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MỞ ĐẦU 

HLBVBB được sử dụng như một công cụ ngày càng phổ biến trên thế 

giới trong triển khai phương thức quản lý tổng hợp biển, hải đảo. Kinh nghiệm 
thực tiễn ở nhiều nước cho thấy, công cụ này đáp ứng được nhiều mục tiêu 

chính sách khác nhau như: góp phần bảo tồn ĐDSH, duy trì các dịch vụ HST, 
bảo vệ các khu vực địa lý đặc thù trước nguy cơ ngập lụt và xói, sạt lở bờ biển, 

nhất là trong bối cảnh BĐKH, NBD có chiều hướng diễn biến phức tạp và gia 
tăng không ngừng như hiện nay. Kết quả của nhiều nghiên cứu trong và ngoài 

nước đã chứng minh rằng NBD và các hiện tượng thời tiết cực đoan là một trong 
số những nguyên nhân cơ bản gây ra các tác động tàn phá đối với việc phát triển 

cơ sở hạ tầng ở vùng ven biển. Một giải pháp tích cực để giảm nhẹ những tác 
động này là thiết lập HLBVBB và thực hiện việc quản lý các hoạt động khai 
thác, sử dụng tài nguyên trong phạm vi hành lang. Nói một cách tổng quát, 

HLBVBB được sử dụng như một phương tiện để kiểm soát, ngăn chặn, hạn chế 
các hoạt động phát triển không phù hợp, không bền vững trong không gian vùng 

bờ vốn hết sức nhạy cảm, dễ bị tổn thương. HLBVBB cũng được sử dụng để 
đảm bảo an toàn công cộng, lợi ích công cộng, giảm thiểu các rủi ro gây ra do 

BĐKH, NBD hoặc các quá trình động lực ven biển. 

HLBVBB lần đầu tiên được áp dụng tại bang Florida, Hoa Kỳ những năm 

1960 với mục tiêu là xác định khu vực ven biển để hạn chế các hoạt động xây 
dựng cơ sở hạ tầng. Sau đó, trước đòi hỏi của thực tế các hoạt động phát triển và 

yêu cầu triển khai phương thức quản lý tổng hợp đối với không gian biển, bao 
gồm cả vùng bờ, HLBVBB phải bảo đảm nhiều vai trò, chức năng hơn. Vì thế, 

HLBVBB còn được gọi với nhiều thuật ngữ khác như đường hạn chế hoạt động 
xây dựng, vùng đệm, vùng bảo vệ bờ. Hiện nay, mục tiêu của việc thiết lập 

HLBVBB được nhiều nhà nghiên cứu, quản lý thống nhất, bao gồm: 

(1) Tạo ra hay cung cấp một vùng đệm giữa khu vực phát triển ven biển 
với biển góp phần giảm thiểu các thiệt hại do các loại hình thiên tai ven biển 

(như ngập lụt, xói, sạt lở…), ứng phó với BĐKH và NBD, cụ thể: 

- Hạn chế xói lở bờ biển do việc xây dựng các công trình quá gần bờ biển 

làm thay đổi các điều kiện động lực ven bờ 

- Hạn chế tình trạng ngập lụt do cục bộ do việc xây dựng các công trình 

sát biển, làm cản trở việc thoát nước lũ xuống biển 

- Hạn chế thiệt hại do xói lở bờ biển, ngập lụt lụt ven biển gây ra 

 (2) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, bảo tồn các HST, các giá 
trị dịch vụ HST khu vực ven biển; 

(3) Hỗ trợ phát triển bền vững vùng ven biển; 

(4) Bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân; 

(5) Duy trì giá trị mỹ quan của bờ biển.  
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Mục tiêu này cũng đã được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật 
của một số nước. Ví dụ, Điều 25 Luật Quản lý tổng hợp vùng bờ của Nam Phi 

quy định về thiết lập HLBVBB với mục tiêu: (i) Bảo vệ tài sản công, tài sản 
riêng (của tổ chức, cá nhân) và an toàn công cộng; (ii) Bảo vệ các vùng cần bảo 
vệ (iii) Bảo vệ các giá trị thẩm mỹ, cảnh quan của vùng bờ. 

Ngoài ra, pháp luật của một số nước có quy định cụ thể về HLBVBB. Ví 
dụ, tại Sri Lanka, Luật Bảo tồn vùng bờ quy định về quy hoạch phân vùng vùng 

bờ, trong đó có vùng thiết lập HLBVBB. Theo đó, HLBVBB quy định bao gồm 
vùng cấm xây dựng và vùng hạn chế các hoạt động phát triển. Pháp luật của Sri 

Lanka cũng quy định rõ các hoạt động không cần xin phép hay lấy ý kiến bao 
gồm: đánh cá, trồng trọt không gây mất ổn định bờ biển, các dự án ổn định bờ 

biển (làm kè, xây dựng công trình bảo vệ bờ…). Tại Hoa Kỳ, luật Quản lý tổng 
hợp vùng bờ quy định việc thiết lập HLBVBB thuộc trách nhiệm của chính 

quyền các bang; cách thức thiết lập và quản lý HLBVBB do các bang quy định. 
Hiện nay, có 24/29 bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ thiết lập hành lang bảo vệ 

biển; trong đó có 10 bang và 5 vùng lãnh thổ (Puerto Rico, Guam, Northern 
Marianas, các đảo thuộc U. S. Virgin Islands (nằm trong vùng biển Caribbean) 

và American Samoa) thiết lập HLBVBB với độ rộng cố định; 5 bang thiết lập 
HLBVBB với độ rộng thay đổi; 4 bang theo phương pháp độ rộng được xác 
định trên cơ sở kết hợp cả hai phương pháp trên và 5 bang không thiết lập hành 

lang. Các nước vùng Địa Trung Hải (bao gồm 21 nước: An-ba-ni, An-giê-ri, 
Bosnia Herzegovina, Cyprus, Croatia, Ai Cập, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, 

Israel, Italia, Lebanon, Li-bi, Malta, Ma-rốc, Monaco, Montenegro, Slovenia, 
Sy-ri, Tuy-ni-di, Thổ Nhĩ Kỳ) xác định HLBVBB trên cơ sở quy định của Nghị 

định thư quản lý tổng hợp vùng bờ (ICZM Protocol) đối với khu vực Địa Trung 
Hải. Theo quy định tại văn bản này, chiều rộng HLBVBB tối thiểu 100 m, các 

quốc gia tham gia có thể tăng thêm tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của 
mình. 

Ở nước ta ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 đã 
thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, trong 

đó, tại Điều 23 đã quy định “HLBVBB là dải đất ven biển được thiết lập ở 
những khu vực cần bảo vệ HST, duy trì giá trị dịch vụ của HST và cảnh quan tự 
nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, NBD; bảo đảm 

quyền tiếp cận của người dân với biển”. Quy định này hoàn toàn phù hợp với 
thực tiễn hiện nay ở nước ta khi các hoạt động phát triển tại các vùng ven biển 

đã được thực hiện sôi động trong thời gian qua. Quy định này cũng thể hiện tính 
linh hoạt trong thiết lập HLBVBB, bảo đảm tính hiệu quả, bền vững cho các khu 

vực phát triển. 

Đặc biệt, tại Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có 

quy định trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm 

thiết lập HLBVBB thuộc phạm vi quản lý. 
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Cũng theo Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo kể từ 
thời điểm Luật này được công bố, giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu 

tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường mực nước triều 
cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định theo hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được 
thiết lập theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp: Xây dựng mới công 

trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ 
biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá 

trị di sản văn hóa; Xây dựng mới công trình theo dự án đầu tư phục vụ lợi ích 
quốc gia, công cộng ... 

Sau khi Luật được Quốc hội thông qua, ngày 27 tháng 7 năm 2015 Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tăng cường công tác 

quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Trong 
đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành ven biển: Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của 

các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê 
duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư 
trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với 
BĐKH và đảm bảo an ninh quốc phòng… 

Trước những yêu cầu bức thiết đó, để kịp thời đáp ứng được yêu cầu về 
quản lý nhà nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên vùng bờ 

theo hướng hiệu quả, bền vững, đồng thời giải quyết và đảm bảo tiến độ đầu tư, 
xây dựng các dự án lớn đang triển khai tại các khu vực ven biển của tỉnh theo 
quy định của luật, việc thực hiện nhiệm vụ: “Điều tra, khảo sát hiện trạng vùng 
bờ và thiết lập HLBVBB cho tỉnh Khánh Hòa” là rất cấp thiết.  

Các bước để thiết lập HLBVBB, bao gồm: 

- Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB 

- Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm 

- Xác định chiều rộng HLBVBB 

- Cắm mốc giới HLBVBB 

Nội dung báo cáo này tập trung vào việc lập Danh mục các khu vực phải 
thiết lập HLBVBB.  

Cơ sở lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 
biển: 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 được 
Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 
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- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch. đầu tư xây dựng và quản lý 

đất đai các dự án ven biển; 

- 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; 

- Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 6/6/2018 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước 

triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định 
ĐMNTCTBNN, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm; 

- Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của UBND 
tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Nhiệm vụ 

“Điều tra, khảo sát thiết lập HLBVBB tỉnh Khánh Hòa”; 

- Hợp đồng số 02/2017/ HĐĐH thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát 

thiết lập HLBVBB tỉnh Khánh Hòa” giữa Chi cục Biền và Hải đảo tỉnh Khánh 
Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và Viện Nghiên 

cứu biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1: TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT CÁC 
KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN 

1.1 Tiêu chí đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang 
bảo vệ bờ biển 

1.1.1 Đánh giá, đề xuất các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở gắn với 

yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với 
BĐKH, NBD 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của TT 29 các khu vực vùng bờ được 
xem xét, đánh giá về yêu cầu giảm thiểu ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó 

với BĐKH, NBD thông qua các tiêu chí sau đây: 

a) Mức độ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, BĐKH, 

NBD ở khu vực. Giá trị tiêu chí này được tính toán theo công thức sau: 

 

Trong đó:  

Itt: giá trị mức độ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, 
BĐKH, NBD; 

SIj: giá trị của tiêu chí thành phần thứ j, được xác định theo quy định tại 
Phụ lục 02 ban hành kèm theo TT 29; 

n: số lượng các tiêu chí thành phần. 

b) Nguy cơ sạt lở bờ biển được đánh giá theo các công thức thực nghiệm 
quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo TT 29. 

Cũng theo quy định tại Điều 10 (cụ thể là Khoản 2) của TT 29, các khu 
vực có giá trị mức độ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, BĐKH, 

NBD được tính toán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này lớn hơn hoặc 
bằng 3 hoặc các khu vực có nguy cơ sạt lở đánh giá theo quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều này được xem xét, đề xuất vào dự thảo Danh mục các khu vực 
phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

1.1.2. Đánh giá, đề xuất các khu vực có HST cần bảo vệ, các khu vực 
cần duy trì giá trị dịch vụ HST và cảnh quan tự nhiên  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của TT 29 thì các khu vực vùng bờ 
được xem xét, đánh giá về yêu cầu bảo vệ HST, duy trì giá trị dịch vụ HST và 

cảnh quan tự nhiên theo các tiêu chí sau đây: 

a) Có HST tự nhiên quan trọng đối với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại 
diện cho một vùng sinh thái tự nhiên; 

b) Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một 
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

c) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; 
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d) Có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, có giá trị du 
lịch sinh thái; 

đ) Có yếu tố sinh thái đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân 
bằng, thống nhất của HST theo quy định tại Điểm a Khoản này. 

Cũng theo quy định tại Điều 9 (cụ thể là Khoản 2) của TT 29 thì các khu 

vực đáp ứng một trong các tiêu chí trên là khu vực được xem xét, đề xuất vào dự 
thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

1.2. Nguyên tắc đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành 
lang bảo vệ bờ biển 

Việc đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB, phải đảm bảo 
các nguyên tắc dưới đây: 

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát 
triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; 

bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương; 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của 
cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 

Để đảm bảo các nguyên tắc trên, sau khi đánh giá, đề xuất các khu vực 

phải thiết lập HLBVBB theo hướng dẫn tại TT 29, Các khu vực này được xem 
xét lại một lần nữa để đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính 

đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát 
huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương; cũng như việc bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm quyền tiếp cận của 

người dân với biển. Cuối cùng để đảm bảo bảo đảm sự công khai, minh bạch, có 
sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập 
HLBVBB phải được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân 

cư thông qua hình thức gửi công văn xin ý kiến, hội nghị và đăng trên website. 
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CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG  

VÙNG BỜ KHÁNH HÒA 

2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực vùng bờ Khánh Hòa 

2.1.1. Vị trí địa lý, giới hạn diện tích 

Khánh Hoà là tỉnh ven biển, cực Đông của Việt Nam, có diện tích tự 

nhiên 521.765 ha (trong đó Trường Sa là 49.650 ha).  

Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Tây 

giáp tỉnh ĐắkLắc và Lâm Đồng. Phía đông của Khánh Hoà là biển Đông với 
đường bờ biển dài 385 km.  

Vĩ độ: Điểm cực Nam 11041’’53’’ và cực Bắc 12050’28’’ 

Kinh độ: Điểm cực Tây 108040’26’’ và cực Đông 109023’24’’ 

Khánh Hòa có 5 huyện, thị xã và thành phố ven biển và 1 huyện đảo 

Trường Sa 

Nằm trên khu vực có các trục giao thông quan trọng của cả nước như 

quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đắc Lắc và 
các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh lộ 2 nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, cảng biển Nha 

Trang, Cam Ranh, sân bay Cam Ranh nối Khánh Hoà với cả nước và quốc tế. 
Khánh Hòa là một trong những cửa ngõ ra biển Đông và nối với quốc tế của 

vùng Tây Nguyên. 

2.1.2. Khí hậu 

Khánh Hoà chịu sự chi phối chung của khí hậu nội chí tuyến nhiệt đới gió 
mùa có ảnh hưởng khí hậu dài hơn. So với các tỉnh phía Bắc thì mùa đông ít 

lạnh hơn, mùa khô nóng kéo dài hơn. So với các tỉnh phía Nam thì Khánh Hoà 
có mùa mưa lệch về mùa Đông và sự xuất hiện một mùa mưa ngắn giữa mùa 
Đông (theo số liệu thống kê của các trạm bơm tỉnh). 

a) Nhiệt độ: Hầu hết các nơi trong tỉnh Khánh Hoà đều có nhiệt độ trung 
bình trên 220C. Trong đó: Nha Trang: 26,10C, Cam Ranh: 26,8 0C.   

Nhiệt độ cao nhất vào các tháng 5,6,7 và tháng 8. Nhiệt độ cao nhất tuyệt 
đối năm: Nha Trang 370C, Cam Ranh 390C. 

Nhiệt độ thấp nhất vào các tháng 12, tháng 1 và 2 năm sau. Nhiệt độ tối 
thấp tuyệt đối Nha Trang 15,80C và Cam Ranh 14,40C.  

b) Mưa: Do địa hình Khánh Hoà khá phức tạp nên lượng mưa nằm giữa 
các vùng trong tỉnh cũng dao động khá lớn (từ 1.139 mm đến 2.400 mm) và thay 

đổi theo xu thế giảm dần từ Tây sang Đông, từ vùng núi xuống đồng bằng ven 
biển.  
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Lượng mưa cả năm: Ninh Hoà 1.271 mm, trạm Nha Trang 1.285 mm, 
trạm Đồng Trăng 1.416 mm, trạm Cam Ranh 1.139 mm; vùng Khánh Sơn 

2.200mm  2.400 mm; vùng Khánh Vĩnh 1.600mm  2.400 mm. 

Lượng mưa lớn nhất (toàn năm) ở Nha Trang 2.650 mm (năm 1981). 

Lượng mưa ít nhất (toàn năm) ở Nha Trang 670 mm (năm 1957). 

Lượng mưa tăng nhanh theo độ cao với sự chênh lệch với đồng bằng 

khoảng 50 đến 80 mm/100m. Vùng núi phía Tây - Nam ở độ cao trên 1000m, 
lượng mưa mùa mưa thường vượt quá 2.000m. 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12, lượng mưa chiếm 
gần 80% lượng mưa cả năm. Tuy nhiên cũng có năm lượng mưa bắt đầu từ 

tháng 7, 8 và kết thúc sớm vào khoảng tháng 11. Đỉnh mưa dịch chuyển trong 3 
tháng là tháng 9,10 và 11, trong đó tập trung nhất là tháng 10. 

Lượng mưa ngày lớn nhất: Nha Trang 343,7 mm, Cam Ranh 470,8mm, 
Đại Lãnh 360,6mm, Khánh Sơn 360 mm, Ninh Hoà 486 mm và Khánh Vĩnh 

283,9mm. 

Số ngày mưa bình quân trong năm: Đại Lãnh 79 ngày, Ninh Hoà 73 ngày, 
Nha Trang 117 ngày, Cam Ranh 89 ngày, Khánh Sơn 87 ngày và Khánh Vĩnh 

68 ngày. 

c) Mùa khô: Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8: Nắng nhiều 

lượng bốc hơi lớn, làm cho bị thiếu nước ngọt, khô hạn kéo dài nhất là khu vực 
Cam Ranh, Ninh Hoà, Vạn Ninh, Khu vực bán Đảo Hòn Gốm. 

d) Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm: Nha Trang 80%, Cam Ranh 
78 %. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 9, 10, 11. Độ ẩm thấp nhất của Nha 

Trang 37% và Cam Ranh 36%. 

e) Bốc hơi: Khả năng bốc hơi trung bình năm Nha Trang là 1.424 

mm/năm và Cam Ranh là 2.110 mm/năm. 

f) Gió: Hướng gió thịnh hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà khoảng từ 

tháng 10, 11 đến tháng 3, 4 năm sau. Một đường dòng Đông Bắc - Tây Nam 
được thiết lập gần như ổn định. Khoảng từ tháng 5, 6 đến tháng 9, 10 mối tương 
quan gió mùa trở nên phức tạp hơn. Cùng luồng gió với thành phần chính Tây 

Nam có ảnh hưởng tới Khánh Hoà từ 2 hướng, hướng Tây vượt qua vòng cung 
núi phía Tây qua nhiều đường ngả. 

Tốc độ gió: Nói chung Khánh Hoà không phải là nơi có gió lớn (trừ đảo 
Trường Sa) tốc độ trung bình 2÷5,8 m/s. Có trường hợp đặc biệt tốc độ lớn hơn 

liên quan đến bão và áp thấp nhiệt đới từ biển vào hoặc lốc, dông tố địa phương. 
Ngoài ra do vị trí địa lý, địa hình nên xuất hiện gió Tu Bông từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau. 

g) Nhận xét đánh giá chung về tài nguyên khí hậu: Lượng mây ít, nắng 

nhiều, bình quân 2.400÷2.500 giờ/năm. Nhiệt độ trung bình năm 25÷260C chênh 
lệch giữa nhiệt độ tối cao và tối thấp khoảng 6÷100C rất thích hợp cho du lịch và 

nghỉ dưỡng. 
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2.1.3. Đặc điểm địa mạo, địa chất đường bờ 

2.1.3.1. Đặc điểm địa mạo  

Địa hình ven biển tỉnh Khánh Hòa bị chia cắt phức tạp bởi các dãy núi 

đâm ra biển và các con sông đổ ra biển, trong đó chủ yếu là đồi núi, đồng bằng 
ven biển nhỏ hẹp.  

Vùng bờ có đặc điểm là núi đồi thường xuyên kéo ra sát bờ biển và ăn lan 
cả xuống biển. Điều này tạo nên đặc thù về địa mạo, với sự phát triển khá rộng 

rãi của các bờ đá gốc bị mài mòn, tạo nên nhiều mũi nhô và giữa chúng là các 
cung bờ lõm với những bãi cát biển trải dài tạo ra những bãi tắm đẹp.  

Một số khu vực vùng bờ đã được người dân lấn biển làm ao, đìa nuôi 
trồng thủy sản, làm biến đổi đường bờ biển theo chiều hướng lấn ra biển.  

