Điều 8 dự thảo 

“không làm ảnh hưởng đến yêu cầu, mục tiêu của việc 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển”. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo, thì yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển là “bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá 

trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở 

vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận 

của người dân với biển”. Vì nội dung này rất rộng, 

nên việc dự thảo không đặt ra một tiêu chuẩn nhất 

định đối với yêu cầu này thì tổ chức, cá nhân không 

có cơ sở để cân nhắc trước khi làm thủ tục xin phép 

triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, du lịch tại vùng 01. 

Đồng thời, về mặt nguyên tắc, các hoạt động có thể 

làm ảnh hưởng đến yêu cầu, mục tiêu của việc thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển thì phải bị nghiêm 

cấm/bị hạn chế thực hiện, do đó trường hợp tổ chức, 

cá nhân muốn thực hiện hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, du lịch mà hoạt động này không thuộc 

trường hợp bị nghiêm cấm/bị hạn chế theo quy định 

tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 

2015 và các văn bản pháp luật liên quan, thì hoạt động 

đó cũng xem như đảm bảo được yêu cầu “không làm 

nếu có các cam kết đảm bảo không làm ảnh hưởng 

đến các mục tiêu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, 

qui định của các pháp luật chuyên ngành và được sự 

đồng ý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định. 

b) Sau khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ các công trình tạm 

trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển hoặc 

được phép gia hạn sử dụng nếu được sự đồng ý của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 
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ảnh hưởng đến yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển”. Do đó, các trường hợp 

được nêu tại điểm a khoản 3 Điều 8 dự thảo đã bao 

gồm các hoạt động nêu tại điểm b khoản 3 Điều này, 

nên không cần thiết phải quy định riêng biệt như dự 

thảo.  

3. Về di dời các công trình, dự án trong ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển  
Theo khoản 2 Điều 10 dự thảo, các công trình, dự án 

hết thời hạn sử dụng đất trong hành lang bảo vệ bờ 

biển cần phải được xem xét, đánh giá theo các yêu 

cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển trước khi thực hiện việc gia hạn sử dụng đất hoặc 

di dời ra khỏi khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển. Như vậy, dự thảo đã đặt ra quy định bắt buộc tổ 

chức, cá nhân có công trình, dự án (hoạt động hợp 

pháp trong ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển) hết 

thời hạn sử dụng đất phải thực hiện trình tự, thủ tục đề 

nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá theo các 

yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển trước khi thực hiện di dời công trình, dự án 

này ra khỏi khu vực ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển. Tuy nhiên, đề nghị xem lại về vấn đề này:  

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 

2015 và các văn bản pháp luật liên quan không quy 

định về việc xử lý trong trường hợp công trình, dự án 

(hoạt động hợp pháp trong ranh giới hành lang bảo vệ 

bờ biển) hết thời hạn sử dụng đất. Việc sử dụng đất 

3. Về di dời các công trình, dự án trong ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển 

Tiếp thu ý kiến. Cơ quan Tư vấn đồng thời là đơn vị 

chủ trì thực hiện đề tài Nhà nước KC.09-17/16-20 về 

Luận cứ khoa học cho việc thiết lập và giải pháp quản 

lý hành lang bảo vệ bờ biển Việt Nam. Cơ quan tư 

vấn đã tổng quan thực tiễn thực hiện HLBVBB trên 

thế giới; trực tiếp tham quan, trao đổi, học hỏi kinh 

nghiệm quản lý HLBVBB tại Cộng hòa Pháp. Nhìn 

chung, việc quản lý HLBVBB tại nhiều nước trên thế 

giới là công việc phức tạp, với nhiều quy định, luật lệ 

chưa từng tồn tại, cần phải được thử nghiệm và ban 

hành để giảm thiểu và thích ứng với các rủi ro thiên 

tai ngày càng gia tăng, nhất là xói lở bờ biển, BĐKH 

và NBD. Một trong những quy định quan trọng là 

buộc các công trình trong HLBVBB bị đe dọa bởi xói 

lở bờ biển phải di dời ra khỏi vùng nguy cơ rủi ro cao. 

Nhà nước phải xây dựng các chính sách cưỡng chế, 

thuyết phục hoặc hỗ trợ chủ sở hữu các công trình và 

hoạt động này di dời nhằm tránh thiệt hại về người và 

tài sản. Việt Nam chưa có các quy định về di dời, bố 

trí lại công trình và hoạt động khỏi vùng tai biến ven 
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phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các 

văn bản pháp luật liên quan.  

Hiện nay, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 

Luật Đất đai, trong trường hợp tổ chức, cá nhân được 

Nhà nước giao/cho thuê đất có thời hạn nhưng hết thời 

hạn sử dụng đất mà có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì 

phải làm thủ tục xin gia hạn theo quy định; còn trường 

hợp tổ chức, cá nhân không được cấp có thẩm quyền 

chấp thuận việc gia hạn hoặc không còn nhu cầu sử 

dụng đất thì Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi đất theo 

quy định. Pháp luật về đất đai chỉ quy định về trình tự, 

thủ tục gia hạn sử dụng đất (Điều 74 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP) và trình tự, thủ tục thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử dụng đất (Điều 65 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP); không có quy định về trình tự, thủ 

tục phải thực hiện trong trường hợp tổ chức, cá nhân 

thực hiện thanh lý và di dời tài sản trên đất. 

Như vậy, việc dự thảo đặt ra quy định trong khi không 

làm rõ cấp nào có thẩm quyền xem xét, đánh giá về sự 

phù hợp giữa việc di dời với các yêu cầu, mục tiêu của 

việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, và không nêu 

cụ thể tổ chức, cá nhân muốn xin phép thì phải thực 

hiện theo trình tự, thủ tục nào thì tổ chức, cá nhân 

không có cơ sở để thực hiện. Tuy nhiên, nếu tham 

mưu UBND thành phố ban hành hồ sơ, thời gian, trình 

tự giải quyết thủ tục xin phép, tức là quy định thủ tục 

hành chính trong Quyết định của UBND thành phố thì 

lại trái với quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban 

biển. Tuy nhiên, nhu cầu thực tiễn đòi hỏi phải có các 

quy định này để hỗ trợ công tác quản lý bờ biển, giảm 

thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.  

Đối với thành phố Đà Nẵng, tình trạng xói lở bờ biển 

có xu hướng ngày càng gia tăng các tác động tiêu cực, 

gây thiệt hại tới các công trình và hoạt động tại bờ 

biển. Theo dự báo, những tác động, thiệt hại này sẽ 

ngày càng gia tăng cùng sự gia tăng của BĐKH và 

NBD. Việc xây dựng chính sách Di dời các công 

trình, hoạt động trong ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển sẽ giúp thành phố thích ứng tốt hơn với những 

tác động tiêu cực của các thiệt hại trong tương lai, hỗ 

trợ tốt hơn người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội.  