Bờ biển của tỉnh Khánh Hòa có thể tổng hợp thành các dạng: bờ biển có 
dạng bờ đá gốc, bờ biển cát, bãi biễn, bờ biển có các ao đìa nuôi trồng thủy sản 

sản, bờ biển nhân tạo (kè đá hoặc kè bê tông). 

2.1.3.2. Đặc điểm địa chất 

Cấu tạo địa chất bờ biển Khánh Hòa chủ yếu là đá magma xâm nhập 

granit thuộc phức hệ Định Quán – Đèo Cả và các trầm tích phun trào riolit, 
ddaxxit thuộc hệ tầng Nha Trang (K nt) tuổi Kreta. Ngoài ra, còn có loại đá trầm 

tích ở một số nơi. Tuyệt đại đa số các mũi nhô biển và các đảo đều được cấu tạo 
từ đá magma xâm nhập và phun trào. 

Phía bắc vùng bờ là Mũi Đôi và bán đảo Hòn Gốm, kéo dài ra phía biển 
gần 20 km, một trong những bán đảo dài nhất Việt Nam, được hình thành từ tích 

tụ Đệ tứ “nối đảo” các thành đá gốc hệ tầng Nha Trang. Ở phía nam vùng, bán 
đảo Cam Ranh dài trên 25 km cũng được tạo nên do đê cát Cam Hải Đông “nối 

đảo” khối núi Cầu Hin ở phía bắc, cấu tạo từ các đá granit của phức hệ Đèo Cả 
(γK đc2) và phun trào axit, trung tính hệ tầng Nha Trang (K nt) với khối núi 

Cam Linh, Ao Hồ, Bãi Thông và Đá Cao cũng cấu tạo từ các đá phức hệ Đèo Cả 
ở phía nam. Cam Đông là một trong những đê cát lớn nhất ở ven bờ miền Trung 
Việt Nam, dài trên 20 km, rộng 2 - 6 km và cao trên 10 m, gồm các thế hệ có 

tuổi khác nhau từ Pleistocen muộn (mQ1
3) ở phía nam, tới Holocen giữa (mQ2 2) 

và muộn (mQ3 3).  

Đầm Thủy Triều là một “bộ phận” của vịnh Cam Ranh nhưng có cấu trúc, 
lịch sử hình thành và đặc trưng khối nước của một lagoon, được tạo nên đê cát 

Cam Hải Đông “nối đảo” khối núi Cù Hin và khối núi Ao Hồ. Bờ tây đầm là các 
thành tạo trầm tích biển tuổi Pleistocen giữa - muộn (mQ1), Pleistocen muộn 

(mQ1
3), Holocen giữa (mQ2

2) và trầm tích sông biển Holocen muộn (amQ2
3). Bờ 
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Bắc đầm là các đá phun trào axit và trung tính của hệ tầng Nha Trang (K nt). 
Trong số 12 đầm phá tiêu biểu ở ven bờ miền Trung, đây là đầm duy nhất không 

thông nối trực tiếp với biển, mà thông nối với vịnh biển. Do vậy, nó có tính ổn 
định cao về hình thể và đặc tính khối nước, không b ị đe dọa về khả năng bồi lấp 
cửa hoặc ngọt hóa đột ngột, nên rất phù hợp với nuôi trồng thủy sản bền vững. 

Đường bờ biển Khánh Hòa có sự đan xen giữa những bờ đá, bãi cát. Có 
những đoạn bờ biển đá gần như giữ nguyên hình dạng nguyên sinh từ khi được 

thành tạo. Dạng bờ biển có thể thẩy ở: Đoạn từ ngang Hòn Đôi xuống Khải 
Lương, xung quanh các đảo như Hòn Đôi, Hòn Đen, Hòn Tre, đảo Bình Ba đoạn 

bờ biển thuộc xã Ninh Vân, Cam Lập, v.v.. Vật liệu cấu thành bờ là đá granite 
bền vững, các vòng cung nhỏ xen kẽ các bờ và mũi đá có được tích tụ nhưng với 

lượng vật liệu cuội, sỏi, cát không đáng kể, các quá trình ngoại sinh, tích tụ, mài 
mòn không làm biến đổi đường bờ. Bờ biển cát bắt gặp tại các bãi biển hiện đại, 

vật liệu chủ yếu là cát biển do quá trình di chuyển ngang của bồi tích tạo thành.  
Hay bờ biển cát là cát đụn cát cổ như ở đoạn bờ phía tây bán đảo Hòn Gốm (từ 

ngang vụng Cổ Cò trở lên đỉnh). 

 

Hình 2.1. Sơ đồ hình thái vùng bờ Vịnh Vân Phong 
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2.1.4. Thủy triều 

Thuỷ triều ở biển tỉnh Khánh Hoà mang tính chất nhật triều không đều. 

Theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 6/6/2018 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước 
triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định 

ĐMNTCTBNN, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, 
khu vực vùng bờ Khánh Hòa có giá trị mực nước triều trung bình nhiều năm tại 

các điểm đặc trưng nằm trong phạm vi từ 0,5-1m. 

2.1.5. Bão, áp thấp nhiệt đới  

Vùng bờ Khánh Hòa là nơi ít bão, nếu có thường bão không lớn như các 
tỉnh phía Bắc. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong vòng 50 năm qua (1945-

2005) tính chung cho cả khu vực Khánh Hòa – Phú Yên là 59 cơn, ít hơn hẳn so 
với 94 cơn ở khu vực phía Bắc giáp kề là Đà Nẵng – Bình Định. Riêng Khánh 

Hòa bão đổ bộ khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3.74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ 
biển nước ta. 

2.2. Hiện trạng xói lở, bồi tụ tại khu vực vùng bờ  

Đường bờ biển tỉnh Khánh Hòa từ Vạn Ninh tới Cam Ranh hiện tượng 
xói sạt lở có xảy ra nhưng không lớn và chỉ quan sát thấy ở bờ biển thuộc Vạn 

Ninh, Ninh Hòa và Nha Trang bao gồm đoạn bờ biển: thị trấn Vạn Giã, Vạn 
Lương huyện Vạn Ninh; Ninh Hải (tổ dân phố 1 và 2 Đông Hải), Ninh Thủy, 

Ninh Phước (thôn Ninh Tịnh) thị xã Ninh Hòa; và Vĩnh Nguyên thành phố Nha 
Trang. Xói lở ở đây chủ yếu là do bão kết hợp với triều cường gây ra. Do bờ 

biển Khánh Hòa ít xảy ra xói lở nên các nghiên cứu về xói lở bờ biển Khánh 
Hòa cũng ít. Theo nghiên cứu của Đinh Văn Ưu, Vũ Công Hữu (2015) về đặc 

trưng trường sóng và diễn biến đường bờ bãi tắm khu vực vịnh Nha Trang, kết 
quả diễn biến vị trí đường bờ từ mô hình được so sánh, kết hợp với các kết quả 

giám sát bằng camerea, trong thời kỳ mùa hè năm 1/6/2013 – 1/9/2013, đường 
bờ biến đổi không nhiều. Diễn biến đường bờ trong các tháng mùa đông lớn 

nhất đạt 8m. Giai đoạn xói mạnh nhất vào các tháng 11, 12 và tháng 1 của năm 
sau. Xói lở lớn do có sự kết hợp sóng lớn mùa đông và mực nước lớn. Các kết 

quả đều cho thấy bãi biển có xu hướng bị xói và đặc biệt bãi bị xói mạnh vào 
những ngày có gió mùa mạnh hoặc ảnh hưởng của bão (như bão Nari 
14/10/2013). Tuy nhiên, sau đợt gió mùa mạnh đường bờ biển lại được khôi 

phục khá nhanh (trong vài ngày). Hơn nữa, trong các tháng mùa đông thì mực 
nước lớn làm cho vị trí đường bờ bị đẩy lùi sâu vào hơn. Kết quả này cũng phù 

hợp với diễn biến bãi tắm quan sát được trong nhiều năm. 

- Đoạn bờ biển tại thị trấn Vạn Giã nhiều năm qua vào mùa mưa bão, 

sóng biển phủ đến lề đường Trần Hưng Đạo, làm sập đổ, hư hỏng nhiều nhà dân 
dọc theo tuyến bờ biển. Vùng đất ven bờ bị xâm lấn gây xói mòn, nước biển 

xâm thực vào vùng bờ hơn 50m Trong khi đó, các hộ dân ở đây không được xây, 
sửa do nằm trong quy hoạch nên nhà cửa càng bị xuống cấp nghiêm trọng. 
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Hình 2.2. Xói lở bờ biển tại Xã Vạn Lương – Vạn Ninh 

- Đoạn bờ biển thuộc tổ dân phố 1 và 2 Đông Hải, phường Ninh Hải, thị 

xã Ninh Hòa, hằng năm vào mùa mưa bão, mực NBD từ 1-2m gây ngập, sạt lở 
nhà ở, công trình của các hộ dân sống tại khu vực dọc biển, gây ảnh hưởng lớn 
đến đời sống và sinh hoạt của người dân. 

- Bờ biển của phường Ninh Thủy, sóng biển trong mùa mưa bão cũng đã 
làm sập một số nhà dân ven biển, xói lở bờ biển đã tiến sát đến rừng phòng hộ 

ven biển. 

 

Hình 2.3. Xói lở vào sát rừng phòng hộ tại Ninh Thủy, Ninh Hòa 
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Hình 2.4. Sóng biển gây xói lở và làm sập nhà của người dân  
tại Ninh Thủy, Ninh Hòa 

- Đoạn bờ biển thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước có chiều dài gần 1km, do 
chưa có bờ kè chắn sóng kiên cố nên mùa mưa bão năm nào cũng bị sóng biển 
xâm thực vào đất vườn và đe dọa đến sự an toàn, đặc biệt những năm biển động 

lớn phải di dời dân đi lánh nạn. Theo người dân nơi đây khoảng chục năm trước, 
bãi biển còn cách nhà dân hàng chục mét, nhưng hiện nay khoảng cách chỉ còn 5 

- 7m do biển không ngừng xâm thực. 

 

 Hình 2.5. Đoạn bờ biển thôn Ninh Tịnh được người dân kè tạm  

bằng đá tảng 

- Đoạn bờ biển đi qua tổ dân phố Tây Hải 1 và Tây Hải 2, phường Vĩnh 
Nguyên cũng xảy ra tình trạng biển xâm thực mạnh, theo người dân cách đây 

gần 10 năm, bờ biển khi đó còn ở ngoài xa so với hiện nay khoảng trên 30 m. 

2.3. Hiện trạng các hệ sinh thái biển ven bờ, ven đảo và các khu vực 

có giá trị về mặt cảnh quan tự nhiên vùng bờ 
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2.3.1. Hiện trạng các hệ sinh thái  

Do đặc điểm về vị trí địa lý tự nhiên nên Khánh Hòa có hầu hết các HST 

điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới. Đó là các HST RNM, thảm cỏ biển, 
rạn san hô mang những điểm đặc trưng của vùng biển nhiệt đới, có tính ĐDSH 
và năng suất cao. Các HST đang thực hiện các chức năng và vai trò sinh thái 

quan trọng như cung cấp nơi trú ẩn, nơi sinh đẻ, tạo nguồn thức ăn và là nơi 
ươm ấu trùng, con non của các loài thủy sản có giá trị và quyết định hầu như 

toàn bộ năng suất sơ cấp và giá trị ĐDSH của toàn vùng biển lân cận, đặc biệt là 
ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang – nơi có HST biển rất đa dạng, phong phú bậc 

nhất Việt Nam với hơn 222 loài cá rạn, trên 350 loài san hô chiếm 40% san hô 
tạo rạn trên thế giới, 120 loài thân mềm, 70 loài giáp xác, 30 loài da gai, 70 loài 

rong biển và khoảng 7 loài cỏ biển. Các HST này còn có chức năng ổn định tầng 
đáy chống xói lở, điều hòa khí hậu, lọc và hấp thụ các chất ô nhiễm, v.v... 

Dưới ảnh hưởng của các tác động từ tự nhiên và con người hiện nay, cộng 
thêm với tình trạng BĐKH gia tăng, các HST biển đang phải đối mặt với các tác 

động nặng. Vì vậy, các HST cũng như ĐDSH tại những khu vực này không còn 
duy trì trong tình trạng tốt và đang bị suy giảm chất lượng. Với tình trạng 

BĐKH, đặc biệt là các tác động nhân sinh do các hoạt động phát triển kinh tế xã 
hội đang diễn ra ngày càng mạnh hơn sẽ làm cho các HST biển và nguồn lợi 
sinh vật vùng bờ Khánh Hòa dễ bị tổn thương hơn. 

Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, hiện nay, do tính chất môi truờng 
sống nhiều biến động và thay đổi theo chiều hướng khắc nghiệt cùng với những 

hoạt động kinh tế, phát triển du lịch không bền vững, hiện nay các HST biển dần 
dần mất đi, dẫn đến một số quần thể sinh vật cũng biến mất. Một số loài trước 

đây đặc trưng cho toàn vịnh Nha Trang cũng không còn nữa. Thực trạng này đã 
và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học nếu không có 

biện pháp quản lý và bảo vệ kịp thời tình trạng suy thoái tài nguyên diễn ra 
nhanh hơn và cạn kiệt. 

2.3.1.1. Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Theo báo cáo kết quả của đề án “Điều tra, thống kê diện tích, thành phần 

lòai, đánh giá hiện trạng phân bố HST rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và vai trò 
của chúng đối với kinh tế- xã hội, môi trường ở vùng biển ven bờ tỉnh Khánh 
Hòa- Đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng bền vững”, RNM đúng nghĩa hầu 

như không còn, chỉ còn lại những dải cây ngập mặn nhỏ hẹp phân bố rãi rác 
trong vùng ao, đìa nuôi thủy sản ở ven bờ các đầm, vịnh và vùng cửa các con 

sông nhỏ. 
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Bảng 2.1: Diện tích rừng ngập mặn ở tỉnh Khánh Hòa 

TT Khu vực khảo sát Diện tích (ha) 

1 Ven bờ vịnh Vân Phong  17,70 

2 Ven bờ đầm Nha Phu  37,33 

3 
Vùng cửa sông Vĩnh Trường (Nha 
Trang)  15,64 

4 Ven bờ đầm Thủy Triều  14,30 

5 Ven bờ vịnh Cam Ranh  19,11 

6 Tổng diện tích  104 

Các dải cây ngập mặn tái sinh tự nhiên tập trung mỗi nơi vài hecta như ở 
Tuần Lễ (Vạn Thọ - Vạn Ninh), Thôn Tân Đảo (Ninh Ích - Ninh Hòa), vùng Mỹ 

Ca (bán đảo Cam Ranh) hoặc rãi rác khắp nơi trong vùng nuôi thủy sản Vùng 
trồng cây ngập mặn nhiều nhất là ở thôn Tân Đảo (xã Ninh Ích - Ninh Hòa).  

Một vài khu vực cây ngập mặn tập trung có diện tích tương đối lớn (trên dưới 10 

hecta) đáng chú ý: 

- Rừng ngập mặn ở Tuần Lễ (Vạn Thọ, Vạn Ninh): Dải RNM ở thôn Tuần 

Lễ phân bố dọc theo bờ biển thôn Tuần Lễ thuộc xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, 
Tỉnh Khánh Hòa, thuộc vùng đỉnh của vịnh Văn Phong- Bến Gỏi. Đây là dải 

rừng hẹp bề ngang chỉ từ 30m-100m, chạy dài theo ven biển khoảng 2.000m. 

RNM ở Tuần Lễ là khu rừng ngập mặn tự nhiên, cổ xưa duy nhất còn sót 

lại, rất quý hiếm ở vùng ven biển Trung bộ. Các cây Bần, Đước, Mắm ở đây có 
tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. Trong khu rừng này có khoảng 250 cây Bần cổ thụ 

tạo nên nét đặc trưng cho khu rừng ở Tuần Lễ. 

- Rừng ngập mặn ở Tân Đảo (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa): Rừng ngập 

mặn ở đây chủ yếu là rừng trồng bao bọc phía ngoài các đìa nuôi tôm, cua. Cây 
trồng chủ yếu là cây Đước và Đưng nên chúng chiếm ưu thế trong cấu trúc rừng. 
Các dải cây Mắm mọc tái sinh tự nhiên trên nền bãi bồi bao bọc bên ngoài bờ 

đìa. Rừng trồng với nhiều độ tuổi khác nhau, cao nhất là 8 năm tuổi, thấp nhất 
khoảng 1 năm tuổi 

- Rừng ngập mặn ở Mỹ Ca: Dải RNM chạy dọc đường bờ vùng Mỹ Ca 
(nam cầu Mỹ Ca) đến Cồn Xứng. Rừng ngập mặn nơi đây còn tương đối nguyên 

vẹn với diện tích gần 10 ha còn thấy phân bố dọc đường bờ ở vùng Mỹ Ca trong 
khu vực quản lý của quân đội.  

Theo Nguyễn Xuân Hòa (2014), diện tích rừng ngập mặn tại Vịnh Vân 
Phong đã bị suy giảm nghiêm trọng, hiện chỉ còn các dải rừng nhỏ hẹp phân bố 

rất rải rác dọc theo đường bờ biển, sông lạch và trong các vùng ao, đìa nuôi 
trồng thủy sản ở các xã Vạn Thọ, Vạn Khánh, Vạn Hưng, Ninh Thọ với khoảng 

17,7 ha. 

2.3.1.2. Hệ sinh thái thảm cỏ biển 

Theo các nghiên cứu của Nguyễn Xuân Hòa (2009), thảm cỏ biển phân bố 
tập trung trong đầm Thủy Triều với diện tích 600 ha, vịnh Vân Phong cũng có 
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xấp xỉ 600 ha thảm cỏ biển nhưng phân bố rải rác, trong khi đó vịnh Nha Trang 
chỉ còn 78 ha. Về sinh thái học, thảm cỏ biển là sinh cảnh quyết định các quá trình 

sinh thái trong đầm Thủy Triều và đóng vai trò quan trọng ở vịnh Vân Phong.  

 

Bảng 2.2: Diện tích và địa điểm phân bố các thảm cỏ biển ở  

tỉnh Khánh Hòa 

Khu vực điều tra Địa điểm phân bố Diện tích (ha) 

Vịnh Vân Phong Tuần Lễ- Xóm mới 320 

 Tu Bông 5 

 Hòn Bịp 20 

 Sũng Ké 3 

 Đầm Môn thượng 10 

 Xuân Tự - Xuân Hà 106 

 Hòn Khói 109 

 Mỹ Giang 24 

 Ninh Phước 3 

 Tổng 600 

Đầm Nha Phu Hòn Thị 7 

 Hòn Lao 24 

 Tổng 31 

Vịnh Nha Trang Hòn Chồng- Bãi Tiên 11 

 Vũng Me (Hòn Tre) 14 

 Đầm Già (Hòn Tre) 9 

 Đầm Tre (Hòn Tre) 20 

 Sông Lô 23 

 Hòn Miếu 1 

 Tổng 78 

Đầm Thủy Triều Cam Hòa (đỉnh đầm) 404 

 Cam Hải Đông 61 

 Cam Thành Bắc 50 

 Cam Nghĩa 33 

 Tổng 548 

Vịnh Cam Ranh Cam Phúc Bắc 170 

 
Cam Phúc Nam (Cồn  

Xứng) 
273 

 Phường Cam Thuận 21 

 Phường Cam Linh 27 

 Xã Cam Thịnh Đông 109 

 Xã Cam Lập 5 

 Tổng 605 

Tổng diện tích thảm cỏ biển toàn tỉnh 1.862 

Diện tích thảm cỏ biển tập trung nhiều nhất ở vịnh Cam Ranh với 605 ha, 

tiếp đến là Vịnh Vân Phong với 600 ha, đầm Thủy Triều: 548 ha, Vịnh Nha 
Trang: 78 ha, đầm Nha Phu: 31 ha. Thảm cỏ biển trong đầm Thủy Triều và vịnh 

Cam Ranh phân bố mang tính liên tục nên có thể nói tổng diện tích cỏ biển trong 
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đầm Thủy Triều và vịnh Cam Ranh là 1.153 ha, cao hơn số liệu đã được công bố 
trước đây chỉ với 800 ha cỏ biển (Nguyễn Xuân Hòa và cộng sự, 1996; Nguyễn 

Hữu Đại và cộng sự, 1998). 