Tuy nhiên, hiện nay các quy định pháp luật cho việc 

thực hiện thanh lý, hỗ trợ, đền bù và di dời tài sản trên 

đất còn chưa có. Do vậy, Tiếp thu ý kiến của Sở Tư 

pháp và đã điều chỉnh bỏ Điều 9 của dự thảo cũ.  
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hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Việc xem xét, đánh giá việc triển khai các hoạt động 

trong ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển với yêu cầu, 

mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

được thực hiện nếu các hoạt động đó có tác động đến 

việc bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ 

sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu 

sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với 

biển; do đó việc xin gia hạn sử dụng đất cần thiết phải 

đánh giá đối với những vấn đề này. Tuy nhiên, trong 

trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện thanh lý và di 

dời tài sản trên đất ra khỏi khu vực ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển thì sẽ không còn hoạt động tại khu 

vực đó nữa, do đó về nguyên tắc sẽ không có tác động 

đến các yếu tố cần bảo vệ/bảo đảm khi thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, cân nhắc lại 

về sự cần thiết phải yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện 

trình tự, thủ tục trong trường hợp di dời ra khỏi khu 

vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để đảm bảo 

tham mưu UBND thành phố cho phù hợp. 

3.  Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn - Công văn số 

3187/SNN-CCTL 

ngày 12/8/2022 

1. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê và 

bổ sung các ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các đơn vị liên quan, ý kiến tiếp 

thu, giải trình của đơn vị soạn thảo trong các đợt lấy ý 

kiến trước đây. 

 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường mới lấy ý kiến lần 

đầu cho dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ hành lang 

bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tiếp 

thu ý kiến, Sở TN&MT tiếp thu, giải trình đầy đủ các 

ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và các cơ quan 

đơn vị liên quan.  
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2. Đề nghị đánh số thứ tự lại theo đúng trình tự và xóa 

cách dòng tại khoản 3, Điều 13, Chương III của Dự 

thảo Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Tiếp thu ý kiến và đã rà soát, điều chỉnh, đánh lại 

số thứ tự theo đúng trình tự và xóa cách dòng tại 

khoản 3, Điều 13, Chương III của Dự thảo theo đúng 

quy định về trình bày văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Tại phần nhiệm vụ của “Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang bảo 

vệ bờ biển; công tác lập quy hoạch và các nhiệm vụ 

chuyên ngành có liên quan hành lang bảo vệ bờ biển 

đảm bảo không mâu thuẫn, chồng chéo, xung đột với 

hành lang bảo vệ bờ biển.” đề nghị điều chỉnh thành 

“Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản 

lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; công tác lập quy 

hoạch và các nhiệm vụ chuyên ngành có liên quan 

hành lang bảo vệ bờ biển đảm bảo phù hợp với các 

quy định, không mâu thuẫn, chồng chéo, xung đột với 

hành lang bảo vệ bờ biển.” 

3. Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh khoản 5 Điều 12 

có liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang bảo 

vệ bờ biển; công tác lập quy hoạch và các nhiệm vụ 

chuyên ngành có liên quan hành lang bảo vệ bờ biển, 

đảm bảo phù hợp với các quy định, không mâu thuẫn, 

chồng chéo, xung đột với hành lang bảo vệ bờ biển. 

4.  Sở Khoa học và 

Công nghệ - Công 

văn số 

1172/SKHCN-

QLKH ngày 

02/8/2022 

 

1. Tại khoản 1 Điều 5: Đề nghị giải trình làm rõ cơ sở 

phân thành 02 vùng để thực hiện quản lý hành lang 

bảo vệ bờ biển.  

Cơ sở phân thành 02 vùng để thực hiện quản lý hành 

lang bảo vệ bờ biển đã được giải trình tại phần ý kiến 

của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam, Sở Tư pháp 

ở trên.  

 

2. Tại khoản 5 Điều 7: Xem xét bổ sung thêm điểm b 

“Các hoạt động xâm hại, làm hư hỏng hệ thống mốc 

ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thì phải xử lý, bồi 

thường theo quy định pháp luật”. Ngoài ra tại Điều 7 

2. Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh bổ sung nội dung 

có liên quan đến ý kiến góp ý tại khoản 6 Điều 6: 6. 

Các hoạt động xâm hại, làm hư hỏng hệ thống mốc 

giới hành lang bảo vệ bờ biển phải bị xử lý, bồi 
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nên bổ sung thêm quy định về phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình cắm 

mốc, điều chỉnh, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ 

biển.  

 

thường theo quy định pháp luật.  

Quy định về phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan trong quá trình cắm mốc, điều 

chỉnh, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển đã 

được quy định tại Điều 12-15 của quy định sau điều 

chỉnh.  

3. Tại Điều 11: Xem xét bổ sung thêm “Việc hiệu 

chỉnh bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển cũng 

phải được thực hiện trong quá trình cắm mốc ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển và đảm bảo độ chính xác 

phù hợp với tỷ lệ bản đồ liên quan”.  

 

3. Việc “hiệu chỉnh bản đồ ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển cũng phải được thực hiện trong quá trình 

cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và đảm 

bảo độ chính xác phù hợp với tỷ lệ bản đồ liên quan” 

đã được quy định tại Điều 31 và Điều 32 Thông tư 

29/2016/TT-BTNMT nên không được nhắc lại tại quy 

định này.  

4. Đề nghị xem xét bổ sung 1 điều khoản mới quy 

định về các hoạt động tạm thời sử dụng hành lang bảo 

vệ bờ biển, trong đó quy định rõ trường hợp nào được 

tạm thời sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển và sau khi 

kết thúc các hoạt động tạm thời thực hiện hoàn trả lại 

theo quy định của pháp luật.  

 

4. Tiếp thu ý kiến và đã bổ sung quy định về Các hoạt 

động tạm thời sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển tại 

Khoản 4 Điều 8 của dự thảo quy định sau điều chỉnh: 

4. Các hoạt động tạm thời sử dụng hành lang bảo vệ 

bờ biển 

a) Ngoài các hoạt động bị nghiêm cấm, hạn chế qui 

định tại khoản 1, khoản 2 điều này, các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, du lịch trong khu vực thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển được phép bố trí các công trình tạm thời 

nếu có các cam kết đảm bảo không làm ảnh hưởng 

đến các mục tiêu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, 

qui định của các pháp luật chuyên ngành và được sự 

đồng ý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định. 
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b) Sau khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ các công trình tạm 

trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển hoặc 

được phép gia hạn sử dụng nếu được sự đồng ý của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

5. Về kinh phí: Ngoài việc sử dụng các nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, thì có thể huy động nguồn vốn từ 

xã hội hóa, đầu tư nước ngoài, viện trợ phát triển và 

các nguồn vốn hợp pháp khác phục vụ công tác quản 

lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển. 

5. Về kinh phí: Trong dự thảo Quy định chức năng 

nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành liên quan trong 

đó có nhiệm vụ của Sở Tài chính là cơ quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí nhà 

nước để quản lý, bảo vệ HLBVBB. Việc huy động 

các nguồn kinh phí khác được thực hiện theo các quy 

định hiện hành.  

5.  Sở Ngoại vụ - 

Công văn số 

1331/SNV-TT 

ngày 01/8/2022 

1. Về nội dung: thống nhất với dự thảo 

2. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: 

a) Tại phần căn cứ của dự thảo Quyết định, đề nghị: 

- Bỏ căn cứ thứ ba do trùng với căn cứ thứ nhất; 

- Thống nhất cách ghi ngày tháng năm tại căn cứ thứ 

tám giống các căn cứ còn lại. 

b) Tại tên dự thảo Quy định đề nghị bỏ cụm từ “Quy 

định” trước “quản lý”; bỏ cụm từ “Ban hành” trước 

“Kèm theo”. 

c) Tại Điều 8 và Điều 9 của dự thảo Quy định, đề nghị 

bố cục thành một điều, như sau: 

“Điều 8. Quản lý các hoạt động trong hành lang bảo 

vệ bờ biển 

1. Tại Vùng 1 

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Tiếp thu ý 

kiến và đã điều chỉnh: 

a) Tại phần căn cứ của dự thảo Quyết định: 

- Đã bỏ căn cứ thứ 3 về Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương vì trùng lặp. 

- Sửa lại ngày tháng năm tại căn cứ thứ tám thành 

ngày 12 tháng 10 năm 2016 cho phù hợp với các căn 

cứ còn lại; sửa tương tự với các căn cứ còn lại. 

b) Tiếp thu ý kiến và đã sử lại thành: “Quy định quản 

lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng” tại tên dự thảo Quy định. 

c) Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh lại tên của Điều 8 

thành: Điều 8. Quản lý các hoạt động trong hành lang 

bảo vệ bờ biển. Nội dung về quản lý các hoạt động 

theo HLBVBB gồm 02 vùng đã được loại bỏ; Nội 
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a)…… 

2. Tại Vùng 2 

a)…..” 

d) Tại Điều 13 của dự thảo Quy định, đề nghị đánh số 

thứ tự tại khoản 3, 4… theo thứ tự. 

dung điều 9 cũng đã được loại bỏ. Lý do đã được giải 

trình tại nội dung giải trình góp ý của Tổng cục biển 

và Hải đảo Việt Nam và giải trình ý kiến của Sở Tư 

pháp. 

d) Tiếp thu ý kiến và đã rà soát, điều chỉnh tại Điều 13 

(Điều 12 theo quy định đã sửa đổi) theo đúng thứ tự. 

6.  Sở Văn hóa và Thể 

thao - Công văn số 

2065/SVHTT-

KHTC ngày 

21/7/2022 

Thống nhất nội dung dự thảo.  

7.  Sở Công thương - 

Công văn số 

1857/SCT-QLCN 

ngày 05/8/2022 

Thống nhất với các dự thảo sau: 

- Tờ trình phê duyệt Quy định về quản lý, bảo vệ hành 

lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành 

lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

8.  Sở Thông tin và 

Truyền thông - 

Công văn số 

1775/STTTT-

TTBCXB ngày 

25/7/2022 

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và 

Quy định do ở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo. 

Đồng thời, kính đề nghị ban soạn thảo rà soát, điều 

chỉnh về thể thức, trình bày văn bản trong Tờ trình và 

Quy định. 

 

9.  Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội 

và HĐND Thành 

phố - Công văn số 

1- Rà soát phạm vi ranh giới và các quy định về 

HLBVBB đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung 

thành phố, các quy định về quốc phòng an ninh biển 

đảo. 

1. Việc rà soát phạm vi ranh giới và các quy định về 

HLBVBB đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung 

thành phố, các quy định về quốc phòng, an ninh biển 

đảo đã được thực hiện trong quá trình xác định danh 
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173/VP-CTHĐ ngỳ 

29/7/2022  

 mục; chiều rộng, ranh giới của HLBVBB thành phố 

Đà Nẵng.  

2- Đánh giá sự cần thiết ban hành quy định này đảm 

bảo phù hợp các quy định pháp luật liên quan. 

 

2. Việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ HLBVBB 

là thực sự cần thiết và được quy định tại điểm b, 

khoản 1 Điều 43, Nghị đinh 40/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ: Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn; phổ biến, giáo 

dục pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

biển. 

3- Trong công tác tuyên truyền: cần số hóa các dữ 

liệu, xây dựng hình ảnh, thông tin tuyên truyền trực 

quan, để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận. 

3. Các thông tin, báo cáo, bản đồ về HLBVBB được 

thực hiện và lưu trữ cả dưới dạng số và dạng giấy. 

Việc xây dựng tài liệu, hình ảnh tuyên truyền sẽ được 

thực hiện sau khu HLBVBB và Quy định quản lý 

HLBVBB được UBND thành phố phê duyệt. 

4- Rà soát thể thức văn bản, các căn cứ pháp lý đảm 

bảo theo quy định (căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương trùng lặp). 

4. Tiếp thu ý kiến và đã rà soát thể thức văn bản, các 

căn cứ pháp lý (bị trùng lặp đã được loại bỏ) đảm bảo 

theo quy định. 

10.  Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài 

nguyên và môi 

trường - Công văn 

số 102/TTCNTT-

DL&TL ngày 

12/8/2022 

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo; 

2. Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 2015 quy định “Văn bản quy phạm pháp 

luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, 

không quy định chung chung, không quy định lại các 

nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm 

pháp luật khác”. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 3 dự 

thảo Quy định, có quy định nội dung giải thích từ ngữ 

hành lang bảo vệ bờ biển được quy định trùng lặp với 

2. Tiếp thu ý kiến góp ý, đã bỏ Điều 3. Giải thích 

thuật ngữ trong quy định (Vì đã được quy định tại các 

văn bản cấp cao hơn). 
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Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 

2015. Vì vậy, đề nghị chỉnh sửa thống nhất “được quy 

định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo” và lược bỏ nội dung “là dải đất ven 

biển ... bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với 

biển.”.  

3. Đối với việc lưu giữ, bảo quản, cung cấp, khai thác 

thông tin dữ liệu từ hồ sơ về hành lang bảo vệ bờ biển 

- Điều 69 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo năm 2015 quy định: “Điều 69. Lưu trữ, khai thác, 

sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo: 

1. Việc lưu trữ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

lưu trữ, các quy định, quy trình, quy phạm và quy 

chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Tất cả các dữ liệu thu 

thập được phải được phân loại, đánh giá, xử lý để có 

hình thức, biện pháp lưu trữ, bảo quản, bảo vệ phù 

hợp, bảo đảm an toàn. 

2. Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

phải được công khai theo quy định của pháp luật. Tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo phải bảo đảm đúng mục 

đích, hiệu quả và phải trả phí theo quy định của pháp 

luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

3. Tiếp thu ý kiến và sau khi điều chỉnh đã tách các 

nội dung từ Điều 6 có liên quan thành Điều 7. Lưu 

giữ, bảo quản, cung cấp, khai thác hồ sơ về hành lang 

bảo vệ bờ biển (tại quy định sau điều chỉnh) với các 

nội dung sau: 

Điều 7. Lưu giữ, bảo quản, cung cấp, khai thác hồ 

sơ về hành lang bảo vệ bờ biển  

1. Hồ sơ gốc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được 

lưu giữ, bảo quản tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Việc lưu giữ, bảo quản, cung cấp, khai thác thông 

tin dữ liệu từ hồ sơ hành lang bảo vệ bờ biển được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thu thập 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và 

hải đảo. 
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trường biển và hải đảo. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

biển quy định cụ thể về thẩm quyền cung cấp, phạm 

vi, mức độ, đối tượng được khai thác, sử dụng dữ liệu 

về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do mình 

quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, 

sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo.” 

- Chính phủ có quy định về thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017. 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định 

kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu 

nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường số 03/2022/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2022. 

- UBND thành phố Đà Nẵng có Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng 

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết 

định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021. 

Từ những căn cứ trên, đề xuất đơn vị chủ trì soạn thảo 

chỉnh sửa một số nội dung dự thảo Quy định ban hành 
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kèm theo Quyết định như sau: tách điểm a khoản 6 

Điều 7, khoản 7 Điều 7 thành một Điều mới quy định 

về bảo quản, lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo, cụ thể: 

“Bảo quản, lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

a) Hồ sơ gốc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được 

lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Công nghệ thông tin 

Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

b) Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thực hiện theo 

quy định tại Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia 

sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được 

ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.” 

4. Điều chỉnh điểm a khoản 1 Điều 13 thành: “Thực 

hiện việc thu thập, quản lý, bảo quản, lưu trữ và cung 

cấp thông tin, dữ liệu có liên quan cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có yêu cầu khai thác, sử dụng theo quy 

định của pháp luật”. 

5. Bổ sung căn cứ pháp lý về việc thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường (bao gồm tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo) gồm: Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 

4, 5- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh điểm a khoản 1 

Điều 13 (điểm a khoản 1 Điều 12 tại quy định sau 

điều chỉnh) thành: c) Lưu giữ hồ sơ gốc hành lang 

bảo vệ bờ biển; cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan 

cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai 

thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường biển và hải đảo. 
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14/6/2017 của Chính phủ; Thông tư số 03/2022/TT-

BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

6. Nội dung Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 19/6/2015 (tại bản dự thảo kèm theo 

công văn số 3007/STNMT-CCBHĐ ngày 19/7/2022) 

trùng lắp thành 02, đề nghị lược bỏ bớt. Đồng thời, 

chỉnh sửa nội dung căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 

năm 2019 thành “Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019” 

theo đúng tên gọi của văn bản quy phạm pháp luật. 

6- Tiếp thu ý kiến, đã loại bỏ văn bản trùng lặp và 

điều chỉnh tên Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 

theo đúng văn bản quy phạm pháp luật. 

 

7. Tại phần “Nơi nhận” Quyết định: điều chỉnh, bổ 

sung thành phần các Nơi nhận cho đúng với quy định 

tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể: Đề nghị liệt kê 

cụ thể tên cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận 

văn bản, không diễn đạt “Như Điều 3”; bổ sung tổ 

chức sau: Văn phòng Chính phủ. 

7- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh tại phần nơi nhận 

của Quyết định, đồng thời đã bổ sung thêm Văn 

phòng Chính phủ. 

8. Đề nghị rà soát thể thức trình bày nội dung văn bản 

theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư như: 

khoảng cách lề văn bản; giãn dòng; sử dụng dấu (hai 

chấm) ở cuối các điều, khoản;… 

8- Tiếp thu ý kiến và đã rà soát thể thức trình bày nội 

dung văn bản theo quy định. 

11.  Cảng vụ Hàng hải 

Đà Nẵng - Công 

1. Về cơ bản thống nhất với các nội dung Dự thảo 

Quy định quản lý bảo vệ HLBVBB trên địa bàn thành 

Tiếp thu các ý kiến góp ý và đã điều chỉnh: 

- Đã bỏ Điều 3. Giải thích thuật ngữ trong quy định 
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văn số 

482/CVHHĐN-

PCHH ngày 

12/8/2022 

phố Đà Nẵng; 

2. Đề nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung cụ thể 

như sau: 

- Bỏ Điều 3: đã quy định tại Điều 23 Luật Đất đai; 

- Bỏ Điều 4 bổ sung Điều quy định về nguyên tắc; 

- Điều 6. Đề nghị thay thế cụm từ “Hồ sơ” bằng cụm 

từ “Bản đồ đường ranh giới”; bổ sung điểm 3. Cắm 

mốc hành lang bảo vệ bờ biền. 

- Điều 12 sửa thành “các hoạt động tạm thời sử dụng 

hành lang bảo vệ bờ biển”. 

- Điều 13. Phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác, sử 

dụng hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Bổ sung Điều quy định về trách nhiệm của tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân khai thác, sử dụng hành lang bảo 

vệ bờ biển. 

- Ngoài ra, xem xét sớm tham mưu UBND thành phố 

Đà Nẵng phê duyệt ranh giới HLBVBB để làm cơ sở 

cho việc thực hiện cắm mốc giới HLBVBB, tạo thuận 

lợi cho các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai 

thực hiện Quy định nêu trên. 

(Vì đã được quy định tại các văn bản cấp cao hơn). 

- Đã điều chỉnh lại quy định về nguyên tắc quản lý 

HLBVBB tại Điều 4 cho phù hợp.  

- Đã bổ sung vào Điều 8. Điều khoản liên quan đến 

Các hoạt động tạm thời sử dụng hành lang bảo vệ bờ 

biển như đã giải trình tại ý kiến của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

- Đã sửa tên Điều 13 (Điều 12 trong báo cáo dự thảo 

sau điều chỉnh) thành Phối hợp quản lý, bảo vệ, khai 

thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Quy định về trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển đã 

được quy định tại Điều 15 của quy định. 

- Sở TNMT đã trình UBND thành phố Đà Nẵng phê 

duyệt Ranh giới HLBVBB tại Tờ trình số 15/TTr-

STNMT ngày 30/01/2023.  

12.  Ban Quản lý bán 

đảo Sơn Trà và các 

bãi biển du lịch Đà 

Nẵng - Công văn 

số 780/BQL-

KHĐT ngày 

Qua kiểm tra, nghiên cứu dự thảo Quyết định, Ban 

quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà 

Nẵng (BQL) nhận thấy việc lập quy định nêu trên là 

điều cần thiết, phù hợp với các Thông tư, Luật, Quy 

định về tài nguyên môi trường biển và hải đạo hiện 

hành, nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, bảo 
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19/8/2022 vệ hành lang bảo vệ bờ biển nhằm bảo vệ hệ sinh thái, 

duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự 

nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp 

cận của người dân với biển; đồng thời bảo đảm hài 

hòa lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của các tổ chức, cá nhân có liên quan; góp phần quản 

lý tổng hợp vùng bờ phục vụ phát triển bền vững. 

Trên cơ sở này, BQL thống nhất với các nội dung về 

điều khoản quản lý, trách nhiệm tại dự thảo Quyết 

định. 