Theo Nguyễn Xuân Hòa (2014), diện tích thảm cỏ biển trong vịnh Vân 
Phong khá đa dạng với 9 loài được xác định, phổ biến nhất là cỏ lá dừa và cỏ 

vích. Các thảm cỏ biển phân bố chủ yếu ở vùng biển ven bờ thôn Xuân Tự – 
Xuân Hà, Hòn Bịp, Tuần Lễ - Xóm Mới, vụng Hòn Khói và Mỹ Giang với tổng 

diện tích khoảng 600ha. 

Theo BQL vịnh Nha Trang HST cỏ biển tại vịnh Nha Trang cũng đã suy 

thoái nghiêm trọng bởi sự ô nhiễm môi trường nặng nề, đặc biệt lượng trầm tích 
đã chôn vùi hàng loạt khu vực có thảm cỏ biển. Lượng trầm tích trong môi 

trường biển là khá cao và độ hạt lớn. Nguyên nhân xác định là do xây dựng cơ 
sở hạ tầng ở đất liền cũng như các khu du lịch trên đảo. Lượng trầm tích có thể 

tích tụ lớn dần theo thời gian, có thể bao phủ và gây chết các các rạn san hô, 
thảm cỏ biển. Việc san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình du lịch ven biển, 

trên đảo mà không đánh giá được những ảnh hưởng xấu đến môi trường. Các 
công trình xây dựng có ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang cần được sự giám sát, 

đánh giá và theo dõi của BQL Vịnh Nha Trang. Hiện nay cỏ biển chưa mang lại 
giá trị kinh tế cao, tuy nhiên nó có vai trò ổn định, cân bằng đa dạng sinh học, 
duy trì nguồn lợi thủy sản. Do đó, cần có những biện pháp bảo vệ kịp thời. 

 

Hình 2.6. Sơ đồ phân bố RNM và thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong 

(Nguồn: Nguyễn Xuân Hòa, 2014) 
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2.3.1.3. Hệ sinh thái san hô 

Rạn san hô là sinh cảnh quan trọng ở hầu hết các vùng đáy cứng nước 

nông xung quanh các đảo và một số khu vực ven bờ. Kiểu hình rạn san hô dạng 
riềm được bắt gặp ở hầu hết các vùng nước nông ven biển và xung quanh các 
đảo, tập trung ở 3 khu vực chính là các vịnh Vân Phong, Nha Trang và Cam 

Ranh. Ngoài ra, rạn dạng nền cũng được ghi nhận phân bố trên bãi cạn Lớn, bãi 
cạn Thủy Triều và một số bãi cạn nhỏ. Tổng hợp các nghiên cứu đã qua (Võ Sĩ 

Tuấn và cs., 2005, Tống Phước Hoàng Sơn, 2008, Nguyễn Văn Long và cs., 
2014), tổng diện tích rạn san hô vùng biển ven bờ Khánh Hòa được ước tính vào 

khoảng trên 3.000 ha. Hình thái rạn san hô rất đa dạng và liên quan đến lịch sử 
phát triển và tính phức tạp của điều kiện tự nhiên.  

Theo Báo cáo tổng kết đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố HST rạn san hô 
vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử 

dụng bền vững”, sự phân bố các rạn san hô ở từng khu vực ở vùng ven bờ 
Khánh Hòa như sau: 

- Các rạn san hô trong vịnh Bến Gỏi (Tây Bắc vịnh Vân Phong): ở khu 
vực này san hô sống phát triển tốt tập trung chủ yếu ở thôn Điệp Sơn (xã Vạn 

Thắng - Huyện Vạn Ninh) và Thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng - Huyện Vạn Ninh). 
Các khu vực này tuy đã được đưa vào các khu bảo tồn biển nhưng hiện tại diện 
tích phân bố của san hô sống không đáng kể, chúng nằm thành các mảng rãi rác 

ở phía Bắc và phía Đông của Hòn Bịp (rộng 400m, 107 ha), phía Đông Hòn Dút 
(rộng 150m, 35 ha), Cùm Meo (350m, 28 ha) và Rạn Trào (200m, 18 ha). Các 

khu vực còn lại (kể cả các bãỉ cạn ngầm kích thước nhỏ) chủ yếu là các rạn phủ 
san hô chết. 

- Các rạn san hô ở bờ Đông vịnh Vân Phong, bao gồm: 

+ Các rạn san hô ở Đông bán đảo Hòn Gốm có tổng diện tích 38.5 ha, bãi 

hẹp (D - 70m) và dốc đứng ở đây hình thành một số rạn san hô bãi đẹp, san hô 
phát triển tốt, độ phủ cao phù hợp với các hoạt động du lịch như: các rạn ở bãi 

cát Thắm và mũi Đá Chồng (rộng l00m, 16 ha); mũi Cột Buồm (rộng 90m, 1.5 
ha), vụng Hòn Khô (50m, 29 ha). 

+ Các rạn san hô trong lạch Cổ Cò (bao gồm cả Bắc đảo Hòn Lớn) có 
tổng diện tích 394 ha, trong đó các rạn có san hô sống độ phủ cao chỉ tập trung ở 
phần phía Nam của lạch cổ Cò như Bãi Giếng (rộng 50m, 0.9 ha), bãi ở làng 

chài Khải Lương (30m, 3 ha), ..., các bãi này thường hẹp và dốc. Phần phía bắc 
lạch cổ Cò chủ yếu là các nền san hô chết, bãi rộng, diện tích lớn, san hô sống ở 

khu vực này thường có độ phủ thấp. 

+ Ở phía Tây Nam của đảo Hòn Lớn là khu vực có nhiều rạn san hô phát 

triển tốt như Hòn Tai (rộng 80m, 3.2 ha), bãi Giâm (rộng 120m, 9.6 ha), bãi Tre 
(rộng 90m, 14.2 ha), Hòn Đen (rộng 150m, 1.5 ha),... 

+ Phần phía Tây Bắc đảo hờn Lớn bao gồm tổ hợp của 7 rạn ngầm phủ 
san hô chết nằm liền kề kề nhau. 
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- Các rạn san hô ở bờ Tây Nam vịnh Vân Phong, kéo dài từ mũi Dù đến 
Bãi cỏ bao gồm: 

+ Rạn san hô ở khu vực mũi Dù (90m - 12 ha) và Bắc Mũi Dù (65m - 4.6 
ha) là nơi rạn có san hô sống độ phủ cao, bãi hẹp. 

+ Các rạn san hô quanh Hòn Mỹ Giang có tổng diện tích 234 ha, trong đó 

Bắc Hòn Mỹ Giang (rộng 120m, diện tích 36 ha) san hô sống phát triển tốt ở rìa 
ngoài. Rạn ở Nam Hòn Mỹ Giang (rộng 300m, diện tích 88 ha), chủ yếu san hô 

chết, san hô sống chỉ còn rãi rác. Rạn ở bãi cỏ (rộng 280m, 33.5ha) rìa rạn có 
ran hô sống phát triền tốt ở phần rìa ngoài. 

+ Ngoài ra ở bờ bãi cỏ khoảng 2.5 km tồn tại hai bãi cạn ngầm (rộng 
200m, 40ha) là các rạn san hô chết phủ rong với mật độ cao. 

 

Hình 2.7. Phân bố san hô tại vịnh Vân Phong 

(Nguồn: Võ Sĩ Tuấn và Tống Phước Sơn) 

- Các rạn san hô ở vịnh Bình Cang có tổng diện tích 121 ha, trong đó: 

+ Rạn san hô ở bãi dài Ninh Vân (140m - 24 ha), Bắc vịnh Cây Bàng 

(90m-12.4 ha) là các khu vực có san hô sống phát triển tốt. 

+ Rạn Chảo là rạn san hô dạng nền (rộng 500m, 13ha) trước đây là bãi rạn 

với san hô sống phát triển tốt, độ phủ cao (Latupov, 1982), nhưng những kết quả 
khảo sát reef check (Hoàng Xuân Bền và cộng sự, 2007 - báo cáo chuyên đề) và 

xử lý ảnh viễn thám, cho thấy hiện nay rạn này đang bị suy thoái nghiêm trọng. 
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- Vịnh Nha Trang diện tích 775.9 ha là khu vực có nhiều rạn san hô sống 
phát triển tốt, tuy nhiên bãi ở đây thường hẹp, rạn rất dốc. Một số rạn san hô 

điển hình ở khu vực này như: 

+ Ở hòn Tre, rạn san hô hầu như tồn tại quanh đảo, tuy nhiên chỉ một số 
khu vực san hô sống phát triển tốt đó là: Bãi Nghéo (80m -6.1 ha), Bãi Bàng 

(50m -3.1 ha), Đông Hòn Tre (40m - 9.3 ha), Đông Nam Hòn Tre (55m - 11 ha), 
Tây Bích Đầm (55m - 8.2 ha), Nam Đầm Báy (70m - 6.5 ha), Tây bãi Lận ( 50m 

- 8.2 ha). 

+ Ở các đảo khác quanh vịnh Nha Trang, đều phủ san hô sống với một tỉ 

lệ tương đối cao. Diện phân bố chi tiết và độ rộng của rạn san hô ở các đảo này 
như sau: Hòn Mun (50m - 22 ha), Hòn Tầm (40m - 20 ha), Hòn Miễu (40m - 7.4 

ha), Hòn Một (70m - 15 ha), Hòn Rơm (30m - 3.2 ha), Hòn Vung (40m - 4.6 ha), 
Hòn Cau (30m - 2.4 ha). 

+ Bãi cạn Lớn (Grand Bank) là rạn san hô dạng nền (platform reef) đặc 
trưng ở Khánh Hòa. Nó vươn lên từ độ sâu 10m, có tổng diện tích xấp xỉ 426 ha. 

San hô sống tồn tại ở vài nơi trên rạn nhưng có độ phủ thấp. 

Khu vực vịnh Cam Ranh, chủ yếu là các nền san hô chết, các rạn san hô 

sống chỉ phát triển ở Bãi Chướng (rộng 200m, 7.3 ha), mũi Giải Nanh (60m, 4.4 
ha), Hòn Nội (rộng 40m, 5.4 ha). Bãi Cạn Thủy Triều (Cam Ranh, 255 ha) là 
một rạn ngầm dạng nền có diện tích rạn lớn nhất trong tỉnh, ở đây chủ yếu phủ 

san hô chết và lẻ tẻ các mảng nhỏ san hô mềm. 

Theo Nguyễn Văn Long và nnk (2014), phần lớn các rạn san hô trong 

vịnh Vân Phong không còn duy trì trong tình trạng tốt, trong đó rất ít rạn có độ 
phủ san hô sống đạt mức độ tốt và nhiều rạng có độ phủ <10%. Số liệu giám sát 

ở những điểm rạng cố định ở khu vực Hòn Đen, Bãi Tre, Nam Hòn Mỹ Giang từ 
năm 2003-2006 cho thấy độ phủ san hô chết có xu hướng gia tăng trong khi 

nguồn lợi sinh vật rạn đều trở nên khan hiếm. Rạn san hô ở khu vực Cùm Meo, 
Rạn Tướng phần lớn đã bị chết, ngoại trừ các tập đoàn san hô dạng khối và san 

hô mềm còn sống sót. Điều này cho thấy một tình trạng chung là các rạn san hô 
trong vịnh đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi và nhiều rạn bị suy thoái 

nặng.  

Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, hiện chỉ có Hòn Mun và Hòn Rơm là 
nơi có rạn san hô tương đối ổn định do đuợc bảo vệ tốt. Ran san hô ở VinPearl-

Hòn Tre, Bích Đầm, Hòn Một hiện nay b ị tàn phá nặng nề bởi hoạt động đánh 
bắt và tác động của môi trường, điều đáng quan tâm hơn là một số nơi các rạn 

san hô không đuợc bảo vệ. Hiện nay mặc dù Viện Hải Dương học đã nghiên cứu 
trồng và phục hồi, tái tạo thành công san hô ngoài tự nhiên nhưng diện tích đựợc 

phục hồi quá ít, không thể đáp ứng với nhu cầu hiện tại. Trong hơn 10 năm qua, 
Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã ra sức bảo vệ tương đối nguyên vẹn rạn san hô 

tại Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun và duy trì san hô ở trạng thái tốt. Tuy 
nhiên, hiện nay nhu cầu phát triển du lịch ngày càng cao, mối đe dọa từ các hoạt 

động này đến san hô càng lớn. 
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2.3.2. Khu vực có giá trị về mặt cảnh quan tự nhiên vùng bờ; Có giá 
trị đặc biệt về khoa học, giáo dục 

Dọc theo đường bờ biển từ xã Đại Lãnh, Vạn Ninh đến hết xã Cam Bình, 
Cam Ranh có nhiều khu vực cảnh quan cần bảo vệ, các khu vực này có thể là 
khu vực có các HST đặc thù, hay những khu vực có cảnh quan môi trường, nét 

đẹp độc đáo của tự nhiên hay những khu vực có giá trị về khoa học, giáo dục, du 
lịch sinh thái, nghĩ dưỡng.  

Hầu hết các đảo thuộc các vịnh, đặc biệt là tại Khu bảo tồn biển vịnh Nha 
Trang, đều là các khu vực có cảnh quan môi trường trong lành, mang nét đẹp 

độc đáo của tự nhiên, xung quanh các đảo có các HST đặc thù như rạn san hô, 
thảm cỏ biển, có đa dạng sinh học cao và có giá trị về mặt khoa học, giáo dục, 

du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.  

Thiên nhiên đã ban tặng cho Khánh Hòa nhiều bãi tắm đẹp, trong đó có 

những bãi tắm còn tương đối hoang sơ như bãi biển Hòn Ngang, Xuân Đừng, 
bãi biển Na ở Vạn Thạnh, Vạn Ninh; có những bãi tắm nằm ngay trung tâm 

thành phố, tạo nên cảnh quan độc đáo của đô thị ven biển như bãi tắm Hòn 
Chồng, bãi tắm Trần Phú, Nha Trang hay bãi Dài, Cam Lâm, v.v.. hay những 

khu vực bờ biển có các con đường quanh có uốn lượn bên các sườn núi, từ đây 
mọi người có thể quan sát thấy nét đẹp độc đáo của vịnh biển đặc trưng của 
Khánh Hòa.  

Đặc biệt,  theo Phạm Văn Thơm khu vực Mũi Dù (Ninh Hải, Ninh Hòa) là 
khu vực có giá trị rất lớn về mặt khoa học địa chất, bởi việc phát hiện các hoá 

thạch Cúc đá trong hệ tầng Mã Đà ở khu vực Mũi Dù, Ninh Hoà đã góp phần 
khẳng định hệ tầng Mã Đà có chứa phong phú các di tích hóa thạch động vật: 

San hô, Bút đá và Cúc đá. Đây là phát hiện mới có ý nghĩa và giá trị khoa học, 
góp phần làm phong phú thêm những sưu tập hoá thạch trong hệ tầng để có thể 

khẳng định thêm tuổi của hệ tầng. 

 

Hình 2.8. Uốn nếp ở mũi Dù, Ninh Hoà 

(Nguồn: Phạm Bá Trung, Phạm Văn Thơm) 
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Hình 2.9. Tại vết lộ A  có toạ độ địa lý: X = 12.579570; Y = 109. 244980, thu 
thập được các di tích của một Cúc đá có đường kính 0.5-1,5 cm, cuộn chặt, 

gờ tô điểm rõ, được bảo tồn tốt  

(Nguồn: Phạm Bá Trung, Phạm Văn Thơm) 
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Hình 2.10: Các di tích hoá thạch trên bề mặt đá phiến sét, dạng dãi, màu xám   

Op = Ophiomorpha isp., Th = Thalassinoides isp., Pa = Paleophycus isp., 

Lo = Lockeia isp., scale = 5 cm. B. Ophiomorpha isp., scale = 5 cm. C. 

Skolithos isp., scale = 5 cm. D. Thalassinoides isp. E. ?Myophorella sp.  

(Nguồn: Phạm Bá Trung, Phạm Văn Thơm) 

 

 



24 

Dưới đây là mô tả về một số bãi tắm nổi tiếng ở Khánh Hòa. 

Bãi biển Đại Lãnh: Bãi biển nằm lọt thỏm giữa một bên là đèo Cả ở phía 

bắc và một bên là đèo Cổ Mã ở phía nam. Ba mặt là núi bao quanh, mặt phía 
đông trông ra biển. Bãi biển Đại Lãnh kéo dài đến ba, bốn cây số con con như 
hình lưỡi liềm, bãi cát trắng phau bên những hàng dừa xanh mát. Phong cảnh ở 

đây thật thơ mộng và hữu tình, khí hậu mát mẻ, rất thích hợp với việc nghỉ 
dưỡng, nô đùa với sóng nước. Bãi biển này vào năm 1836 đã được vua Minh 

Mạng chọn làm biểu tượng khắc trên một trong 9 đỉnh đồng đặt trước Thế Miếu 
ở Huế. 

Bãi biển Hồ Na và bãi biển Xuân Đừng: Là hai bãi biển thuộc xã Vĩnh 
Thạnh, nằm về hai phía của Mũi Đôi - cực Đông của Tổ quốc. Hai bãi biển này 

còn tương đối hoang sơ, nước biển trong xanh. 

 

Hình 2.11. Bãi biển Na và Bãi biển Xuân Đừng nằm về 2 phía của Mũi Đôi 

Bãi biển Hòn Ngang: Đây là khu vực có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ 

của rừng và biển , khí hậu trong lành, nhiệt độ ấm áp quanh năm. Khu vực này 
có bờ biển các cồn cát trùng trùng điệp điệp, bãi biển đẹp, cát mịn, nước trong 
xanh, núi đồi hùng vĩ bao quanh. 
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Hình 2.12: Bãi biển Hòn Ngang 

Bãi biển Dốc Lết: là nơi có vẻ đẹp hoang sơ, với hàng dương xanh ngát, 

hay những hàng dừa thẳng tắp cao gần 2m, được trồng cách đây hơn 10 năm giờ 
đã đơm hoa kết trái dọc theo chiều dài bờ biển. Bãi biển trắng mịn, phẳng lì và 
thoai thoải ra xa dần, từ bờ đi ra đến hơn 100m mực nước cũng chỉ tới ngực. 

Nước biển tại đây trong xanh, có thể nhìn rõ những hạt cát dưới đáy, phía trước 
mặt là những dãy đảo phía xa bao quanh, do vậy mặt nước êm dịu, hiền hòa, với 

những con sóng nhẹ vỡ bờ. Sở dĩ được gọi là Dốc Lết vì trước đây muốn ra bãi 
biển du khách phải vượt qua những đụn cát lớn cao như bức tường chắn ngan. 

Mỗi bước đi cát lún sâu kéo chân bạn trở lại như chơi trò đùa dai bất tận, đến lúc 
mệt nhoài phải lết đi từng đoạn mới có thể tiếp tục đi được. 

Bãi biển Ninh Thủy: nằm giáp ngay bãi biển Dốc thuộc vịnh Vân Phong 
nơi có HST biển nhiệt đới đặc trưng với đa dạng sinh học cao. Lết Phía trong bờ 

là những khu rừng phi lao mênh mông, xanh ngắt như bức tường thiên nhiên 
xanh mát.  

Bãi Tiên: Bãi Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, nằm ở phía 
Bắc thành phố Nha Trang. Khác với những bãi biển khác ở thành phố Nha 

Trang xinh đẹp, bãi Tiên hoàn toàn không có cát, mà được trải dài với những 
viên đá cuội nhiều hình thù kỳ dị. Đứng từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ hình 
cung của bãi Tiên tựa như một vầng trăng khuyết màu xanh hun hút. Thỉnh 

thoảng những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ đá càng làm cho khung cảnh bãi biển 
thêm phần thơ mộng. 