13.  Bộ CHQS Thành 

phố Đà Nẵng - 

Công văn số 

4519/BCH-TM 

ngày 15/8/2022 

Nhất trí với nội dung, bố cục Quyết định và Quy định 

quản lý, bảo vệ HLBVBB trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

 

14.  UBND quận Liên 

Chiểu - Công văn 

số 1602/UBND-

TNMT ngày 

22/7/2022 

Thống nhất với nội dung Dự thảo Quy định quản lý, 

bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

 

15.  UBND quận Ngũ 

Hành Sơn - Công 

văn số 

1918/UBND-

PTNMT ngày 

21/7/2022 

Thống nhất với nội dung, bố cục trình bày của dự thảo 

văn bản về Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ 

bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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16.  UBND quận Sơn 

Trà - Công văn số 

2145/UBND-

TNMT ngày 

04/8/2022 

- Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định 

về Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại 

thể thức văn bản và các lỗi chính tả. 

Tiếp thu ý kiến kiểm tra, rà soát thể thức văn bản và 

các lỗi chính tả trong quy định. 

17.  UBND phường 

Thọ Quang - Công 

văn số 

1006/UBND-

ĐCMT ngày 

25/7/2022 

Thống nhất với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành 

Quy định Quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

18.  UBND phường 

Mân Thái - Công 

văn số 928/UBND-

ĐCMT ngày 

26/7/2022 

Thống nhất với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành 

Quy định Quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

19.  UBND phường Nại 

Hiên Đông - Công 

văn số 893/UBND-

VP ngày 27/7/2022 

Thống nhất với nội dung nêu trong Quy định và không 

có ý kiến tham gia. 

 

20.  UBND phường 

Thanh Khê Đông - 

Công văn số 

701/UBND-ĐCXD 

ngày 01/8/2022 

Cơ bản thống nhất quy định quản lý, bảo vệ hành lang 

bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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21.  UBND phường 

Thanh Bình - Công 

văn số 641/UBND-

ĐCXD ngày 

01/8/2022 

Đồng ý với các nội dung trong Quyết định ban hành 

Quy định và Quy định kèm theo. 

 

22.  UBND phường 

Tam Thuận - Công 

văn số 265/UBND-

ĐCXDMT ngày 

27/7/2022 

Thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và Quy định 

quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng của Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng 

 

23.  Trường ĐHSP, ĐH 

Đà Nẵng - Công 

văn số 828/ĐHSP-

TCHC ngày 

11/8/2022 

Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quy định quản lý, bảo 

vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

 

24.  Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật thành phố Đà 

Nẵng - Công văn 

số 208/LHH-

TTĐN ngày 

22/7/2022 

1- Cơ bản thống nhất với các dự thảo Văn bản do Sở 

Tài nguyên và Môi trường biên soạn. 

2- Để các nội dung dự thảo được đầy đủ hơn, một số ý 

kiến đề nghị bổ sung làm rõ: 

- Tại trang 2: Ranh giới phạm vi giữa 2 vùng (vùng 1 

và vùng 2) có ý nghĩa đối với các nội dung tiếp theo 

của Quy định cũng như căn cứ, hiệu quả của việc quản 

lý, bảo vệ hành lang bờ biển, do vậy cần bổ dung, làm 

rõ. 

- Trang 3: (Bản đồ). Các loại bản đồ theo tỷ lệ 

1/25.000 là phù hợp. Tuy nhiên cần thể hiện rõ các 

- Cơ sở phân thành 02 vùng để thực hiện quản lý hành 

lang bảo vệ bờ biển đã được giải trình tại phần ý kiến 

của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam, Sở Tư pháp, 

Sở Khoa học và Công nghệ ở trên. Trên cơ sở các ý 

kiến góp ý, đã tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh ranh 

giới HLBVBB TP. Đà Nẵng còn 01 vùng cho phù hợp 

quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó, đã điều 

chỉnh lại các nội dung của báo cáo xác định ranh giới, 

độ rộng HLBVBB thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, 

cũng đã điều chỉnh lại nội dung các điều khoản có liên 

quan trong quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ 

bờ biển cho phù hợp. 

Tha
ng

DM
-2

1/
03

/2
02

3 
14

:2
7:

03
-T

ha
ng

DM
-T

ha
ng

DM
-T

ha
ng

DM



31 

 

STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

loại bản đồ (số hóa, giấy…), các yêu cầu liên quan 

đến bản đồ… 

- Điều 7: (Về mốc giới): Nội dung khá đầy đủ. Cần bổ 

sung vật liệu, kích thước, chiều cao của mốc giới. 

- Các loại bản đồ trong Hồ sơ hành lang bảo vệ bờ 

biển được thành lập theo đúng quy chuẩn và được 

giao nộp quản lý dưới dạng bản đồ số và bản đồ giấy 

và được lưu trữ tại Sở TN&MT (đã được nêu cụ thể 

tại Điều 5, Điều 6 của Quy định sau điều chỉnh, bổ 

sung). Nội dung, định dạng bản đồ đã được nêu rõ 

trong báo cáo tổng hợp về danh mục, ranh giới 

HLBVBB và không được thể hiện ở quy định này để 

đảm bảo ngắn gọn, đúng quy phạm thành lập văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Tại Điều 7. Mốc giới và quản lý mốc giới HLBVBB 

(Điều 6 sau điều chỉnh, bổ sung): đã bổ sung Khoản 2 

các quy định về vật liệu, kích thước của mốc giới theo 

quy định của Thông tư 29/2016/TT-BTNMT: 

2. Mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển phải đảm bảo 

các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật qui định tại các 

Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 Thông 

tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển. 

25.  Viện Quy hoạch 

Xây dựng - Công 

văn số 336/VQH-

QHKT ngày 

10/8/2022. 

Cơ bản thống nhất dự thảo về Quy định quản lý, bảo 

vệ HLBVBB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở 

TN&MT đề xuất. 
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ng

DM
-2

1/
03

/2
02

3 
14

:2
7:

03
-T

ha
ng

DM
-T

ha
ng

DM
-T

ha
ng

DM



32 

 

STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

26.  Công ty Cổ phần 

Sơn Trà - Công 

văn 23/2022/CV-

ST ngày 02/8/2022 

Thống nhất với dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

 

27.  Công ty cổ phần 

tập đoàn Mặt trời - 

Công văn 

276/2022/CV/SHD 

ngày 09/8/2022 

- Việc ban hành quy định quản lý bảo vệ HLBVBB 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng 

với cộng đồng, chúng tôi cơ bản thống nhất với dự 

thảo trên; 

- Tuy nhiên, ngày 10/6/2022, Công ty chúng tôi đã có 

phiếu góp ý Dự thảo bản đồ, báo cáo xác định chiều 

rộng và ranh giới HLBVBB Thành phố Đà nẵng theo 

đó Công ty chúng tôi đề nghị không thiết lập 

HLBVBB cho các dự án của chúng tôi tại khu vực bán 

đảo Sơn Trà. Đến nay công ty Cổ phần Tập đoàn mặt 

trời chưa nhận được công văn phản hồi về việc trên. 