Ngoài vẻ đẹp đặc sắc của bãi Tiên, khu vực gần bãi Tiên còn nhiều thắng 
cảnh đẹp khi đến đây như hang Dơi, hang Ông Già, Mũi Kê Gà, Gành Than 

Mũi,… 

Bãi biển Hòn Chồng (Nha Trang): Là bãi biển nằm trên đường Phạm Văn 

Đồng phía bắc Hòn Chồng, trải dài qua hai phường Vĩnh Phước và Vĩnh Hải, 
Thành phố Nha Trang. Là một trong những bãi biển nằm trong vịnh Nha Trang.  
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Bãi biển Trần Phú (Nha Trang): Bãi biển Nha trang trải dài dọc theo 
đường Trần Phú, ôm lấy vịnh Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất 

thế giới. Vịnh Nha Trang đã được công nhận là Khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 
là nơi có tính đa dạng sinh học vào loại cao nhất của Việt Nam, bao gồm các đảo 
như Hòn Tre, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Vung… 

và vùng nước xung quanh. Do vậy, Vịnh Nha Trang là một trong những khu vực 
có tầm quan trọng bậc nhất về bảo tồn biển và du lịch biển của Việt Nam. Rạn 

san hô có tầm quan trọng mang tính quốc tế và đa dạng sinh học cao nhất ở Việt 
Nam gồm hơn 222 loài cá rạn, trên 350 loài san hô (chiếm 40% san hô tạo rạn 

trên thế giới), 120 loài thân mềm, 70 loài giáp xác, 30 loài da gai, 70 loài rong 
biển và khoảng 7 loài cỏ biển…, với các hệ sinh thái (HST) biển đa dạng, phong 

phú. 

 

Hình 2.13: Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 

Bãi Dài Cam Lâm: Bãi biển Bãi Dài, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện 
Cam Lâm nằm giữa sân bay Cam Ranh và thành phố biển Nha Trang. Bãi biển 

nơi đây còn khá hoang sơ với cát ở đây trắng mịn, nước biển xanh ngắt trong 
veo và núi non xung quanh tạo nên khung cảnh hoang sơ kỳ bí hấp dẫn. 

2.4. Tiềm năng và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ 

của các khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa 

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 

trên đất liền 5.197 km2, có vùng biển đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ 
và trên  385 km  bờ biển; có khí hậu ôn hòa quanh năm với nhiều di tích lịch sử 

văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Khánh Hòa có nguồn lao động dồi 
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dào với 771,3 nghìn người trong độ tuổi lao động, trong đó số lượng lao động 
qua đào tạo là 380,7 nghìn người, chiếm 66,5% tổng số lao động. Tỷ lệ nhân lực 

được đào tạo trình độ cao (từ đại học trở lên) trong tổng số lao động qua đào tạo 
ngày càng tăng. Với những tiềm năng và lợi thế đó, Khánh Hòa có đủ điều kiện 
để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; trong đó, định hướng phát triển cụ thể 

là tập trung vào 03 vùng kinh tế trọng điểm. 

Phía Bắc là vịnh Vân Phong nằm ở ngã ba các tuyến hàng hải quốc tế 

quan trọng, cách hải phận quốc tế khoảng 14 km. Vân Phong là một vịnh lớn với 

diện tích mặt nước 41.000 ha, độ sâu từ 20-30m và tương đối kín gió. Chính phủ 

đã quy hoạch khu vực này thành Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, 

trong đó cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung 

chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh 

tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác. 

Bên cạnh đó, khu vực Bắc Vân Phong cũng đang được định hướng phát triển 

thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khi đưa vào hoạt động sẽ trở thành 

một khu vực đầu mối phát triển về cảng biển, dịch vụ logistics và tài chính quốc 

tế, là một trung tâm dịch vụ - du lịch vui chơi giải trí cao cấp, hiện đại mang tầm 

khu vực và quốc tế. 

Ở giữa là khu vực thành phố Nha Trang với vịnh Nha Trang được công 

nhận là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Với điều kiện thiên nhiên ưu 

đãi cả về vị trí, cảnh quan, khí hậu, cùng với nền tảng về lịch sử, nhân văn của 

mình, Nha Trang được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, khoa học, 

kỹ thuật, giáo dục đào tạo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là 

một trong những trung tâm du lịch, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế; 

là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại, tài chính 

của tỉnh Khánh Hòa. 

Phía Nam là Vịnh Cam Ranh có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng 

an ninh và phát triển kinh tế. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nằm ở trung 
tâm bán đảo Cam Ranh có diện tích lớn thứ ba cả nước chỉ sau cảng hàng không 

Tân Sơn Nhất và Nội Bài, hiện đang được đầu tư nâng cấp để đạt tiêu chuẩn cấp 
4E, có khả năng tiếp nhận 2,5 triệu lượt hành khách/ và 50 ngàn tấn hàng 

hóa/năm. Cảng quốc tế Cam Ranh (đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt 
động tháng 3-2016) là một trong những cảng nước sâu hàng đầu của Việt Nam ở 

gần tuyến hàng hải quốc tế, với khả năng tiếp nhận tàu lên đến 05 vạn tấn. Sau 
khi hoàn thành các giai đoạn, cảng sẽ trở thành một cơ sở hậu cần hiện đại, có 

uy tín, sánh ngang với các hải cảng lớn trên thế giới, góp phần quan trọng trong 
việc khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vịnh Cam Ranh. Bên cạnh 

đó, khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh có diện tích 2.150 ha được định hướng phát 
triển thành khu du lịch biển và nghỉ mát chất lượng cao, là trung tâm dịch vụ văn 
hóa, thương mại, hội thảo, du lịch vùng, quốc gia và quốc tế. 
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2.4.1. Huyện Vạn Ninh 

2.4.1.1. Tiềm năng 

Vạn Ninh nằm về phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 
60 km và cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 60 km, phía Đông giáp Biển 
Đông, phía Tây và Bắc giáp tỉnh Phú Yên, phía Nam và Tây Nam giáp thị xã 

Ninh Hoà. 

Vạn Ninh là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa, rất thuận lợi về giao 

thông như: tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam nối liền các huyện phía Bắc 
tỉnh với TP. Nha Trang và TP. Tuy Hòa. Ngoài ra Vạn Ninh còn có trên 60 km 

chiều dài bờ biển với vịnh Vân Phong có nhiều bãi biển đẹp, có mực nước sâu 
được quy hoạch thành cảng trung chuyển container quốc tế,... Vì vậy Vạn Ninh 

có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng an 
ninh đối với tỉnh Khánh Hòa, vùng và cả nước. 

Vạn Ninh có tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái biển - đảo; công nghiệp 
gắn với biển, cảng biển (đặc biệt cảng trung chuyển container quốc tế); đánh bắt, 

nuôi trồng thuỷ sản và bảo tồn sinh thái biển. 

Vịnh Vân Phong là một trong những vịnh biển lớn, sâu và có cảnh quan 

thiên nhiên hoang sơ đẹp ở Việt Nam, là vùng biển hở tiếp giáp với đại dương, 
hệ thống động lực dòng chảy tốt giúp cho nước luôn được trao đổi, tự làm sạch, 
ít bị ô nhiễm. Đây là những điều kiện thuận lợi cho Vạn Ninh trở thành một 

trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, đặc biệt là loại hình du lịch biển- 
núi, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. 

Bờ biển Vạn Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi hình thành các cảng hàng 
hoá, du lịch và quốc phòng. Bên cạnh đó, Vạn Ninh có ngư trường rộng lớn và 

nguồn lợi hải sản phong phú. Nếu tính khả năng vươn ra xa bờ ở biển Đông và 
Trường Sa thì tiềm năng khai thác hải sản còn lớn hơn. Những năm qua, sản 

lượng khai thác hàng năm 8.000 - 10.000 tấn. Trữ lượng hải sản vùng biển Vạn 
Ninh ước khoảng trên 50 nghìn tấn, trong đó chủ yếu là cá nổi (70%). Mặt nước 

rộng lớn và điều kiện khí hậu, môi trường thuận lợi của biển Vạn Ninh rất phù 
hợp với nuôi trồng nhiều loại thủy hải sản. Khai thác hải sản và nuôi trồng thủy 

sản là một trong những thế mạnh của huyện Vạn Ninh và trong tương lai công 
nghiệp chế biến hải sản là một trong những ngành mũi nhọn của huyện. 

Tài nguyên du lịch văn hóa - nhân văn. Vạn Ninh có tài nguyên du lịch 

nhân văn phong phú với 149 di tích lịch sử văn hóa có giá trị như Lăng Ông 
Nam Hải (thị trấn Vạn Giã), Di tích lịch sử danh nhân Tổng trấn Trần Đường, 

Đình Phú Cang (Vạn Phú), Mũi Hòn Đôi (Hòn Gốm - Vạn Thạnh),... Ngoài ra, 
còn có một số văn hóa phi vật thể như lễ hội Cầu Ngư - Hát Bá Trạo, múa dâng 

bông, múa lục cúng... Tiềm năng du lịch Vạn Ninh cho phép phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mạnh, xây dựng được thương hiệu Vạn Ninh trên bản đồ 

du lịch thế giới. 

Vịnh Vân Phong; với độ sâu trung bình 20-27 mét và ưu thế kín gió, gần 

đường hàng hải quốc tế, vịnh được qui hoạch thành cảng nước sâu để giao 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A3ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C3%A2u&action=edit&redlink=1
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thương quốc tế, đặc biệt như trung chuyển dầu khí của Việt Nam. Đồng thời với 
ưu điểm về sự trong sạch, yên tĩnh và nét sơ khai, hoang dã, vịnh cũng được 

phát triển thành một điểm du lịch nghỉ dưỡng cho các du khách trong và ngoài 
nước. Vịnh được Hiệp hội Du lịch thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hiệp 
Quốc (UNDP) đánh giá là khu du lịch nhiệt đới phức hợp với bãi tắm đẹp. 

Lĩnh vực du lịch từng bước được đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Thực 
hiện chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh, huyện đã phối hợp tổ chức 

kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư khảo sát, đăng ký và tham gia thực hiện 
các dự án trên địa bàn như: Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh, Khu đô thị và du 

lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang, Khu đô thị và du lịch sinh thái biển Hòn Ngang - Bãi 
Cát Thấm, Khu đô thị sinh thái Mũi Đá Son.  

Số lượng khách tham quan tăng hàng năm, có khoảng 8.000 lượt khách du 
lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại một số điểm du lịch như Đại Lãnh, Hòn 

Ông, Sơn Đừng. 

Bờ biển Vạn Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi hình thành các cảng hàng 

hoá, du lịch và quốc phòng. Đây là điều kiện để hoạt động đường thủy nội địa 
của huyện có động lực phát triển. Việc phát triển hệ thống giao thông thủy nội 

địa kết nối các điểm du lịch với các lồng bè nuôi thủy sản có thể mang lại nhiều 
lợi ích cho người dân. 

2.4.1.2. Dân số, lao động  

Dân số trung bình huyện Vạn Ninh năm 2017 là 133.125 người, trong đó 
dân số thành thị chiếm 15,22%. Mật độ dân số trung bình toàn huyện là 237 

người/km2. Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở thị trấn và các xã 
ven biển và ven các trục đường giao thông. 

Vạn Ninh có trên 60 km chiều dài bờ biển và trên 20 đảo lớn, nhỏ cùng 
với vùng nội thủy rộng lớn. Điều kiện tự nhiên này là lợi thế rất lớn để phát triển 

các ngành kinh tế biển như thủy sản, công nghiệp đa ngành và du lịch sinh thái. 
Tài nguyên biển khá phong phú về các loài hải sản, độ mặn khá cao, trữ lượng 

cá lớn là điều kiện thuận lợi cho phát triển khai thác, nuôi trồng và chế biến hải 
sản. Sản lượng đánh bắt hàng năm từ 7000 - 7500 tấn thủy hải sản các loại. Nuôi 

trồng thủy sản khá phát triển với các loài hải sản có giá trị kinh tế cao như: tôm 
hùm, cá bớp, cá mú, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ốc hương... 

Tổng dân số trong độ tuổi lao động toàn huyện là 78.890 người, chiếm 

60,1% dân số toàn huyện. Trong đó, nguồn lao động thực tế khoảng 71.080 
người chiếm tỷ lệ 90,1% tổng dân số trong độ tuổi lao động và chiếm 54,2% 

tổng dân số. 

Cơ cấu sử dụng nguồn lao động đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ 

trọng nguồn lao động cho các ngành công nghiệp (tăng 2,08%), dịch vụ (tăng 
3,37%). Đến  năm 2015 lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 69,45%, lĩnh 

vực công nghiệp -  xây dựng chiếm 19,16% và lĩnh vực thuơng mại - dịch vụ 
chiếm 11,39%. Dự báo trong những năm tới với tốc độ phát triển công nghiệp, 

đô thị hóa và dịch vụ, sự chuyển dịch lao động trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục 

http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_kh%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_Du_l%E1%BB%8Bch_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_Du_l%E1%BB%8Bch_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_du_l%E1%BB%8Bch_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_ph%E1%BB%A9c_h%E1%BB%A3p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_du_l%E1%BB%8Bch_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_ph%E1%BB%A9c_h%E1%BB%A3p&action=edit&redlink=1
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diễn ra mạnh mẽ, vấn đề là huyện phải có giải pháp đào tạo nghề gắn với việc 
làm để chuyển lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

Mặc dù có lực lượng lao động đông đảo, tuy nhiên chủ yếu là lao động 
phổ thông, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Quỹ thời gian lao động sử dụng 
chưa có hiệu quả, thời gian nông nhàn của người lao động trong sản xuất nông - 

lâm nghiệp còn lãng phí. Bình quân hàng năm trên địa bàn huyện giải quyết việc 
làm mới được khoảng  3.750 người/năm. Lao động được đào tạo, học nghề trong 

những năm qua đã tăng từ 20% năm 2005 lên 30% năm 2015, chưa đáp ứng yêu 
cầu để phát triển kinh tế. Lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên còn rất 

thấp, đặc biệt,  lao động có trình độ kỹ thuật cao, cán bộ quản lý, kinh doanh 
giỏi còn rất thiếu. 

2.4.1.3 Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

a. Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản: 

Thủy sản là một trong những ngành mũi nhọn của huyện Vạn Ninh. Giá 
trị sản xuất ngành thuỷ sản năm 2015 đạt 1.029 tỷ đồng, chiếm 70% giá trị sản 

xuất ngành nông - lâm - thủy sản. Tính trên toàn bộ nền kinh tế thì giá trị sản 
xuất của riêng ngành thuỷ sản chiếm khoảng 53% giá trị toàn nền kinh tế Huyện. 

Bên cạnh đó, ngành sản xuất thuỷ sản thu hút khoảng 25% lực lượng lao động 
trên địa bàn.  

Trong cơ cấu sản xuất ngành thuỷ sản, giá trị sản xuất của ngành nuôi 

trồng đạt hơn 700 tỷ đồng trong năm 2015, chiếm khoảng 62% giá trị của ngành 
thuỷ sản địa phương. Ngành khai thác thuỷ sản đóng góp khoảng 28% trong giá 

trị của toàn ngành thuỷ sản trong năm 2015. Các ngành khác như chế biến và 
dịch vụ hậu cần nghề cá chỉ chiếm khoảng 10%. Cơ cấu sản xuất trong ngành 

thuỷ sản được thể hiện sơ bộ qua các số liệu thống kê sau đây: 

Bảng 2.3: Cơ cấu sản xuất ngành thuỷ sản huyện Vạn Ninh 

Ngành 

sản 

xuất 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Khai 

thác 

thuỷ 

sản 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

287.280 288.720 307.131 305.896 313.698 320.083 

Tỷ trọng 

(%) 
35,9% 32,7% 33,7% 32,6% 29,7% 28,1% 

Nuôi 

trồng 

thuỷ 

sản 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

424.833 503.019 507.828 530.910 637.366 709.061 

Tỷ trọng 

(%) 
53,1% 56,9% 56,8% 56,6% 60,3% 62,2% 

Chế 

biến 

thuỷ 

sản 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

40.000 41.000 43.000 45.000 48.000 50.000 

Tỷ trọng 4,9% 4,6% 4,7% 4,8% 4,5% 4,4% 
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(%) 

Dịch 

vụ hậu 

cần 

nghề 

cá 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

48.000 50.000 52.000 55.000 57.000 60.000 

Tỷ trọng 

(%) 
5,9% 5,6% 5,7% 5,8% 5,4% 5,3% 

(Nguồn: Phòng Kinh tế Huyện Vạn Ninh) 

- Khai thác thủy sản 

Ngành khai thác thuỷ sản huyện Vạn Ninh thời gian qua ổn định với tốc 
độ tăng trưởng rất ít. Năm 2015, sản lượng khai thác thủy sản toàn huyện đạt 

khoảng 7.655 tấn tương đương với giá trị 320 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với các 
năm trước đó. Những nghề khai thác thuỷ sản chủ yếu của địa phương như 

Mành, Trủ, Vây rút, Giã cào. 

Bảng 2.4: Những nghề khai thác hải sản ở huyện Vạn Ninh 

ước tính cho năm 2015 

(Nguồn: Phòng Kinh tế Huyện Vạn Ninh) 

Số lượng tàu khai thác toàn huyện ổn định qua các năm và dao động trong 
khoảng 2700 chiếc. Điều đáng chú ý là phần lớn tàu khai thác có qui mô nhỏ. Cụ 

thể, tính đến năm 2015 tàu khai thác gần bờ có công suất dưới 20 CV khoảng 
1.291 chiếc, chiếm khoảng 51% tổng số lượng tàu khai thác; tàu khai thác có 

công suất từ 20-90 CV chiếm khoảng 45%, và tàu có công suất lớn hơn 90% chỉ 
khoảng 3-4%. 

b. Du lịch 

Tỷ trọng đóng góp vào cơ cấu kinh tế của huyện Vạn Ninh, giá trị của du 

lịch chiếm trong giá trị kinh tế của toàn huyện ngày càng tăng. Nhưng so với tỷ 
trọng đóng góp của du lịch trong tổng giá trị kinh tế của toàn tỉnh Khánh Hoà 

còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng du lịch mà huyện đang có. 

 

 

 

TT Nghề khai thác Sản lượng (tấn) Giá trị (triệu đồng) 

1 Mành 1.000 60.000 

2 Trủ 1.000 60.000 

3 Vây rút 1.000 60.000 

4 Giã cào 4.000 110.000 

5 Lưới cước 200 10.000 

6 Lặn 300 10.000 

7 Đăng 100 10.000 

8 Câu 55 83 

Cộng  7.655 320.083 
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Bảng 2.5: Vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế  của huyện Vạn 
Ninh 

Tiêu chí ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tỷ trọng % 3,4 3,6 3,6 3,8 4,0 4,5 

(Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh) 

Bảng 2.6: Số lượng khách sạn huyện Vạn Ninh 

Chỉ tiêu  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Số lượng khách sạn 06 07 09 09 09 09 

Trong đó: 

- 1 sao 06 07 09 09 09 09 

Số lượng phòng 42 49 54 54 54 54 

Tổng doanh thu (triệu đồng) 800 800 900 950 950 950 

(Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh) 

Số lượng khách sạn kinh doanh tại Vạn Ninh hầu hết là khách sạn tiêu 

chuẩn 1 sao và nhà nghỉ, số lượng khách sạn hầu như tang không đáng kể qua 
các năm từ 2010 đến 2015. Qua thống kê có thể thấy trong suốt 4 năm (2012-

2015) số lượng khách sạn không tăng trưởng. Tương ứng với điều đó là số 
lượng phòng còn rất ít (nếu so với chiến lược phát triển du lịch vùng theo quy 

hoạch du lịch Khánh Hoà đến 2020). 

- Hiện trạng các khu du lịch 

Hiện nay toàn huyện Vạn Ninh có hai khu du lịch và ổn định số lượng này 
qua các năm. Có thể thấy việc phát triển các khu du lịch tại Vạn Ninh là khó 
khăn, có thể do quy mô đầu tư, quãng đường di chuyển cũng như việc phát triển 

các khu du lịch tại huyện Vạn Ninh. Điều này cần phải phân tích sâu hơn, nhằm 
giải thích các nguyên nhân cho việc phát triển. Sự biến động nhẹ số lượng du 

khách vào các khu du lịch qua các năm cũng là một chỉ dấu cần làm rõ. Với bình 
quân 300 khách mỗi năm cho một khu du lịch là quá ít để tính tới việc hoà vốn.  

Qua bảng số liệu, bình quân trong 6 năm, mỗi khách du lịch tới khu du 
lịch chi tiêu 1.176.471 đồng (bình quân 666 triệu đồng /năm, và bình quân 566 

người /năm). Số tiền chi tiêu của khách tăng qua các năm chủ yếu là nhờ tốc độ 
tăng doanh thu (năm 2015 tăng 28 % so với 2014) hơn là tốc độ tăng số lượng 

du khách (năm 2015 tăng 8% so với năm 2014). 

Bảng 2.7: Số lượng khu du lịch huyện Vạn Ninh 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Khu du lịch 02 02 02 02 02 02 

Tổng lượng du khách (người) 500 550 550 550 600 650 

Doanh thu (triệu đồng) 500 500 500 700 900 900 

(Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh) 
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Bảng 2.8: Số lượng khu nghỉ dưỡng huyện Vạn Ninh 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Khu nghỉ dưỡng 02 02 02 02 02 02  

Diện tích xây 

dựng 

400 m2 400 400 400 400 400  

Tổng lượng khách 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.900  

(Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh) 

Bảng 2.9: Số lượng nhà hàng huyện Vạn Ninh 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Số lượng nhà hàng 02 02 03 03 03 04 

Số lượng ghế 200 200 220 250 250 250 

Tổng doanh thu (tỷ 

đồng) 
1 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7 

(Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh) 

Số lượng nhà hàng tại huyện Vạn Ninh cũng tăng dần đều qua các năm, 

hầu như không có sự biến động lớn. Tuy năm 2015 có tăng số lượng nhà hàng 
so với năm 2014 (1 nhà hàng) nhưng doanh thu là không đổi.  

Bảng 2.10: Doanh thu từ dịch vụ du lịch phân theo ngành kinh tế  
tại Vạn Ninh 

Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Khách sạn, nhà hàng 

(Triệu đồng) 
110.200 145.000 197.400 236.000 283.200 

2. Du lịch lữ hành 
(Triệu đồng) 

36.300 42.400 47.700 53.600 60.050 

3. Dịch vụ  

(Triệu đồng) 
376.458 468.160 513.520 553.140 597.400 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Vạn Ninh) 

c. Cảng biển 

Huyện Vạn Ninh hiện có 9 cảng biển, trong đó các cảng có công năng lớn 
nhất là cảng Vạn Giã và cảng Đầm môn. 

Cảng Vạn Giã là nơi tập trung hải sản từ hoạt động đánh bắt và nuôi trồng, 

cũng là nơi vận chuyển thức ăn thủy sản, phục vụ việc nuôi trồng thủy sản tại 
các đảo ở xã Vạn Thạnh và khu vực lân cận. Đồng thời, nhiều ngư dân đánh bắt 

gần bờ cũng chọn cảng cá, chợ cá Vạn Giã làm nơi trao đổi, giao thương hậu cần 
nghề cá. Ước tính mỗi ngày, có tới hàng chục tấn hải sản, thức ăn thủy sản luân 

chuyển qua khu vực này. Hàng năm có khoảng 400 tàu thuyền neo đậu tại cảng. 

Hiện nay, cảng Vạn Giã là nơi có lượng tàu bè ra vào cảng khá đông. Tuy 

nhiên, hàng chục lồng bè nuôi trồng thủy sản được bố trí ngay trước mặt cảng cá, 
cách bờ biển chỉ khoảng vài trăm mét khiến cho hoạt động tàu bè gặp nhiều trở 

ngại. Nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản này xuất hiện, khi việc tôm hùm ở khu 
vực biển Đầm Môn (xã Vạn Thạnh) liên tiếp bị dịch bệnh hoành hành, người 

nuôi trồng bị thua lỗ nên kéo lồng bè về đây để tá túc. Tuy nhiên, trong thời gian 
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chờ đợi, nhiều hộ dân đã dùng những chiếc bè này để nuôi cá, hàu, chủ yếu là 
nuôi cá bớp. Việc nuôi cá bớp có nhiều thuận lợi do vừa gần bờ, gần nhà, chi phí 

giảm; và con nước ở đây rất phù hợp cho cá bớp phát triển; điều kiện tốt hơn so 
với nuôi ở ngoài khơi nên số lượng bè nuôi trồng thủy sản xuất hiện ngày càng 
nhiều, có thời điểm lên tới 60 lồng bè ngay trước bãi biển Vạn Giã khiến tàu bè 

ra vào cảng cá rất bất tiện. 

Bên cạnh đó, độ sâu mực nước tại cảng cũng rất hạn chế không cho phép 

tiếp nhận tàu bè lớn. Đây là hạn chế lớn khi Vạn Ninh tận dụng lợi thế tự nhiên 
phát triển các hoạt động du lịch biển đảo 

Cảng Đầm Môn là cảng chuyên dùng do Công ty MINEXCO của Khánh 
Hoà xây dựng và quản lý chủ yếu để xuất cát vàng cho một số hãng của Nhật 

Bản. Hiện nay cảng có chiều dài cập tàu là 35m trong tổng số 215m dự kiến xây 
dựng thành nhiều đợt với độ sâu trước bến trung bình 12m, tàu 3 vạn tấn có thể 

cập bến được. Tuy nhiên, hiện tại độ sâu trước bến chỉ đạt gần 9m (Do không 
được thường xuyên nạo vét cát), cảng cho phép tàu 30.000 tấn ra vào. Năng lực 

xuất cát của cảng đạt trên 6.000T/ngày, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 
3.000T/ngày. Cảng không có bãi chứa hàng, đường ô tô ra vào cảng chưa được 

nâng cấp và hoàn thiện, cụm dân cư ở đây vốn là làng cá, nên dịch vụ tàu biển 
gặp nhiều khó khăn, trở ngại.  

Bảng 2.11: Bảng thống kê số lượng cảng biển trên địa bàn huyện Vạn Ninh 

tính đến năm 2016 

TT Tên bến 

Độ sâu 

trước 

bến 

Loại 

bến 

Số lượng 

tàu 

thuyền 

neo 

đậu/năm 

Hạ 

tầng 

(tốt) 

Kích 

thước 

bến 

Số 

cầu 

tàu 

Trọng tải 

tàu lớn 

nhất vào 

ra cảng 

(tấn) 

1 Vạn Giã 2m 
Tổng 

hợp 
400 Tốt    

2 Công vụ 358 2m 
Tổng 

hợp 
- -    

3 
Bãi Lách – 

Ngọc Trai 
2m 

Tổng 

hợp 
- -    

4 Hòn Ông 2m 
Du 

lịch 
- -    

5 Đầm Môn 9m 
Dân 

sinh 
300 Tốt 

35m 

x 6 
1 30.000 

6 Khải Lương 2m 
Dân 

sinh 
150 Tốt    

7 Ninh Tân 2m 
Dân 
sinh 

100 Tốt    

8 Ninh Đảo 2m 
Dân 

sinh 
100 Tốt    

9 Điệp Sơn 2m 
Dân 

sinh 
80 Tốt    

(Nguồn: Phòng kinh tế huyện Vạn Ninh) 
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Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Được khởi công xây dựng ngày 
31/10/2009 tại khu vực Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Giai đoạn 

khởi đầu xây dựng hai công trình cầu cảng đầu tiên, mỗi cầu cảng có khả năng 
tiếp nhận tàu chở hàng công suất hơn 9.000 TEUs. Đây là dự án đầu tiên Việt 
Nam xây dựng 1 cảng trung chuyển quốc tế, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt về 

phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá xã hội không chỉ đối với Khánh 
Hoà nói riêng, mà còn đối với khu vực miền Trung và cả nước nói chung. Ngoài 

ra, tại khu vực Vân Phong còn có điểm chuyển tải dầu công suất 150.000 
tấn/năm. 

Hiện tại, tại khu vực vịnh Vân Phong có 8 tuyến đường thủy nội địa đang 
hoạt động, chủ yếu kết nối thị trấn Vạn Giã với các điểm dân sinh trên các đảo. 

Các tuyến đường thủy nội địa có quy mô đơn giản và chưa có mô hình quản lý 
cụ thể. Trong đó, tuyến dài nhất có khoảng cách 30,80 km kết nối Vạn Giã với 

Khải Lương, tuyến ngắn nhất có chiều dài 10,10 km kết nối Đầm Môn với Bãi 
Lách phục vụ du lịch. Tuyến đường có số lượng tàu thuyền di chuyển nhiều nhất 

là Vạn Giã - Đầm Môn. Tuyến đường có nhiều tiềm năng phát triển là tuyến 
Vạn Giã – Điệp Sơn với nhu cầu du lịch khám phá đảo Điệp Sơn của du khách 

ngày càng tăng. Tuy vây, hiện tại hạ tầng tại đảo Điệp Sơn còn khá hạn chế, 
không cho phép các tàu lớn tiếp cận. 

d. Diêm nghiệp 

Hoạt động sản xuất muối ở Vạn Ninh chủ yếu diễn ra ở Vạn Hưng do 
chuyển đổi từ những ao đìa nuôi tôm sang hình thức làm muối trải bạt. 

Bảng 2.12: Sản phẩm sản xuất muối hạt tại Vạn Ninh 

  ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Muối hạt Tấn 1.212 620 820 1.450 1.900 

2.4.2. Thị xã Ninh Hòa 

2.4.2.1. Tiềm năng  

Thị xã Ninh Hòa có phía Bắc giáp huyện Vạn Ninh, phía Tây giáp tỉnh 
Đắc Lắk và tỉnh Phú Yên, phía Nam giáp huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và 

thành phố Nha Trang và phía Đông giáp Biển Đông. 

Thị xã Ninh Hoà có đường giao thông thuận lợi trong giao lưu phát triển 
kinh tế, nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 30 km về phía Bắc, với nhiều 

tuyến giao thông đối ngoại quan trọng đi qua như đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 
1A và tuyến quốc lộ 26, quốc lộ 26B. Theo hướng Đông - Tây, quốc lộ 26 nối 

Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên với vùng kinh tế công nghiệp, du lịch và dịch vụ 
cảng biển quốc tế của vịnh Vân Phong.  

Cùng với sự đầu tư phát triển của Khu kinh tế Vân Phong với các cảng 
trung chuyển, cảng tổng hợp có giá trị tiềm năng kinh tế cao, kết hợp với 

tuyến đường sắt Bắc-Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 26, quốc lộ 26B đang là điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, là tiềm năng để tạo một môi trường 
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thuận lợi cho việc phát triển thương mại và dịch vụ của khu vực phía bắc tỉnh 
Khánh Hòa nói chung và cho thị xã Ninh Hòa nói riêng.  

Ninh Hòa có chiều dài bờ biển trên 30 km, có đầm Nha Phu, nhiều cửa 
sông và diện tích bãi bồi ven sông ven biển lớn, thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ 
sản, phát triển du lịch, xây dựng cảng biển.  

Các tài nguyên biển có khả năng khai thác trong thời gian tới là tiềm năng 
kinh tế cảng biển, du lịch, khai thác sinh vật biển và nuôi trồng thủy sản.  

Bờ biển Ninh Hòa có điều kiện thuận lợi phát triển cảng hàng hoá, thương 
mại. Sự phát triển kinh tế cảng biển sẽ kéo theo các ngành dịch vụ khác phát triển. 

Dọc bờ biển Ninh Hòa có khu du lịch biển ở xã Ninh Vân, Ninh Hải... với cảnh 
quan thiên nhiên, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, khí hậu lý tưởng cho mùa du 

lịch kéo dài. Ninh Hòa trong những năm tới sẽ trở thành một trong những trung 
tâm du lịch lớn của tỉnh và rất hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, 

đặc biệt là với hình thức du lịch biển. 

Việc khai thác tài nguyên biển gồm: du lịch ven biển; xây dựng khu công 

nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ven biển: đóng và sửa chữa tàu, chế biến 
thủy sản,...; xây dựng cảng biển, vận tải biển; sản xuất muối, khai thác hải sản 

và nuôi trồng thuỷ sản là một trong những thế mạnh của thị xã hiện tại và trong 
tương lai việc đầu tư khai thác có hiệu quả tài nguyên biển sẽ góp phần chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế của thị xã. 

Sự xâm nhập triều mặn từ biển Đông vào nội địa Khánh Hòa cũng như 
trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ở các cửa sông không lớn, có thể trồng rừng ngập 

mặn có ý nghĩa quan trọng trong cân bằng sinh thái vùng ven biển. 

2.4.2.2 Dân số, lao động 

Tổng dân số trung bình năm 2017 của thị xã là 242.729 người chiếm 
19.86% dân số toàn tỉnh; trong đó nữ có 122.950 người, chiếm 50,65% dân số 

toàn thị xã, mật độ dân số là 219 người/ km2   

Bảng 2.13: Diện tích, dân số và mật độ dân số tại thị xã Ninh Hòa năm 2017 

phân theo xã, phường 

  

Diện tích  

tự nhiên 

(Km2) 

Dân số  

trung bình 

 (Người) 

Mật độ dân 

số (Ng/km2) 

TOÀN HUYỆN 242.729 242.729 219 

Phân theo xã, phường, thị trấn ven biển 

1. Phường Ninh Hải 8.07 8.374 1038 

2. Phường Ninh Diêm 24.29 8.775 361 

3. Phường Ninh Thủy 16.16 10.420 645 

4. Phường Ninh Giang 6.58 8.579 1304 

5. Phường Ninh Hà 13.17 7.596 577 
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Diện tích  

tự nhiên 

(Km2) 

Dân số  

trung bình 

 (Người) 

Mật độ dân 

số (Ng/km2) 

6. Xã Ninh Thọ 27.66 8.186 296 

7. Xã Ninh Phước 36.6 6.356 174 

8. Xã Ninh Phú 58.56 6.650 114 

9. Xã Ninh Lộc 29.53 8.906 302 

10. Xã Ninh Ích 61.04 8.838 145 

11. Xã Ninh Vân 45,21 1.871 42 

 

Về phân bố dân cư: Năm 2017, dân số nông thôn 165.380 người, chiếm 
68,13%; dân số thành thị có 77.349 người, chiếm 31,87%. Quy mô dân số và 

mật độ dân số có sự chênh lệch rất lớn giữa các phường; trong đó phường Ninh 
Hiệp có mật độ dân số cao nhất là 3.926 người/km2; các xã có mật độ dân số 

thấp dưới 100 người/km2 gồm có xã Ninh Tây, xã Ninh Sơn, xã Ninh Tân, Ninh 
Vân và xã Ninh Thượng; các xã, phường khác có mật độ dân số dao động từ 114 

người/km2  đến  1.447người/km2.     

2.4.2.3  Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

a. Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác năm 2017 đạt 20.896 tấn. 
Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 14.989 tấn. Sản lượng nuôi trồng 

thủy sản được 5.907 tấn.. Sản lượng thủy sản tăng nhờ thời tiết thuận lợi cho 
đánh bắt và nuôi trồng, ngư dân mạnh dạn đầu tư, cải tạo môi trường nước 

thường xuyên, dịch bệnh ít xảy ra, sản lượng thu hoạch thủy sản đạt khá. 

Nguồn lợi đầm Nha Phu nói chung và xã Ninh Ích nói riêng đang b ị giảm 

sút nghiêm trọng… Nhiều loài đánh bắt không còn gặp hay rất hiếm khi gặp như: 
Sam, Rùa biển, Ba ba, cá Ngựa… Một số loài vùng triều: Xút, Ngao, Hầu, Sò 

huyết do bị khai thác quá mức đã có dấu hiệu cạn kiệt. Cùng với việc phá hủy 
rừng ngập mặn để làm đìa tôm làm mất đi quần thể sinh vật. Diện tích rừng ngập 

mặn của xã Ninh Ích bị phá hủy để làm đìa nuôi tôm lên đến 150 ha. Nhiều loài 
có giá trị kinh tế sản lượng ngày càng ít thay vào đó là tăng tỷ lệ cá tạp trong 

mỗi mẻ lưới. 

Diện tích, sản lượng và giá trị sản xuất ngành nuôi trồng thủy sản của 
Thị xã Ninh Hòa  

Bảng 2.14: Diện tích sản lượng thủy sản chủ yếu của thị xã Ninh Hòa 

  2013 2014 2015 2016 2017 

1. Diện tích nuôi trồng thủy sản (ha) 2.897 2.850 2.438 2.382 2.269 

2. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và k. 

thác 

17,14
0 

17,86
7 

18,16
1 

18,37
7 

20,89
6 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

3. Sản lượng nuôi trồng (tấn) 4,966 5,112 4,803 5,003 5,907 

a. Cá các loại 1,766 1,826 1,914 2,219 2,954 

b. Tôm 2,290 2,308 1,662 1,451 1,680 

c. Thủy sản khác 910 978 1,227 1,333 1,273 

4. Sản lượng khai thác (tấn) 
12,17

4 

12,75

5 

13,35

8 

13,37

4 

14,98

9 

a. Cá các loại 
11,07

2 
11,58

5 
12,22

1 
12,15

3 
13,48

3 

b. Tôm 251 253 267 272 220 
c. Thủy sản khác 851 917 870 949 1,286 

(Nguồn: Niên giám thông kê thị xã Ninh Hòa) 

Bảng 2.15: Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 2010 phân theo ngành 

kinh tế thị xã Ninh Hòa 

 Năm  Tổng số  
 Chia ra  

 Khai thác   Nuôi trồng   Dịch vụ  

Triệu đồng 

2010 877.642 403.556 405.712 68.374 

2011 982.520 440.355 463.709 78.456 

2012 981.245 442.822 449.296 89.127 

2013 991.253 486.394 438.183 66.676 

2014 1.002.150 489.275 442.328 70.547 

2015 1.082.575 509.695 416.502 156.378 

 Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - % 

2011 100,00 45,98 46,23 7,79 

2012 100,00 44,82 47,20 7,99 

2013 100,00 45,13 45,79 9,08 

2014 100,00 49,07 44,20 6,73 

2015 100,00 48,82 44,14 7,04 

(Nguồn: Niên giám thông kê thị xã Ninh Hòa) 

 Tình hình khai thác và sử dụng ngành thủy sản theo từng xã ven biển 

tại thị xã Ninh Hòa  

- Xã Ninh Vân: Toàn xã hiện có 48 chiếc ghe đánh bắt hải sản các loại 

trong năm 2016 tổng sản lượng đánh bắt là 1160/1034 tấn. 

Bên cạnh đó, ngư dân thu hoạch cây rong ước tính tổng sản lượng thu 

hoạch trong năm 2016 là 3098 tấn x 4.500 đồng/kg doanh thu ước tính 
13.941.000 tỷ đồng và đánh bắt khoảng 251 con tôm hùm con; diện tích nuôi ốc 

hương là 04ha. 

- Phường Ninh Diêm: Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản tiếp tục 

giữ ổn định. Các hộ tiếp tục đầu tư, thả tôm chân trắng, ốc hương đem lại hiệu 
quả kinh tế cao. Tuy nhiên vẫn có một số hộ còn thua lỗ do ảnh hưởng môi 
trường nước, thời tiết. Sản lượng thu được ước đạt 180/160 tấn.  
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- Phường Ninh Giang: Tổng sản lượng tôm thu hoạch cả năm 183,7/158 
tấn. Trong năm đã thả nuôi 02 vụ chính, với diện tích 162 ha chủ yếu là tôm thẻ 

chân trắng; trong đó, vụ 1 với diện tích 81 ha, do thời tiết nắng nóng kéo dài, 
26,5 ha tôm bị bệnh, diện tích còn lại thu hoạch 1,5 tấn/ha, sản lượng 82 tấn; vụ 
2 thả nuôi 81 ha, tôm bị bệnh như vụ 1 chết 12,5 ha, diện tích còn lại tôm phát 

triển bình thường, thu hoạch 1,5 tấn/ha, sản lượng 101,7 tấn.  

- Phường Ninh Hà: Sản lượng nuôi trồng ước lũy kế cuối tháng 6: tôm thẻ 

chân trắng 110 tấn/120 ha, tôm sú: 17 tấn/27 ha, cua: 13,5 tấn/25ha 

Bên cạnh đó, nhân dân tích cực khai thác và đánh bắt gần bờ được 311 tấn 

cá, tôm, cua, nhuyễn thể các loại. 

Tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác và đánh bắt trong 6 tháng đầu năm 

được 451,5 tấn. 

- Xã Ninh Ích: Diện tích nuôi tôm là 260/320ha. Tuy nhiên do thời tiết 

diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài nên số diện tích được thả nuôi bị dịch 
bệnh vì vậy hầu hết các hộ nuôi tôm đều bị thua lỗ. Tổng sản lượng nuôi trồng, 

đánh bắt thủy sản và nhuyễn thể đạt khoảng 1968/2.068 tấn. 

- Xã: Ninh Lộc: Trong năm, nhân dân đã thả nuôi 400ha tôm thẻ chân 

trắng, 70ha tôm sú và 45ha nuôi hỗn hợp (lũy kế theo các vụ). Việc nuôi trồng 
không đạt hiệu quả tình hình thời tiết không thuận lợi, môi trường nước tại các 
vùng nuôi ô nhiễm dẫn đến dịch bệnh vẫn còn diễn ra trên diện tích nuôi trồng. 

Năng suất và sản lượng các vụ nuôi đạt thấp. Tuy vậy công tác đánh bắt lại gặp 
nhiều thuận lợi. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng trong năm đạt 1115tấn. 

- Xã Ninh Phú: Tổng diện tích nuôi tôm và ốc hương: 310/200ha, đạt tỷ lệ 
155% KH; tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 546/500 tấn. 

- Xã Ninh Phước: Toàn xã có 08 chiếc tàu thuyền đánh cá có động cơ 
dưới 20CV và tổng số ghe, xuồng không có động cơ là 45 chiếc, hầu hết hoạt 

động đánh bắt gần bờ. Sản lượng đánh bắt trong năm 2016 đạt khoảng 30 tấn cá 
tôm các loại. Ngoài ra theo truyền thống nhân dân tự đánh bắt các loại như 

nghêu, phi, ốc các loại thủy sinh tự nhiên, nhân dân thu hoạch theo con nước 
ròng đến nay bà con khai thác được khoảng 40 tấn. 

b. Du lịch 

Ninh Hòa là thị xã đồng bằng ven biển, có điều kiện thuận lợi phát triển 
du lịch cả trên đất liền và ngoài biển đảo. Hiện nay, trên địa bàn thị xã đã có các 

khu, điểm du lịch như khu du lịch Dốc Lết, khu du lịch Biển - Đảo Long Phú, 
khu du lịch sinh thái Evason Hideaway at Mandara, khu du lịch Ba Hồ, khu du 

lịch nước khoáng nóng Trường Xuân. Ngoài ra, còn một số dự án du lịch đang 
xin lập dự án đầu tư như: Khu du lịch Bãi Túc -Hòn Hèo Ninh Phú, khu du lịch 

Làng Chài xã Ninh Vân, khu du lịch nghỉ mát Hòn Mỹ Giang xã Ninh Vân… 
Doanh thu hoạt động du lịch 9 tháng năm 2016 được 51,1 tỷ đồng, tăng 13,8%.  
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Bảng 2.16: Doanh thu từ dịch vụ du lịch phân theo ngành kinh tế  
tại thị xã Ninh Hòa 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Khách sạn, nhà 

hàng (Triệu đồng) 
145,000 197,400 236,000 283,200 337,300 367,600 

2. Du lịch lữ hành 

(Triệu đồng) 
42,400 47,700 53,600 60,050 66,550 70,540 

3. Dịch vụ  

(Triệu đồng) 
468,160 513,520 553,140 597,400 643,900 725,000 

 Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - % 

1. Khách sạn, nhà 

hàng 
136.1 119.6 120.0 119.1 109 136.1 

2. Du lịch lữ hành 112.5 112.3 112.0 110.8 106 112.5 

3. Dịch vụ 109.7 107.7 108.0 107.8 112.6 109.7 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Vạn Ninh, năm 2017) 

c. Cảng biển 

- Thị xã Ninh Hòa là nơi có vị trí giao thông thuận lợi trong giao lưu phát 
triển kinh tế. Dịch vụ cảng biển quốc tế của vùng Vịnh Vân Phong có ý nghãi 

trong phát triển dịch vụ trung chuyển dầu, cảng tổng hợp vận chuyển hàng hóa, 
khách du lịch 

- Cảng Hòn Khói thôn Đông Hòa - phường Ninh Hải - thị xã Ninh Hòa - 

Khánh Hòa - Việt Nam. Cảng Hòn Khói. Nằm trên bán đảo Hòn Khói, phía 
Nam vịnh Vân Phong, thuộc thị xã Ninh Hoà, cách quốc lộ 1A khoảng 12km; 

cảng có một cầu tàu 70m x10m, độ sâu trước bến 3,2m, chỉ cho phép các tàu nhỏ 
(<1.000 tấn) như sà lan, tàu Lash cập bến. Cảng được sử dụng chuyên dùng xuất 

muối kết hợp với cảng hàng hoá, công suất cảng khoảng 10 vạn tấn/năm. 

+ Cầu cảng: chiều dài 120m (gồm 2 đoạn: 70m và 50m); 

 + Độ sâu trước bến 1,9m; 

+ Khả năng tiếp nhận tàu: cho phép tàu biển Việt Nam có trọng tải tối đa 

đến 1000 DWT có mớn nước phù hợp ra vào làm hàng; 

+ Luồng vào cảng: chiều dài tuyến luồng 11 HL; 

+ Vùng neo đậu: được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,7 HL, với 
tâm có tọa độ: 12036’12’’N, 109021’00’’E.  

d. Diêm nghiệp 

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 975 ha ruộng sản xuất muối; trong đó, thị xã 
Ninh Hòa là “thủ phủ” sản xuất muối của tỉnh với gần 800 ha, tập trung ở các 

phường Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thủy và xã Ninh Thọ, Huyện Ninh Hòa. 
Tổng sản lượng muối của năm 2017 đạt 32.000 tấn 
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Bảng 2.17: Sản phẩm sản xuất muối hạt tại thị xã Ninh Hòa 

  ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Muối hạt Tấn 33,500 37,500 47,200 67,700 55,000 32,000 

(Nguồn: Niên giám thông kê thị xá Ninh Hòa, 2017) 

  

Hình 2.14. Ruộng muối tại phường Ninh Diêm và ruộng Muối  
Hòn Khói, Ninh Hòa 

2.4.3. Thành phố Nha Trang 

2.4.1.1. Tiềm năng   

Thành phố Nha Trang là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hoá – du 
lịch - dịch vụ của tỉnh Khánh Hoà.  Phía Bắc giáp thị xã Ninh Hoà, phía Nam 

giáp huyện Cam Lâm và huyện Diên Khánh, phía Tây giáp huyện Diên Khánh 
và phía Đông giáp biển Đông. 

TP Nha Trang có một vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã 

hội và an ninh quốc phòng; có bờ biển dài là trung tâm du lịch của tỉnh và cả 

nước.  

Vị trí địa lý như trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nha Trang phát triển 

sản xuất hàng hoá và mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội với các tỉnh trong cả 
nước và quốc tế. 

Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, có diện 

tích khoảng 507 km2. Chiều dài bờ biển từ Vĩnh Lương đến mũi Cù Hin khoảng 
30 km. Vịnh Nha Trang là vùng biển hở tiếp giáp với đại dương, hệ thống động 

lực dòng chảy tốt giúp cho nước luôn được trao đổi, tự làm sạch, ít bị ô nhiễm. 
Tài nguyên biển Nha Trang mang nhiều giá trị kinh tế cho phép phát triển tổng 

hợp kinh tế biển: có tiềm năng to lớn về du lịch biển - đảo; công nghiệp gắn với 
biển, cảng biển; đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản và bảo tồn sinh thái biển. 

Vịnh Nha Trang là một trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ 

thống vũng, vịnh trên thế giới, có hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm 

của vùng biển nhiệt đới. Đó là hệ sinh thái đất ngập nước, rạn san hô, rừng ngập 
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mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái đảo biển, hệ sinh thái bãi 
cát ven bờ. Đặc biệt vịnh Nha Trang có đa dạng sinh học cao với 350 loài rạn 

san hô, có 40% số loài san hô trên thế giới. 

Biển Nha Trang có tiềm năng lớn về đánh bắt thuỷ hải sản với nhiều loại 
thủy hải sản quý như cá thu, cá mú, cá chẽm, tôm hùm, tôm sú, cua biển, cá 

ngựa, mực... Trữ lượng hải sản vùng biển Nha Trang - Khánh Hoà ước khoảng 
trên 100 nghìn tấn, trong đó chủ yếu là cá nổi (70%). Khả năng khai thác cho 

phép hàng năm khoảng 30 nghìn tấn.  Ngoài các loại hải sản như cá, mực và các 
loại ốc, biển Nha Trang còn là nơi trú ngụ của loài chim yến, cho phép khai thác 

yến sào đem lại giá trị kinh tế cao. 

2.4.3.2 Dân số, lao động 

- Dân số trung bình của thành phố năm 2017 là 410.812 nghìn người, mật 

độ dân số 1.615 người/km2, các phường nội thành có mặt độ dân số cao: Xương 
Huân, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Phương Sơn, Phương 

Sài, Phước Tân, Phước Hòa, Tân Lập, Phước Tiến... các xã ngoại thành có mật 
độ dân số thưa hơn các phường nội thành.  

 Bảng 2.18: Diện tích, dân số và mật độ dân số thành phố Nha Trang  
năm 2015 

 Diện tích tự nhiên 

(km2) 

Dân số trung bình 

(Người) 

Mật độ dân số 

(Người/km2) 

TOÀN THÀNH PHỐ 252.596 414,577 1,641 

Phân theo xã, phường 

ven biển 

   

Phường Vĩnh Hòa 11.9277 17,621 1,477 

Phường Vĩnh Hải 4.4876 22,260 4,960 

Phường Vĩnh Phước 1.4444 26,753 18,522 

Phường Vĩnh Thọ 0.6205 7,790 12,554 

Phường Xương Huân 0.5918 10,085 17,041 

Phường Lộc Thọ 1.3783 12,394 8,992 

Phường Vĩnh Nguyên 42.6187 21,576 506 

Phường Phước Long 4.3578 31,854 7,310 

Phường Vĩnh Trường 2.3719 17,299 7,293 

Xã Vĩnh Lương 46.1718 14,915 323 

Xã Vĩnh Thái 14.4105 10,262 712 

Xã Phước Đồng 56.9617 22,928 403 

(Nguồn: Niên giám thống kê TP Nha Trang, 2015) 

- Nguồn lao động của thành phố năm 2015 có khoảng 215 ngàn người, 

chiếm khoảng 53% dân số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó đào tạo 

nghề đạt trên 45%. Đây chính là một lợi thế quan trọng góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố. 
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2.4.2.3  Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

a. Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 

Khai thác Thủy sản có xu hướng rất phát triển nhằm phục vụ cho các 
ngành công nghiệp chế biến và du lịch, ngư dân tập trung chủ yếu ở các phường 
Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ và 2 xã Phước Đồng, Vĩnh Lương. 

Diện tích và sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của toàn thành phố 
được thể hiện qua các bảng sau: 

Bảng 2.19: Diện tích, sản lượng thủy sản chủ yếu ở thành phố Nha Trang 

TT Nội dung ĐVT 2012 2013 2014 2015 

I  Diện tích nuôi 

trồng thủy sản 
Ha 220 180 163 85 

II Số cơ sở nuôi trồng 

thủy sản 
Cơ sở 530 485 408 324 

- Số cơ sở nuôi cá 

lồng 
Cơ sở 74 65 49 81 

- Số lồng cá Lồng 530 485 408 324 

III Sản lượng nuôi 

trồng 
     

1  Cá các loại Tấn 103 130 91 77 

2 Tôm Tấn 435 317 438 306 

3 Thủy sản khác Tấn 13 2 6 8 

4 Cá giống Triệu con 19 11 11 4 

IV Sản lượng khai 

thác 
 40,026 44,056 46,758 48,958 

1 Cá các loại Tấn 36.346 39.706 43.614 44.033 

2 Tôm Tấn 190 292 474 480 

3 Thủy sản khác Tấn 3.490 4.058 2.670 4.445 

(Nguồn: Niên giám thống kê  TP  Nha Trang, 2015) 

Bảng 2.20: Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 2010 

Đvt: triệu đồng 

Năm Tổng số 
Chia ra 

Khai thác Nuôi trồng Dịch vụ 

2012 1.564.685 1.459.825 90.275 14.585 

2013 1.577.112 1.479.086 89.011 9.045 

2014 1.673.463 1.575.290 89.066 9.107 

2015 2.056.064 1.930.238 67.948 57.878 

Chỉ số phát triển % 

2012 102.24 101.62 101.88 276.23 

2013 100.79 101.32 98.60 61.81 

2014 106.11 106.50 100.06 101.02 

2015 122.86 122.53 76.29 635.53 

(Nguồn: Niên giám thống kê  TP  Nha Trang, 2015) 
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Bảng 2.21: Sản lượng thủy sản khai thác năm 2015 chia theo xã, phường 

 Tổng số Chia ra 

 Cá các loại  Tôm Thủy sản 

khác 

TỔNG SỐ 48,958 44,033 480 4,445 

Phường Vĩnh Phước 4,236 3,715 34 487 

Phường Vĩnh Thọ 2,455 2,143 0 312 

Phường Xương Huân 1,198 1,021 0 177 

Phường Vĩnh Nguyên 16,241 14,537 219 1,485 

Phường Vĩnh Trường 7,066 6,459 53 554 

Xã Vĩnh Lương 8,740 7,976 66 698 

Xã Phước Đồng 9,022 8,182 108 732 

(Nguồn: Niên giám thống kê  TP  Nha Trang, 2015) 

Bảng 2.22: Diện tích, sản lượng thủy sản chủ yếu thu từ nuôi trồng năm 2015 

phân theo xã, phường 

 Diện tích nuôi 

trồng thủy sản 

(ha) 

Sản lượng thủy sản chủ yếu 

Cá Tôm Thủy sản khác 

TỔNG SỐ 85 19 306 8 

Xã Vĩnh Lương 14 43 0 8 

Xã Vĩnh Thái 71 24 306 0 

(Nguồn: Niên giám thống kê  TP  Nha Trang, 2015) 

b. Du lịch 

Thành phố Nha Trang là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của tỉnh 
Khánh Hoà, nơi có cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phát triển, có vị trí giao lưu 

thuận lợi được xác định là trung tâm du lịch của tỉnh Khánh Hoà và của cụm du 
lịch TP. Nha Trang và phụ cận. Không những thế, Nha Trang với vai trò to lớn 

về du lịch đối với khu vực, điều chỉnh quy hoạch TTPT Du lịch Việt Nam định 
hướng phát triển thành trung tâm du lịch của tiểu vùng du lịch duyên hải Nam 

Trung Bộ. 

Khu vực Nha Trang và phụ cận nổi trội tài nguyên du lịch biển, đảo với 

vịnh Nha Trang và quần thể các đảo trong lòng vịnh như Hòn Tre, Hòn Mun, 
Đảo Yến, Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Miểu, Hòn Mát...là hạt nhân; khu vực đầm 

Nha Phu với đặc trưng riêng của tài nguyên biển đảo của các đảo hòn Thị, hòn 
Hèo.... Khu vực cảnh quan núi cao thuộc Khánh Vĩnh, Diên Khánh có nhiều tài 
nguyên du lịch núi như Suối Tiên, thác Yang Bay...Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, 

hệ thống các di tích lịch sử văn hoá ở khu vực thành phố Nha Trang. 

Các loại hình khai thác du lịch: 

- Du lịch sinh thái biển: Nghỉ mát, tắm biển, thể thao nước, tham quan đảo, 
lặn biển, câu mực, câu cá.v.v…; 

- Du lịch văn hoá: Tham quan hệ thống di tích trên địa bàn như chùa Pô 
Naga, bảo tàng, Viện Hải dương học...; hành hương lễ hội; 
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- Du lịch MICE: Thương mại, công vụ, hội chợ, hội thảo, festival, hội 
thao, khen thưởng, hoặc kèm theo các sự kiện đặc biệt khác (như đua thuyển 

buồm) …; 

- Du lịch thăm thân: Phục vụ khách du lịch là người Việt ở nước ngoài; 

- Du lịch tàu biển: Kết hợp du lịch biển và tham quan các di tích lịch sử, 

thắng cảnh trên đất liền khu vực thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh, 
Khánh Vĩnh. 

- Du lịch đồng quê: Kết hợp với các loại hình du lịch trên để khai thác đặc 
trưng các miền quê vùng phụ cận thành phố Nha Trang. 

Cụm du lịch Nha Trang và phụ cận với các thế mạnh đặc biệt có khả năng 
thu hút khách cao và là cụm du lịch và nghỉ dưỡng lớn của khu vực duyên hải 

Nam Trung Bộ. 

Bảng 2.23: Doanh thu từ dịch vụ du lịch phân theo ngành kinh tế tại 

 thành phố Nha Trang 

Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Khách sạn, nhà hàng (Triệu 

đồng) 

2.030.26

9 

2.867.79

5 

3.191.27

3 

4.114.14

3 

5.254.20

2 

2. Du lịch lữ hành  

(Triệu đồng) 
30.359 42.549 50.135 50.035 59.600 

3. Dịch vụ  

(Triệu đồng) 
679.286 742.053 896.642 896.741 

1.012.32

8 

 
Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - 

%  

1. Khách sạn, nhà hàng 126,60 141,3 111,3 128,9 127,7 

2. Du lịch lữ hành 137,98 140,2 117,8 99,8 119,1 

3. Dịch vụ 126,88 109,2 120,8 100,0 112,9 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Nha Trang) 

c. Cảng biển 

- Cảng Nha Trang (Cảng Cầu Đá): thuộc cảng nhóm 4 khu vực Nam 

Trung Bộ. Hiện tại cảng Nha Trang có 2 cầu tàu: Cầu tàu số 1 có chiều dài 
204m, cỡ tàu vào cảng 10.000T, cầu tàu số 2 có chiều dài 215m, cỡ tàu vào cảng 

20.000T, độ sâu trước bến là 8,5-9m. Cảng được sử dụng là cảng tổng hợp, phục 
vụ vận tải hành khách và chuyên chở hàng hóa. Công suất cảng năm 2007 là 

600.000T/năm và 3.000HK/năm.  

- Cảng Hải Quân: do Học Viện Hải Quân quản lý, là cảng có quy mô nhỏ, 
chỉ cho phép tàu có tải trọng nhỏ hơn 2.000T cập bến. 

- Cảng dầu Mũi Chụt: Là nơi cung cấp dầu cho tàu có công suất nhỏ hơn 
7.000T. 

- Các cảng cá: Cảng Hòn Rớ, cảng Cù Lao, tuy nhiên hiện nay cảng cá Cù 
Lao đang gây ô nhiễm nặng cho khu vực dân cư xung quanh. Vì vậy, quy hoạch 

lại các cảng cá này là việc rất cần thiết. 
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2.4.4. Huyện Cam Lâm 

2.4.41 Tiềm năng 

a. Vị trí địa lý: 

Huyện Cam Lâm nằm ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa, là một trong 09 đơn 
vị hành chính của tỉnh Khánh Hòa, được thành lập năm 2007. Phía Bắc giáp 

thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh, phía Tây giáp huyện Khánh Vĩnh, 
Khánh Sơn, phía Nam giáp thành phố Cam Ranh và phía Đông của huyện giáp 

biển Đông với đường bờ biển dài 13 km. 

Diện tích tự nhiên toàn huyện là 54.719,24 ha. Huyện có 14 đơn vị hành 

chính trực thuộc, gồm 13 xã và 01 thị trấn. Trong đó: Xã Cam Hải Tây là xã có 
diện tích nhỏ nhất (chiếm 2,18% diện tích tự nhiên của huyện) và xã có diện tích 

lớn nhất là xã Suối Cát (chiếm 18,43% diện tích tự nhiên của huyện). 

Với thềm lục địa rộng lớn, với bãi cát dài khá mịn ven biển thuận lợi cho 

phát triển du lịch biển đảo, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và các ngành kinh 
tế biển. 