Về ý kiến “đề nghị không thiết lập HLBVBB cho các 

dự án của chúng tôi tại khu vực bán đảo Sơn Trà” 

Không thuộc nội dung Quy định, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có Công văn trả lời cho Công ty. 

C Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

28.  Ông Nguyễn 

Thanh Tùng - Vụ 

trưởng Vụ Chính 

sách và Pháp chế, 

Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam, 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

1. Về tính cấp thiết của ban hành quy định: Việc 

xây dựng, ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành 

lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 

hết sức cần thiết, phù hợp quy định của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và  Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. 

2. Sự phù hợp của quy định với các quy định pháp 

luật có liên quan:  

Về cơ bản, các nội dung trong dự thảo đã bám sát các 

quy định về hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài 

- Về quy định HLBVBB tại vùng 2: đã được giải trình 

tại phần ý kiến của Tổng cục biển và hải đảo Việt 

Nam, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ ở trên. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đã tiếp thu ý kiến và đã 

điều chỉnh ranh giới HLBVBB TP. Đà Nẵng còn 01 

vùng  cho phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. 

Từ đó, đã điều chỉnh lại các nội dung của báo cáo xác 

định ranh giới, độ rộng HLBVBB thành phố Đà 

Nẵng. Đồng thời, cũng đã điều chỉnh lại nội dung các 

điều khoản có liên quan trong quy định quản lý, bảo Tha
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nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển. 

Tuy nhiên, còn một số quy định trong dự thảo cần 

được rà soát, xem xét để bảo đảm sự phù hợp với các 

quy định pháp luật có liên quan, cụ thể: 

- Quy định về Vùng 02 tại khoản 2 Điều 6, điểm b 

khoản 1 Điều 5 và Điều 9 của dự thảo: pháp luật hiện 

hành không có quy định về vùng này.  

+ Việc cấp phép cho công trình xây dựng thực hiện 

theo quy định của pháp luật xây dựng, nếu đưa thêm 

điều kiện cho việc cấp phép các công trình xây dựng 

như tại khoản 1 Điều 9 dự thảo thì cần xem xét sự phù 

hợp với quy định của pháp luật về xây dựng. 

Mặt khác, quy định “công trình xây dựng cao tầng” 

còn chưa rõ ràng. Pháp luật xây dựng quy định công 

trình xây dựng được phân theo loại và cấp công trình; 

loại công trình được xác định theo công năng sử dụng 

gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, 

công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công 

trình quốc phòng, an ninh; cấp công trình được xác 

định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, 

vệ hành lang bảo vệ bờ biển cho phù hợp. 

- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh nội dung có liên 

quan tại Điều 8 của quy định sau điều chỉnh. Theo đó, 

nội dung của Điều 8 như sau: 

Điều 8. Quản lý các hoạt động trong hành lang bảo 

vệ bờ biển 

1. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo 

vệ bờ biển được thực hiện theo qui định tại Điều 24 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

2. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ 

bờ biển được thực hiện theo qui định tại Điều 25 Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Điều 41 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Các công trình, dự án có trước thời điểm UBND 

thành phố Đà Nẵng phê duyệt và công bố ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển được tiếp tục sử dụng cho 

đến hết thời gian được giao. Nếu hết thời hạn sử dụng 

được giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, mục tiêu 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thì được xem xét 

gia hạn để tiếp tục sử dụng. Việc gia hạn sử dụng đất 

phải được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

4. Các hoạt động tạm thời sử dụng hành lang bảo vệ 

bờ biển 

a) Ngoài các hoạt động bị nghiêm cấm, hạn chế qui 
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mục đích, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng, vật liệu 

sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình; 

chưa có quy định cụ thể khi nào một công trình xây 

dựng được coi là cao tầng (Theo TCXDVN 323: 2004 

“Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế” thì có quy định 

nhà ở cao tầng là loại nhà ở, căn hộ có chiều cao từ 9 - 

40 tầng nhưng tại Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 

25/02/2013 đã hủy bỏ TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở 

cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế”). 

+ Quy định tại khoản 2 Điều 9 dự thảo yêu cầu các 

hoạt động khác chỉ được phép thực hiện sau khi được 

cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép hoạt động 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, 

có rất nhiều hoạt động mà pháp luật chuyên ngành 

không có quy định về điều kiện cho phép hoạt động sẽ 

dẫn đến quy định này (nếu được ban hành) sẽ gặp 

vướng mắc khi áp dụng. 

- Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 cần chỉnh sửa 

theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP vì theo quy định, hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh 

thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái 

và cảnh quan tự nhiên chỉ được tiến hành khi đã có 

giải pháp bảo đảm không làm ảnh hưởng đến yêu cầu, 

mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Quy định tại Điều 10 về di dời các công trình, hoạt 

động trong hành lang bảo vệ bờ biển: Cần xem xét, rà 

soát các quy định để bảo đảm sự phù hợp với pháp 

định tại khoản 1, khoản 2 điều này, các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, du lịch trong khu vực thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển được phép bố trí các công trình tạm thời 

nếu có các cam kết đảm bảo không làm ảnh hưởng 

đến các mục tiêu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, 

qui định của các pháp luật chuyên ngành và được sự 

đồng ý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định. 

b) Sau khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ các công trình tạm 

trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển hoặc 

được phép gia hạn sử dụng nếu được sự đồng ý của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.  

- Quy định về di dời các công trình, hoạt động trong 

hành lang bảo vệ bờ biển: đã được giải trình ở trên 

theo ý kiến của Sở Tư pháp. 

- Tiếp thu ý kiến và đã bỏ Điều 3 trong quy định cũ. 

- Qua tham khảo quy định của các địa phương khác đã 

ban hành, xin giữ nguyên nội dung như trong dự thảo 

cho logic với nội dung của Quy định. 

- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh tên Điều 7 (Điều 6 

quy định sau điều chỉnh) thành “Quản lý mốc giới 

hành lang bảo vệ bờ biển”. 

- Vấn đề về tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về hành lang bảo vệ bờ biển; thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm quy định về hành lang bảo vệ bờ 
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luật về xây dựng, pháp luật về phòng, chống thiên tai. 

Bên cạnh đó, pháp luật xây dựng quy định về di dời 

và phá dỡ công trình là khác nhau, điều kiện khác 

nhau. 

3. Ưu điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của 

quy định 

Dự thảo Quy định đã bám sát các quy định về hành 

lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo; Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 

12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

Hình thức văn bản phù hợp theo quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Kết cấu dự thảo Quy định gồm 4 chương là phù hợp 

để thể hiện các nội dung cần quy định. 

4. Những góp ý cần lưu ý, chỉnh sửa trong quy 

định 

- Nghiên cứu, rà soát, xem xét một số quy định trong 

dự thảo để bảo đảm sự phù hợp với các quy định pháp 

luật có liên quan (quy định về Vùng 02 tại khoản 2 

Điều 6, điểm b khoản 1 Điều 5 và Điều 9; quy định tại 

khoản 2 Điều 9; quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8; 

quy định tại Điều 10 về di dời các công trình, hoạt 

động trong hành lang bảo vệ bờ biển); 

biển... đã được đề cập tại quy định về trách nhiệm của 

các Sở, ban, ngành tại Điều 12. Phối hợp quản lý, bảo 

vệ, khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh Điều 14. Trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường có hành 

lang bảo vệ bờ biển 

1. Tổ chức quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển 

theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo theo quy định tại khoản 3, Điều 43 Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP.  

2. Xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật quản lý hành lang bảo vệ bờ 

biển tại địa phương mình về Ủy ban nhân dân cấp 

quận, huyện. 

3. Định kỳ hàng năm báo cáo về công tác quản lý, bảo 

vệ hành lang bảo vệ bờ biển về Ủy ban nhân dân cấp 

quận, huyện trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo 

để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung. 

- Tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh, bổ sung Điều 15. 

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan thành: 

1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong phạm vi 

hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân thủ các quy định 

của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Quy định này. 

2. Việc khai thác, sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ 

bờ biển thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 
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- Nghiên cứu, bỏ Điều 3, nội dung cần thiết thì chuyển 

vào các điều khác có liên quan; 

- Chuyển khoản 1 Điều 6 lên Chương I quy định 

chung về hành lang bảo vệ bờ biển. Chỉnh sửa lại tên 

Điều 6 thành “Quản lý hồ sơ hành lang bảo vệ bờ 

biển”; 

- Tên Điều 7 xem xét, chỉnh sửa là” Quản lý mốc giới 

hành lang bảo vệ bờ biển”; 

- Tại Chương II đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm 

một số nội dung quy định về quản lý, bảo vệ hành 

lang bảo vệ bờ biển để bao quát, đầy đủ các nội dung 

của công tác quản lý nhà nước như: tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ 

bờ biển; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về 

hành lang bảo vệ bờ biển; ... 

- Về trách nhiệm của UBND cấp huyện, xã: đề nghị 

nghiên cứu, thể hiện đầy đủ các nội dung, đồng thời 

chi tiết hóa các quy định về trách nhiệm của UBND 

cấp huyện, xã; 

- Điều 16 cần bổ sung trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân khác tổ chức, cá nhân có hoạt động trong phạm 

vi hành lang bảo vệ bờ biển cho đầy đủ; 

- Đề nghị rà soát câu chữ, chính tả cho phù hợp./. 

ngành và đảm bảo không có các hoạt động bị nghiêm 

cấm, các hoạt động bị hạn chế theo Quy định này và 

quy định pháp luật liên quan. 

- Tiếp thu và đã thực hiện rà soát câu chữ, chính tả 

phù hợp theo quy định. 

 

29.  Ông Hoàng Nhất 

Thống - Vụ Pháp 

chế, Bộ Tài nguyên 

1. Sự cấp thiết của việc ban hành quy định 

Về mặt pháp lý: Việc ban hành quy định quản lý, bảo 

vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

- Tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành và các 

chuyên gia, đã thống nhất phương án HLBVBB TP. 

Đà Nẵng bao gồm một vùng (vùng 01 theo phương án 

02 vùng của dự thảo trước đó) như đã giải trình ở trên. 
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và Môi trường 43 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định 

Ủy ban nhân dân tỉnh có biển có trách nhiệm: “Ban 

hành quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn; phổ biến, giáo dục pháp luật về 

quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển”.  

Về mặt thực tiễn: Vùng bờ Đà Nẵng là nơi tập trung 

sôi động các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nên 

việc sử dụng cạnh tranh các nguồn tài nguyên chia sẻ 

ở vùng này nhằm hỗ trợ quá trình đô thị hoá, phát 

triển kinh tế và giải trí chưa tương thích với việc quản 

lý môi trường và tài nguyên theo hướng bền vững. 

Chính vì vậy, việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng nhằm thiết lập hành lang pháp lý để các cơ quan 

chức năng và các bên liên quan giải quyết mâu thuẫn, 

chồng chéo, xung đột về lợi ích giữa phát triển và bảo 

vệ môi trường, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển theo 

hướng kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển 

kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. 

Từ những luận điểm trên, việc ban hành quy định 

quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng là cần thiết, đảm bảo các quy định 

của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khả thi 

cho hoạt động quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn thành phố. 

2. Sự phù hợp của quy định với các quy định pháp 

Do vậy, tư vấn đã bỏ Điều 3 trong dự thảo. Tư vấn 

tiếp thu ý kiến góp ý và bỏ nội dung tại khoản 1 Điều 

5 của dự thảo (Điều 4 dự thảo sau điều chỉnh, bổ 

sung). 

- Tiếp thu ý kiến về dẫn chiếu văn bản tại Điều 6 và 

Điều 8 (Điều 5 và Điều 8 dự thảo sau điều chỉnh, bổ 

sung). Qua tham khảo Quy định về kỹ thuật viện dẫn 

văn bản trong văn bản quy phạm pháp luật được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 154/2020/ 

NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), việc dẫn 

chiếu văn bản như trong dự thảo được cho phép thực 

hiện. Qua ý kiến của các cơ quan, chuyên gia xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và để giảm bớt 

dung lượng của quy định, tư vấn xin giữ nguyên nội 

dung dẫn chiếu như dự thảo quy định đã gửi chuyên 

gia. 

- Nội dung về cơ chế phối hợp trong công tác lập và 

điều chỉnh quy hoạch liên quan đến khu vực hành 

lang bảo vệ bờ biển; công tác cắm mốc, điều chỉnh, 

hiệu chỉnh, bảo vệ, khai thác, sử dụng hành lang bảo 

vệ bờ biển; công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, 

bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; công tác xử lý các 

hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ bờ biển đã được 

quy định lồng ghép theo chức năng của các cơ quan, 

ban, ngành tại Điều 12 của dự thảo quy định sau điều 

chỉnh.  

- Tiếp thu ý kiến và đã rà soát, chỉnh sửa trong toàn 

bộ quy định cụm từ “quận ven biển” thành “quận, 
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luật có liên quan 

Nội dung dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ hành lang 

bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau 

đây viết tắt là Quy định): 

(1) Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với pháp luật về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo, pháp luật bảo vệ 

môi trường, pháp luật đa dạng sinh học và pháp luật 

liên quan khác. 

(2) Không có quy định nào cản trở việc thi hành các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

(3) Không có quy định cấu thành thủ tục hành chính 

theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐCP ngày 14 

tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính. 

3. Ưu điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của quy 

định 

- Dự thảo Quy định đã thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh, 

đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc trong quản 

lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. Nội dung không chỉ quy định cụ thể 

việc quản lý các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ 

huyện ven biển”. 

- Tiếp thu ý kiến và đã rà soát, chỉnh sửa chính tả và 

trình bày dự thảo Quy định bảo đảm kỹ thuật trình 

bày văn bản theo quy định tại Chương V Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ). 