Nguồn lợi biển của huyện phân bố không đều, phần lớn tập trung ở ngư 
trường ngoài khơi xa. Do vậy, việc khai thác chủ yếu phải bằng phương tiện tàu 

lớn, có phương tiện bảo quản và sản xuất, đánh bắt xa bờ, dài ngày. Đặc biệt, 
cần khai thác ngư trường xung quanh quần đảo Trường Sa, vừa nhằm mục đích 
phát triển kinh tế, vừa góp phần đảm bảo và củng cố an ninh - quốc phòng vùng 

biển. 

2.4.4.2 Dân số, lao động 

Dân số của huyện Cam Lâm năm 2015 là hơn 105 ngàn người 

Bảng 2.24: Dân số trung bình huyện Cam Lâm từ năm 2010 -2015 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

1. Tổng dân số 
(người) 

101.932 102.491 103.287 104.078 104.637 
105.222 

- Nam  50.675 51.019 51.429 51.859 52.155 52.453 

- Nữ 51.257 51.472 51.858 52.219 52.482 52.769 

2. Tỷ suất sinh 
thô (‰) 

13,33 13,13 13,00 12,75 12,53 
12,37 

3. Tỷ suất chết 

thô 
(‰) 

3,36 3,80 3,84 4,28 4,96 

4,75 

4. Tỷ xuất tăng 
tự nhiên dân số 
(%) 

9,98 9,34 9,16 8,47 7,57 7,62 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 
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Cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn huyện gồm các dân tộc: Kinh, 
Raglai, Tày, Chăm, Hoa, Thái và các dân tộc khác. Trong đó dân tộc kinh chiếm 

đa số; ngoài ra dân tộc Raglai chiếm tỷ lệ khá cao so với các dân tộc còn lại và 
dân tộc này sống tập trung chủ yếu ở các xã Cam Phước Tây, Suối Cát, Sơn Tân, 
Suối Tân. 

Số lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế trên địa bàn 
huyện giai đoạn từ năm 2010 – 2015 như sau: 

Bảng 2.25: Số lao động làm việc phân theo thành phần kinh tế 

STT Nội dung 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Tổng số 57.450 57.757 58.487 59.755 60.722 61.297 

1 
Nông lâm 
nghiệp và thủy 

sản 

31.795 33.225 33.287 33.447 33.615 32.953 

2 
Công nghiệp 

xây dựng 
13.551 12.326 12.811 12.620 12.783 13.106 

3 Dịch vụ 12.104 12.206 12.389 13.688 14.324 15.238 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 

2.4.4.3 Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

a. Nuôi trồng đánh bắt thủy sản 

Nguồn lợi biển của huyện Cam Lâm phân bố không đều, phần lớn tập 
trung ở ngư trường ngoài khơi xa. Do vậy, việc khai thác chủ yếu phải bằng 

phương tiện tàu lớn, có phương tiện bảo quản và sản xuất, đánh bắt xa bờ, dài 
ngày. Đặc biệt, cần khai thác ngư trường xung quanh quần đảo Trường Sa, vừa 

nhằm mục đích phát triển kinh tế, vừa góp phần đảm bảo và củng cố an ninh - 
quốc phòng vùng biển. 

 - Diện tích, sản lượng và giá trị nuôi trồng, khai thác thủy sản tại huyện 

Cam Lâm được thể hiện qua các bảng sau: 

Bảng 2.26: Diện tích, cơ sở, sản lượng thủy sản chủ yếu huyện Cam Lâm 

 Năm 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Diện tích nuôi trồng thủy sản 

(ha) 
634,0 636,0 614,2 622,3 541,8 

2. Số cơ sở nuôi trồng thủy sản 

(Cơ sở) 
578 585 584 539 511 

* Trong đó - - - - - 

Số cơ sở nuôi cá lồng - - - - - 

3. Sản lượng nuôi trồng (Tấn) 1.067,0 1.661,4 1.688,5 1.643,0 1.838,3 

1. Cá các loại 380,6 403,2 435,3 483,6 481,0 

2. Tôm 915,4 907,4 924,6 924,3 1.010,6 

3. Thủy sản khác 311,0 350,8 328,6 235,1 346,7 
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4. Sản lượng khai thác (Tấn) 1.503,0 1.558,3 1.679,3 1.778,9 1.796,2 

1. Cá các loại 1.188,0 1.235,1 1.679,3 1.778,9 1.796,2 

2. Tôm 132,0 138,1 153,2 165,5 166,0 

3. Thủy sản khác 183,0 185,1 194,9 204,4 217,5 

(Nguồn niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 

Bảng 2.27: Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 2010 phân theo ngành 

kinh tế huyện Cam Lâm 

Năm Tổng số 

Chia ra 

Khai 

thác 

Nuôi 

trồng 
Dịch vụ 

2011 132.432 30.828 101.604 - 

2012 139.150 35.771 103.379 - 

2013 145.576 38.724 106.852 - 

2014 166.294 47.308 118.986 - 

2015 173.543 47.372 126.171 - 

Chỉ số phát triển năm trước=100)-% 

2011 100,0 100,0 100,0 - 

2012 105,1 116.0 101,7 - 

2013 104.6 108.3 103,4 - 

2014 114.2 122.2 111,4 - 

2015 104,4 100.1 106,0 - 

(Nguồn niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 

 

Bảng 2.28: Diện tích, sản lượng thủy sản nuôi trồng trong năm 2015 chia 

theo xã, thị trấn ven biển huyện Cam Lâm 

 Diện tích nuôi 

trồng thủy sản 

(ha) 

Tổng số 

(tấn) 
Chia ra 

 
  Cá Tôm 

Thủy 

sản khác 

TỔNG SỐ 541,8 1.838,3 481,0 1.010,6 346,7 

Chia theo xã, thị trấn 
ven biển 

     

Thị trấn Cam Đức 82,9 402,8 114,5 165,7 122,6 

Xã Cam Hòa 126,8 391,3 50,7 340,6 - 

Xã Cam Hải Đông 95,6 437,3 86,4 202,8 148,1 

Xã Cam Hải Tây 59,3 212,2 53,4 143,2 15,6 

Xã Cam Thành Bắc 80,8 361,2 142,5 158,3 60,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 
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Bảng 2.29: Sản lượng thủy sản khai thác năm 2015 phân theo xã, thị trấn ven 
biển huyện Cam Lâm 

 
Tổng số 

Chia ra 

Cá các loại  Tôm Thủy sản khác 

TỔNG SỐ 1.796,2 1.412,7 166,0 217,5 

Chia theo xã, thị trấn ven 

biển 
    

Thị trấn Cam Đức 480,1 379,7 44,3 56,1 

Xã Cam Hòa 46,2 33,1 4,9 8,2 

Xã Cam Hải Đông 658,3 520,1 60,1 78,1 

Xã Cam Hải Tây 180,5 142,2 16,7 21,6 

Xã Cam Thành Bắc 411,8 325,5 37,9 48,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 

- Tình hình khai thác và sử dụng ngành thủy sản tại một số xã ven biển tại 
huyện Cam Lâm 

- Thị trấn Cam Đức:  

+ Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản đạt 255 tấn.  

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản 95/101ha (trong đó nuôi cá 41ha, nuôi 
tôm 23,6ha, ốc hương 18,4ha, rong sụn 12ha). 

- Xã Cam Thành Bắc: 

+ Nuôi trồng hải sản 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 68/85 ha, trong đó nuôi tôm là 30/37 ha; 
diện tích còn lại nuôi cá các loại, chủ yếu là cá mú, cá chẻm, ốc hương, cá nước 

ngọt... Tập trung khuyến khích bà con ngư dân nuôi trồng đúng thời vụ. Sản 
lượng nuôi trồng thủy sản ước 185/200 tấn, trong đó sản lượng tôm ước 63/90 

tấn. Sản lượng đánh bắt thủy sản: 235/310 tấn. 

+ Khai thác, đánh bắt trong đầm thủy triều 

Xã Cam Thành Bắc có 3 thôn ven biển (Tân Thành, Tân Quý, Suối Cam) 

có 210 hộ hành nghề đánh bắt thủy sản, có 79 ghe thuyền gắn động cơ chủ yếu 
đánh bắt gần bờ và 104 thuyền xuồng không có động cơ đánh bắt thủ công. 

b. Du lịch: 

Với thềm lục địa rộng lớn, với bãi cát dài khá mịn ven biển, thiên nhiên 

sơn thủy hữu tình thuận lợi cho phát triển du lịch biển đảo. Cam Lâm có 13 km 
bờ biển, có thể phát triển thành bãi tắm để thu hút khách du lịch, nghỉ dưỡng. 

Các bãi tắm đẹp, thoải, nước trong, cát trắng, mịn, kề với núi, đó là Bãi Dài (xã 
Cam Hải Đông). khu du lịch Hòn Bà, khu du lịch Bãi Dài sẽ được đầu tư xây 

dựng thành Khu Du lịch - Thương mại mang tầm khu vực và quốc tế. 
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Bảng 2.30: Doanh thu từ dịch vụ du lịch phân theo ngành kinh tế 
 tại huyện Cam Lâm 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1. Khách sạn, nhà hàng  

(Triệu đồng) 
247.677 285.056 308.714 399.598 504.076 

2. Du lịch lữ hành 

(Triệu đồng) 
- - - - - 

3. Dịch vụ  

(Triệu đồng) 
106.723 138.059 160.533 193.535 181.962 

 Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - %  

1. Khách sạn, nhà hàng 100,00 137,20 127,58 109,88 147,90 

2. Du lịch lữ hành - - - - - 

3. Dịch vụ 100,00 129,36 116,28 120,56 94,02 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Cam Lâm) 

2.4.5. Thành phố Cam Ranh 

2.4.5.1 Tiềm năng 

Thành phố Cam Ranh ở phía Nam tỉnh Khánh Hoà, phía Bắc giáp huyện 

Cam Lâm, phía Nam giáp huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp 
huyện Khánh Sơn, phía Tây nam giáp huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và phía 

Đông giáp biển Đông 

Thành phố Cam Ranh có sân bay quốc tế Cam Ranh; nằm dọc theo QL1, 
QL 27B; đường sắt Thống nhất nên rất thuận lợi trong việc giao lưu, phát triển 

kinh tế - xã hội với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thành phố có bờ biển, 
vịnh dài gần 100 km; có vịnh Cam Ranh với cảng biển Ba Ngòi và cảng quân sự 

Cam Ranh. Trung tâm thành phố cách TP.Hồ Chí Minh 350 km về phía Nam, 
cách TP.Nha Trang 60 km về phía Bắc, cách TP.Đà Lạt 150 km về phía Tây; 

nằm trong tam giác phát triển Đà Lạt-Phan Rang-Nha Trang. Thành phố có 
nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, công 

nghiệp; rất thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học và có vị 
trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. 

Bờ biển Cam Ranh dài gần 100 km, chạy theo hướng Bắc - Nam, thềm 
biển tương đối sâu, đáy biển có nhiều cát. Địa hình không gồ ghề khúc khuỷu 

lắm nên rất thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản, phát triển du lịch, xây dựng cảng 
biển. Ngư trường rộng lớn và nguồn lợi hải sản khá phong phú. Nếu tính khả 

năng vươn ra xa bờ ở biển Đông và Trường Sa thì khả năng khai thác còn lớn 
hơn. Những năm qua, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 20.000 tấn (khai 
thác và nuôi trồng). Các tài nguyên biển có khả năng khai thác trong thời gian 

tới là tiềm năng kinh tế cảng biển, du lịch, khai thác sinh vật biển và nuôi trồng 
thủy sản trong vịnh Cam Ranh. 

Bờ biển Cam Ranh có điều kiện thuận lợi phát triển cảng hàng hoá, 
thương mại và quốc phòng. Sự phát triển kinh tế cảng biển sẽ kéo theo các 

ngành dịch vụ khác phát triển. Dọc bờ biển Cam Ranh có khu du lịch biển ở xã 
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Cam Lập, .... với cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu lý tưởng cho mùa du lịch 
kéo dài. Cam Ranh trong những năm tới sẽ trở thành một trong những trung tâm 

du lịch lớn của tỉnh và rất hấp dẫn, lôi cuốn khách du lịch trong và ngoài nước, 
đặc biệt là với hình thức du lịch biển. 

Việc khai thác tài nguyên biển gồm: xây dựng các khu đô thị, du lịch ven 

biển; xây dựng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ven biển: đóng 
tàu, sản xuất xi măng, chế biến thủy sản,...; xây dựng cảng biển, vận tải biển; sản 

xuất muối, khai thác hải sản và nuôi trồng thuỷ sản là một trong những thế mạnh 
của thành phố hiện tại và trong tương lai việc đầu tư khai thác có hiệu quả tài 

nguyên biển sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của thành phố.  

2.4.4.2 Dân số, lao động 

Tổng dân số trung bình năm 2017 toàn thành phố có 127.684 người, 
chiếm trên 10% dân số toàn tỉnh; dân số nữ chiếm gần 51% dân số toàn thành 

phố. Dân số nông thôn chiếm khoảng 29,29%; dân số thành thị chiếm 70,71%.  

Mật độ dân số trung bình của thành phố là 390 người/km2. Nhìn chung 

dân số Cam Ranh phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các phường trung tâm 
nội thị và thưa dần ở các xã phía Tây và các xã đảo. Dân số tập trung đông nhất 

ở các phường: Cam Lợi (trên 9.000 người/km2), Cam Thuận (gần 5.600 
người/km2), Cam Linh (trên 5.100 người/km2), Ba Ngòi (gần 1.650 người/km2), 
Cam Lộc (trên 1.650 người/km2), ... nơi có mật độ dân số thưa nhất là xã Cam 

Lập gần 90 người/km2. 

- Lao động: năm 2015 tổng dân số trong độ tuổi lao động có khoảng 

72.500 người. 

Bảng 2.31: Diện tích, dân số và mật độ dân số TP Cam Ranh năm 2017  

phân theo xã, phường 

  
Diện tích  

tự nhiên (Km2) 

Dân số  
trung bình 

 (Người) 

Mật độ dân 
số (Ng/km2) 

TOÀN HUYỆN 327.0124 127.684 390,5 

Phân theo xã, phường, thị trấn ven biển 

1. Phường Cam Nghĩa 107,2324 14.285 133,2 

2. Phường Cam Phúc Bắc 12,7418 13.035 1.023,0 

3. Phường Cam Phúc Nam 6,9477 6.926 996,9 

4. Phường Cam Phú 6,4526 7.462 1.156,4 

5. Phường Cam Thuận 1,7098 9.704 5.675,5 

6. Phường Cam Lộc 3,9926 7.284 1.824,4 

7. Phường Cam Lợi 0,9507 9.200 9.677,1 

8. Phường Cam Linh 1,8450 9.599 5.202,7 
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Diện tích  

tự nhiên (Km2) 

Dân số  

trung bình 
 (Người) 

Mật độ dân 
số (Ng/km2) 

9. Phường Ba Ngòi 7,5308 12.856 1.707,1 

10. Xã Cam Thành Nam 14,3401 4.825 336,5 

11. Xã Cam Phước Đông 70,8553 12.855 181,4 

12. Xã Cam Thịnh Tây 32,8828 5.123 155,8 

13. Xã Cam Thịnh Đông 32,6394 7.514 230,2 

14. Xã Cam Lập 22,0379 1.946 88,3 

15. Xã Cam Bình 4,8537 5.070 1.044,5 

(Nguồn: Niên giám thông kê huyện Cam Ranh, 2017) 

- Về phân bố dân cư: Năm 2017, dân số nông thôn 37.353 người, chiếm 
29,25%; dân số thành thị có 90.331 người. Quy mô dân số và mật độ dân số có 

sự chênh lệch rất lớn giữa các phường;  

2.4.4.3 Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

a. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 

- Đanh bắt thủy hải sản: Sản lượng thủy sản khai thác năm 2017 đạt 

16.050 tấn, ngư trường địa phương ngày càng thưa cá 

Bảng 2.32: Phương tiện và giá trị khai thác thủy sản 
 của Thành Phố Cam Ranh 

 ĐVT 2015 2016 2017 

I. Tàu thuyền     

-Tổng số tàu thuyền chiếc 2.355 2.295 2.182 

   Trong đó: Thuyền máy “ 1.837 1.788 1.678 

- Số tàu thuyền đánh bắt thủy sản “ 1.887 1.688 1.435 

   Trong đó : - Thuyền máy chiếc 1.369 1.181 931 

         - Tổng công suất CV 44.174 34.468 32.120 

          -Thuyền chèo chiếc 518 507 504 

II. Khai thác     

Sản lượng khai thác tấn 17.215 15.100 16.050 

   - Cá “ 15.692,9 13.460 12.970 

   -  Mực “ 649 670 550 

(Nguồn: Niên giám thông kê huyện Cam Ranh) 

- Nuôi trồng thủy hải sản: 
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Bảng 2.33: Diện tích và sản lượng nuôi trồng của TP Cam Ranh 

 ĐVT 2015 2016 2017 

 

III . NUÔI TRỒNG 

    

1. Nuôi trồng nước mặn     

- DT mặt nước nuôi trồng thủy sản ha 950 950 950 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 595 590 588 

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng tấn 2.945,5 3.185 3.060 

    + Diện tích thả nuôi tôm thịt ha 290 270 261 

       Sản lượng tôm thịt tấn 638,2 315 280 

    + Diện tích nuôi cá ha 150 150 142 

       Sản lượng thu hoạch tấn 320 290 350 

     + Diện tích nuôi thủy sản khác ha 155 170 185 

      Sản lượng thu hoạch tấn 1.010,3 970 940 

- Tổng số lồng nuôi nước mặn lồng 28.000 37.961 38.917 

    + Số lồng nuôi tôm hùm lồng 24.933 36.256 37.060 

       Sản lượng tôm hùm tấn 397 920 1.440 

    + Số lồng nuôi cá bớp lồng 1.207 1.705 1.857 

       Sản lượng cá bớp tấn 580 690 350 

- Số trại tôm giống trại 48 46 46 

       Sản lượng tôm post triệu con 804,7 850 740 

(Nguồn: Niên giám thông kê huyện Cam Ranh) 

Diện tích nuôi thủy sản 588 ha, Nuôi tôm hùng lồng toàn thành phố có 
29.000 lồng nuôi, tốc độ thả nuôi tiếp tục tăng do các hộ nuôi đề thu hoạch có lãi.  

Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi trồng ước 3.200 tấn, tăng 8,6% cùng 
kỳ; thị trường tiêu thụ từ Quý III sức mua giảm mạnh, giá cả giảm và khó tiêu 

thụ, đặc biệt là cá bớp, ốc hương, cá mú nên người nuôi thủy sản gặp nhiều khó 
khăn. Sản xuất tôm giống có 40 trại, lượng giống sản xuất 850 triệu tôm post, 

tăng 5,6%. 

Hiện trạng khai thác ngành thủy sản tại một số xã, phường thuộc 

thành phố Cam Ranh 

- Phường Cam Linh: 

+ Về đánh bắt hải sản: toàn phường có 76 chiếc tàu thuyền các loại năm 

2016. Sản lượng đánh bắt ước đạt 4.500/3.000 tấn hải sản các loại kể cả các 
phương tiện từ các nơi khác đến trao đổi mua bán tại địa phương. 
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+ Về nuôi trồng thuỷ sản: trên địa bàn hiện có 30 bè nuôi hải sản, tôm 
hùm lồng có 1600 lồng với sản lượng thu hoạch ước tính 45/13 tấn, chủ yếu là 

tôm hùm xanh; Sản lượng tôm các loại thu hoạch ước tính 70,6/20 tấn; cá và hải 
sản khác: 65/55 tấn.  

- Cam Thịnh Đông:  

Là ngành kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã với 
nhiều chủng loại và con giống mới được đưa vào sản xuất như cá mú, cá chẽm, 

ốc hương, tôm thẻ chân trắng, mang lại hiệu quả kinh tế cao 

- Phường Cam Lợi: 

+ Năm 2010: đánh bắt hải sản với tổng sản lượng đạt từ 4.500-5.600 tấn. 
Đội ghe thuyền với số lượng 217 chiếc (tăng 55% so với năm 2005). Về nuôi 

trồng thuỷ sản: diện tích 2,08 ha, chủ yếu nuôi tôm, cá các loại. Trên địa bàn 
phường có khoảng 142 ghe, thuyền; trong đó có 94 chiếc công suất trên 20CV. 

sản lượng đanh bắt bình quân hàng năm khoảng 4.700 tấn. 