- Tiếp thu ý kiến và đã rà soát, chỉnh sửa và trình bày 

dự thảo Tờ trình bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày 

văn bản hành chính theo quy định của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư./. 
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biển mà còn quy định việc quản lý vùng ven biển 

không có hành lang bảo vệ bờ biển. Đặc biệt, quy định 

rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

và các cấp chính quyền thành phố; đồng thời quy định 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

việc tuân thủ Quy định. 

- Dự thảo Quy định được cơ cấu, bố cục chương điều 

khoản điểm theo quy định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Dự thảo Quy định về cơ bản được thực hiện đúng kỹ 

thuật soạn thảo và có ngôn ngữ chuyên ngành chính 

xác, rõ nghĩa và phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Những góp ý cần lưu ý, chỉnh sửa trong quy 

định 

4.1. Tại Điều 5 

Đề nghị chuyển khoản 1 Điều 5 lên Điều 3 của dự 

thảo Quy định nhằm giải thích thuật ngữ “Vùng hành 

lang bảo vệ bờ biển” và “Vùng đệm hành lang bảo vệ 

bờ biển” 

4.2. Tại Điều 6 

- Khoản 1: Đề nghị không dẫn chiếu Quyết định số 

3421/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng mà chỉnh sửa như sau: “1. Hành lang 

bảo vệ bờ biển thành phố Đà Nẵng là dải đất ven biển 

được thiết lập tại 21 khu vực, tương ứng với 64 đoạn 

bờ (Chi tiết tại Phụ lục I)”. 

- Khoản 2: đề nghị không dẫn chiếu Quyết định mà 
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chỉnh sửa như sau: “2. Hành lang bảo vệ bờ biển 

thành phố Đà Nẵng bao gồm 02 vùng, có ranh giới 

được xác định (Chi tiết tại Phụ lục II)”. 

4.3. Tại Điều 8 

Đề nghị không dẫn chiếu Nghị định số 40/2016/NĐ-

CP mà quy định trực tiếp vào dự thảo Quy định về các 

hoạt động bị nghiêm cấm, các hoạt động bị hạn chế, 

các hoạt động được cho phép trên cơ sở tham chiếu 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP để cụ thể hóa trên địa 

bàn thành phố. 

4.4. Tại Chương III 

Đề nghị bổ sung 01 điều trước Điều 13 về “Cơ chế 

phối hợp trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng 

hành lang bảo vệ bờ biển”: 

(1) Phối hợp trong công tác lập và điều chỉnh quy 

hoạch liên quan đến khu vực hành lang bảo vệ bờ 

biển. 

(2) Phối hợp trong công tác cắm mốc, điều chỉnh, hiệu 

chỉnh, bảo vệ, khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ 

biển. 

(3) Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra việc 

quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; công tác xử 

lý các hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ bờ biển. 

4.5. Ý kiến khác 

(i) Để khẳng định chủ quyền quốc gia đối với quần 

đảo Hoàng Sa, đề nghị rà soát, chỉnh sửa cụm từ Tha
ng

DM
-2

1/
03

/2
02

3 
14

:2
7:

03
-T

ha
ng

DM
-T

ha
ng

DM
-T

ha
ng

DM



41 
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“quận ven biển” thành “quận, huyện ven biển” (Điều 

3, phần nơi nhận dự thảo Quyết định; khoản 3 Điều 7, 

khoản 3 Điều 13, Điều 14, khoản 2 Điều 18 dự thảo 

Quy định). 

(ii) Rà soát, chỉnh sửa chính tả và trình bày dự thảo 

Quy định bảo đảm kỹ thuật trình bày văn bản theo quy 

định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). 

(iii) Rà soát, chỉnh sửa và trình bày dự thảo Tờ trình 

bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư./. 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

(Kèm theo Công văn số…………/STNMT-CCBHĐ ngày …… tháng … năm 2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Đơn vị 

1  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng 

2  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng 

3  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 

4  Văn Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố 

5  Công an thành phố Đà Nẵng 

6  Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng 

7  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng 

8  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 

9  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

10  Cảng vụ Đà Nẵng 

11  Sở Tư pháp 

12  Sở Nội vụ 

13  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

14  Sở Công thương 

15  Sở Văn hóa và Thể thao 

16  Sở Khoa học và Công nghệ 

17  Sở Giao thông Vận tải 

18  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

19  Sở Du lịch 

20  Sở Xây dựng 

21  Sở Ngoại vụ 

22  Sở Thông tin và Truyền thông 

23  Sở Tài chính 

24  Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 

25  BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng 

26  Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

27  Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng 

28  UBND quận Liên Chiểu  

29  UBND quận Thanh Khê 

30  UBND quận Hải Châu  

31  UBND quận Sơn Trà 

32  UBND quận Ngũ Hành Sơn 

33  UBND phường Hòa Hiệp Bắc 

34  UBND phường Hòa Hiệp Nam 

35  UBND phường Hòa Khánh Bắc 

36  UBND phường Hòa Minh 

37  UBND phường Thanh Khê Tây 

38  UBND phường Thanh Khê Đông 
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STT Đơn vị 

39  UBND phường Xuân Hà 

40  UBND phường Tam Thuận 

41  UBND phường Thanh Bình 

42  UBND phường Thuận Phước 

43  UBND phường Thọ Quang 

44  UBND phường Nại Hiên Đông 

45  UBND phường Mân Thái 

46  UBND phường Phước Mỹ 

47  UBND phường Mỹ An 

48  UBND phường Khuê Mỹ 

49  UBND phường Hòa Hải 

II. Các doanh nghiệp ven biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

50  Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy 

51  Công ty Miakzuki hotel & resort - Khu du lịch Xuân Thiều 

52  Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa 

53  Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời Sun Group 

54  Cty CP Phát Triển BĐS Hà Linh 

55  Công ty TNHH IVC 

56  Ông Nguyễn Vọng 

57  Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà (Savico) 

58  Công ty Cổ phần Sơn Trà 

59  Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư Xây dựng Sơn Hải 

60  Công ty Cổ phần Hải Duy 

61  Công ty Cổ phần Huy Khánh 

62  Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ 55 

63  Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ San Hô Đà Nẵng 

64  Công ty TNHH Sao Việt Non Nước 

65  Công ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Phú An Thịnh 

66  Công ty Cổ phần Du lịch Bắc Mỹ An  

67  Cty Cổ phần Mỹ Phát 

68  Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores 

69  Công ty Cổ phần Hòn ngọc Á Châu 

70  Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng  

71  Công ty Cổ phần KDL Biển Ngũ Hành Sơn 

72  Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng 

73  Công ty CP Du Lịch Hoàng Cường 

74  Công ty TNHH Du lịch Bến Thành - Non Nước 

75  Công ty TNHH The Nam Khang 

76  Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước 

77  Công ty TNHH P&I 

78  Công ty TNHH DAP, Công ty TNHH DAP 1, Công ty TNHH DAP 2 

79  Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đệ Nhất 
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80  Công ty TNHH Giải trí Đệ Nhất 

81  Công ty TNHH Khu Du lịch biển Vinacapital 

82  Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương 

83  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô 
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