+ Năm 2011: các phương tiện đánh bắt hải sản duy trì hoạt động ổn định, 

toàn phường có 216 phương tiện. Tổng sản lượng ước tính được 4.650 tấn, ước 
tính khoảng 116 tỷ đồng. Nhìn chung các phương tiện đánh bắt xa bờ hoạt động 

hiệu quả hơn gần bờ do lợi thế hơn đánh bắt gần bờ do giá xăng dầu tăng. 

+ Năm 2012: các phương tiện đánh bắt hải sản duy trì hoạt động ổn định, 
toàn phường có 196 phương tiện. Tổng sản lượng ước tính được 4.900/4.700 tấn.  

+ Năm 2016: Do hoạt động đánh bắt ven bờ không hiệu quả nên một số 
phương tiện đã bán, chuyển đổi ngành nghề, hư hỏng không hoạt động... hiện 

nay toàn phường có 132 phương tiện đánh bắt hải sản. Tổng sản lượng đánh bắt 
trong năm được 4.700/4.500 tấn. 

- Phường Cam Lập: 

Năm 2016: 

+ Về nuôi trồng: Tổng số lồng, bè tôm:1.537 lồng/ 400 lồng đã thu hoạch 
khoảng 18/20 tấn giá trị ước trên 18 tỷ đồng. Nuôi ao đìa toàn xã ước đạt 65/65 

ha, trong đó diện tích nuôi tôm sú, thẻ 23 ha; cá và thủy sản khác 42 ha. Tổng 
sản lượng thu hoạch các loại là 300/310 tấn. 

+ Về đánh bắt: Tổng phương tiện: 106/121 phương tiện có đăng ký khai 
thác. Sản lượng đánh bắt: 290 tấn/300 tấn. 

Một đặc điểm dễ nhận thấy là lực lượng tàu khai thác gần bờ chiếm tỷ 

trọng lớn, hoạt động chủ yếu ở ngư trường gần bờ với những nghề truyền thống 
như Mành, Trủ, Giã cào.  

Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên nhưng sản lượng nuôi trồng lại 
không tăng như mong muốn. Đáng chú ý nhất là các nghề nuôi mang lại giá trị 

cao như nuôi tôm hùm, ốc hương có xu hướng giảm sản lượng mặc dù diện tích 
nuôi tăng. Môi trường nuôi dần bị thay đổi và các yếu tố liên quan đến sinh thái, 

dịch bệnh có ảnh hưởng đến năng suất nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao. 
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Kết quả này cho thấy ngành kinh tế biển mạnh nhất của huyện là thủy sản đang 
đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. 

Hoạt động nuôi biển chiếm vị trí đáng kể trong tổng diện tích nuôi và hoạt 
động nuôi trên địa bàn. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm hùm và các loại cá biển 
(cá bớp, cá mú, cá chim). 

b. Du lịch 

Thành phố Cam Ranh là một cụm du lịch đầy tiềm năng nằm trong quy 

hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, thành phố có 40 
điểm du lịch gắn với di tích lịch sử - văn hóa và phân bố rộng khắp ở các 

phường, xã. Trong đó, đáng chú ý là 6 điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp 
tỉnh gồm: đình Bình Ba, lăng Ông Nam Hải (xã Bình Ba); đình Khánh Cam, 

đình Trà Long (phường Ba Ngòi); Lăng Ông - Đền Bà (phường Cam Phúc Nam). 
Ngoài ra, nhóm các danh lam thắng cảnh gồm các bãi biển tự nhiên đẹp như: 

Bình Ba, Bình Lập, Bình Hưng… đang được các nhà đầu tư tiếp cận khai thác. 
Qua khảo sát, phần lớn du khách tham quan tuyến du lịch di tích lịch sử - văn 

hóa là người địa phương; việc khai thác các điểm du lịch danh thắng ở Cam 
Ranh còn hạn chế, tài nguyên du lịch chưa được khai thác hiệu quả. 

Bảng 2.34: Doanh thu từ dịch vụ du lịch phân theo ngành kinh tế  

tại thành phố Cam Ranh 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1. Khách sạn, nhà hàng 

 (Triệu đồng) 
110.200 145.000 197.400 236.000 283.200 

2. Du lịch lữ hành 

(Triệu đồng) 
36.300 42.400 47.700 53.600 60.050 

3. Dịch vụ  

(Triệu đồng) 
376.458 468.160 513.520 553.140 597.400 

 Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - %  

1. Khách sạn, nhà hàng 136,9 131,6 136,1 119,6 120 

2. Du lịch lữ hành 129,1 116,8 112,5 112,4 112 

3. Dịch vụ 132,2 124,4 109,7 107,7 108 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Cam Ranh) 

c. Cảng biển: 

Vịnh Cam Ranh có bề ngang rộng khoảng 8 - 10 km, bề dọc từ 12 - 13 km, 
kín gió do bốn bề đều có núi bao quanh. Nơi đây đã hình thành cảng biển Cam 
Ranh cũng là một trong những cảng có điều kiện phát triển thuận lợi nhất để 

phát triển thành cảng biển quốc tế. Cảng đã có một cầu cảng dài 182 mét, rộng 
20 m. Hiện đang tiếp tục đầu tư cầu tàu mới dài 180 m, rộng 30 m và mở rộng 

cầu tầu hiện có từ 20 m lên 30 m để tiếp cận tàu 50.000 tấn. Cảng đảm nhận xếp 
dỡ, luân chuyển nhiều loại hàng hóa cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 

Cảng quân sự Cam Ranh: đây là cảng nước sâu, định hướng xây dựng 
thành cảng dịch vụ tổng hợp. Là cảng biển thương mại quốc tế hội tụ các điều 
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kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển dịch vụ cảng biển như: Vịnh nước 
sâu, không bị bồi lắng, kín gió, khu thủy diện rộng, nằm gần đường hàng hải 

quốc tế… Cảng Cam Ranh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương 
hàng hóa giữa các tỉnh trong khu vực với các vùng miền trên cả nước và thế giới 

d. Diêm nghiệp 

Tại Cam Ranh làm muối tập trung chủ yếu ở xã Cam Thịnh Đông, 
phường Cam Nghĩa, Ba Ngòi. 

Bảng 2.35: Sản phẩm sản xuất muối hạt tại TP Cam Ranh 

Nội dung 2015 2016 2017 

Muối hạt 26.000 22.000 4.000 

Muối hầm 3.400 3.650 3.800 

(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Cam Ranh) 

2.5. Mâu thuẫn/ xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng 
bờ 

Tại vùng bờ Khánh Hòa có nhiều loại hình sử dụng diễn ra trên cùng một 
hay nhiều khu vực khác nhau. Trong quá trình khai thác, sử dụng như vậy đã 

làm phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các ngành với nhau, giữa doanh 
nghiệp với người dân, trong đó có tranh chấp môi trường, thậm chí xung đột môi 

trường. Đặc biệt, mẫu thuẫn/ xung đột giữa người dân và doanh nghiệp ngày 
một gia tăng do không gian ven biển có hạn, trong khi sức ép về gia tăng dân số 

và phát triển kinh tế vùng ven biển ngày một gia tăng.  

2.5.1. Mâu thuẫn/xung đột do hoạt động du lịch biển, đảo 

Du lịch là một ngành kinh doanh tổng hợp không những chứa đựng những 

giá trị kinh tế đơn thuần mà cả những giá trị về lịch sử, văn hóa của một vùng 
miền. Du lịch hiện tại là một nguồn thu nhập cao cho các khu vực/tỉnh thành có 

biển. Tuy nhiên, phát triển ngành du lịch cũng gây không ít tác động tiêu cực 
đến môi trường như: 

- Khai thác quá mức, thậm chí là cạn kiệt thủy hải sản phục vụ du lịch 

- Buôn bán, buôn bán các hàng mỹ nghệ phục vụ du lịch: Nếu không có 

sự quản lý trong khai thác, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạn 
kiệt một số loài san hô, trai ốc, tôm hùm, đồi mồi…suy giảm ĐDSH và mất cân 

bằng HST. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch: Làm mất diện tích các vùng đất 

ngập nước, diện tích rừng ngập mặn, phá hủy một số HST gần bờ. 

- Rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động du lịch dịch vụ, các nhà 

hàng, khu vui chơi giải trí làm ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, 
môi trường cảnh quan… 

- Chất thải của các tàu thuyền, bến bãi du lịch, tiếng ồn động cơ…sẽ trực 

tiếp làm ô nhiễm môi trường thủy vực. Neo đậu tàu thuyền không đúng nơi quy 
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định, những hành vi thiếu ý thức của khách du lịch khi tham quan d ịch vụ ngắm 
lặng san hô cũng là nguyên nhân phá hủy các rạn sạn hô… 

- Nước thải từ các nhà hàng, khách sạn thải trực tiếp ra môi trường khi 
chưa qua xử lý… 

Hoạt động du lịch ở Khánh Hòa diễn ra chủ yếu ở dải ven biển với những 

bãi tắm dài và rất đẹp. Ngoài ra, dải ven biển còn có điều kiện thuận lợi đối với 
phát triển nông lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Do vậy, những 

vùng thuận lợi cho phát triển du lịch cũng là những vùng thuận lợi cho sự phát 
triển các ngành nghề khác. Khi các cụm du lịch phát triển nhanh hơn tốc độ quy 

hoạch của tỉnh sẽ dẫn đến những mâu thuẫn về lợi ích giữa các ngành. 

Hoạt động du lịch biển tạo ra ngày càng nhiều cơ hội phát triển hoạt động 

kinh doanh, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, kích thích đầu tư 
phát triển, hỗ trơ du lịch địa phương, tạo nhiều nguồn thu cho ngân sách và cộng 

đồng địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch tạo nhiều áp lực lên môi 
trường. Hiện nay hàng loạt dự án du lịch, công viên và khu nghỉ dưỡng cao cấp 

được phép xây dựng dọc theo bờ biển cũng như trên các đảo của tỉnh Khánh 
Hòa. Việc phá dỡ cấu trúc tự nhiên vốn có của bờ biển, các đảo để san lấp mặt 

bằng, đổ đất lấn biển trước tiên làm mất cảnh quan môi trường. Lượng trầm tích 
đổ xuống biển càng lúc càng nhiều đã vùi lấp các HST biển như rạn san hô, cỏ 
biển,..và gây ô nhiễm nguồn nước, thay đổi cấu trúc nền đáy, làm xáo trộn dòng 

chảy và gây mất ổn định đối với các HST khiến cho môi trường tự nhiên bị xâm 
phạm, dẫn đến nguy cơ thoái hóa và ảnh hưởng xấu đến sự sống của các loài 

hoang dã. 

Các hoạt động du lịch trên vịnh không tránh khỏi việc vứt rác và xả thải 

trực tiếp ra biển. Các phương tiện vận chuyển thô sơ được cải tiến, sửa chữa từ 
tàu đánh cá để phục vụ du lịch không mang lại an toàn cho cho con người và cả 

môi trường, đặc biệt tình trạng dầu, nhớt loang ra biển là khá phổ biến và hầu 
như chưa có biện pháp để khắc phục triệt để. 

Đặc biệt, việc phát triển du lịch biển ồ ạt, nhanh chóng trong thời gian qua, 
đặc biệt là việc giao các khu vực ven biển cho các doanh nghiệp để xây dựng 

các khu du lịch nghĩ dưỡng ven biển đã làm cản trở tầm nhìn ra biển, phá vỡ 
cảnh quan ven biển, cản trở quyền tiếp cận của người dân với biển, tạo ra mâu 
thuẫn/xung đột đỉnh điểm giữa người dân với doanh nghiệp, buộc các cấp chính 

quyền phải vào cuộc để xem xét và điều chỉnh lại các quy hoạch để đảm bảo hài 
hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của doanh nghiệp và quyền được tiếp 

cận biển của người dân. 

 Tình trạng các dự án độc chiếm bãi biển, những resort, khách sạn, nhà 

hàng được đầu tư xây dựng bài bản, tiện nghi cao và đương nhiên chỉ phục vụ 
cho thiểu số khách có khả năng kinh tế, còn những người dân bình thường, 

người nghèo hầu như không có cơ hội tiếp cận. Các dự án chắn tầm nhìn ra biển 
và cũng bịt luôn đường ra biển của khách du lịch phổ thông, người dân bản địa, 

ngư dân và cả cộng đồng. Sở dĩ xảy ra tình trạng như vậy, bởi bờ biển là mặt 
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tiền, và là nơi sinh lợi lý tưởng. Mà theo nguyên tắc kinh doanh thì người ta phải 
làm thế nào bỏ ra ít nhất và thu về nhiều nhất.  

Hàng trăm, nhà đầu tư và hàng trăm dự án đã đầu tư vào các khu vực ven 
biển trong những năm qua. Rất nhiều dự án chiếm đất rồi nằm đắp chiếu, và 
người dân không có đường ra biển. Đã có nhiều tiếng nói bất bình. Nhiều nơi, 

người dân phải đi tắm biển “chui” khi mặt tiền ấy đã có sở hữu. Không chỉ là 
chuyện cảnh quan và chuyện tắm biển, hay dạo chơi, mà biển còn là kế sinh nhai 

của hàng triệu ngư dân đã sống ở đây, qua nhiều đời… 

Hiện nay, hàng loạt dự án du lịch, công viên và khu nghỉ dưỡng cao cấp 

được phép xây dựng dọc theo bờ biển cũng như trên các đảo nằm trong vịnh 
Nha Trang. Việc phá dỡ cấu trúc tự nhiên vốn có của bờ biển, các đảo để san lấp 

mặt bằng, đổ đất lấn biển trước tiên làm mất cảnh quan đô thị của thành phố. 
Lượng trầm tích đổ xuống biển càng lúc càng nhiều đã vùi lấp các hệ sinh thái 

biển như rạn san hô, cỏ biển,..và gây ô nhiễm nguồn nước, thay đổi cấu trúc nền 
đáy, làm xáo trộn dòng chảy và gây mất ổn định đối với các hệ sinh thái khiến 

cho môi trường tự nhiên bị xâm phạm, dẫn đến nguy cơ thoái hóa và ảnh hưởng 
xấu đến sự sống của các loài hoang dã. 

Việc xây dựng các tòa cao ốc, các khách sạn cao tầng san sát nhau ven 
biển vô hình chung đã tạo nên bức tường thành chắn gió, che khuất tầm nhìn, hệ 
sinh thái, môi trường của các khu vực ven biển ô nhiễm, đặc biệt là hành lang 

bảo đảm việc người dân có thể tiếp cận với biển cũng bị lấn chiếm. Mười năm 
trước, dọc theo tuyến đường Trần Phú, Nha Trang chỉ có hai khách sạn thấp tầng, 

số còn lại là biệt thự, nhà ba gian mở hướng thông thoáng ra rừng dương, hàng 
dừa tỏa bóng mát dọc ven biển. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, các nhà cao tầng 

mọc lên như nấm phía Tây đường Trần Phú. 

Đơn cử như Dự án Phoenix Beach của Tập đoàn Dewan (Ấn Độ), tháng 

1/2015, UBND tỉnh Khánh Hoà đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho này đây là 
dự án dọc bờ biển từ phía Đông đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng (TP 

Nha Trang). Dự án này, theo những nhà quy hoạch và KTS, đã xâm phạm cảnh 
quan vịnh Nha Trang – danh thắng quốc gia, với những toà nhà cao tới 5-6 chục 

tầng và bê tông hoá toàn bộ bãi biển thậm chí, lấn ra biển, như một bức tường 
thành chắn toàn bộ thành phố Nha Trang với biển. Dự án đã bịt kín lối ra biển 
bằng tường rào và biển cấm. Người dân nơi đây, dư luận lên tiếng, giới chuyên 

môn phản biện, đến tháng 7/2015, tỉnh Khánh Hoà đã rút giấy chứng nhận đầu 
tư của dự án này. 

Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort&Spa do Công ty cổ phần Du 
lịch Champarama đầu tư, các sở ngành liên quan tỉnh Khánh Hòa cũng phát hiện 

doanh nghiệp này san lấp, lấn biển sai phép. Các cấp chính quyền có liên quan 
đã can thiệp kịp thời nên dự án này đã khắc phục xong, khôi phục lại hiện trạng 

ban đầu mặt biển. 
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Hình 2.16. Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort&Spa 

Dự án Công viên Bến du thuyền quốc tế của Công ty TNHH Thương mại 
và Du lịch Trọng Điểm (Focus Travel) cũng bị xử phạt hành chính do hành vi 
lấn chiếm, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh vịnh 

Nha Trang. Dự án chưa có giấy phép xây dựng, nhưng nhà đầu tư đã cho san lấp, 
lấn biển để xây dựng bến du thuyền. 

Dự án Nha Trang Sao nằm tại đường bờ biển Phạm Văn Đồng thuộc TP 
Nha Trang, ngay khu vực danh thắng quốc gia Hòn Chồng – Hòn Đỏ. Khởi công 

từ 2014 nhưng hiện khu vực dự án Nha Trang Sao vẫn là bãi đất trống, ngổn 
ngang đất đá lập, lấn biển Nha Trang. Tháng 2/2018, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã 

có quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Công 
viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao do lấp, lấn vịnh Nha Trang trái 

phép. 

 

Hình 2.17. Dự án Nha Trang Sao vẫn là bãi đất trống, ngổn ngang đất đá lập, 
lấn biển Nha Trang 
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Tình trạng không chỉ xảy ra ở Thành phố Nha Trang, nhiều năm qua, ven 
đầm Thủy Triều, thuộc huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), tình trạng các nhà hàng 

xây dựng lấn sâu ra biển hàng chục mét khiến cả khu vực đầm rất nhếch nhác,  
gây cản trở các ghe thuyền của ngư dân sinh sống trên đầm, các nhà hàng còn xả 
thải, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến HST đầm. Tình trạng 

các nhà hàng mọc lên ven đầm những năm gần đây ngày càng gia tăng. 

 

Hình 2.18. Các nhà được xây dựng trên mặt đầm Thủy Triều 

Đối với dự án Khu du lịch và Nghỉ dưỡng Năm Sao Đại Lãnh, trước đây 
ngay khu vực dự án có một đường mòn để lưu thông xuống biển. Đây là đường 
chính mà người dân hay xuống biển tắm cũng như vệ sinh các ngư lưới cụ sau 

mỗi chuyến đi biển. Tuy nhiên, khi triển khai, chủ đầu tư dự án đã bít con đường 
này lại và mở một lối đi khác, sát UBND xã Đại Lãnh. Dự án này cũng đã phải 

tạm dừng thi công để các cơ chức năng tiến hành kiểm tra, vì dự án được cho là 
đã lấn biển. Sau đó, BQL Khu kinh tế Vân Phong đã chủ trì, phối hợp Sở Xây 

dựng, Sở TN-MT, UBND huyện Vạn Ninh cùng chủ đầu tư dự án và đơn vị tư 
vấn kiểm tra thực địa dự án này. Kết quả kiểm tra, tại vị trí hạng mục nhà hàng 

của dự án này xây dựng không đúng theo hồ sơ đã được cấp phép; hạng mục bờ 
kè biển xếp đá khan và hồ bơi không có trong nội dung giấy phép xây dựng. Sở 

Xây dựng đã ra quyết định xử phạt như đã nói trên. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu 
tư trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 24/10 lập biên bản vi phạm hành chính 

phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. 
Tuy nhiên sau khi được điều chỉnh giấy phép xây dựng chủ đầu tư vi phạm phải 

tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được điều 
chỉnh, thì mới được thi công xây dựng… 
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Hình 2.19. Dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Năm Sao Đại Lãnh  

Trên các đảo, có thể kể đến, dự án sinh thái như Dự án “Trồng rừng, nuôi 
rong biển kết hợp du lịch sinh thái Đảo Hòn Rùa” tại phường Vĩnh Hòa, Nha 
Trang do Công ty TNHH Sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư, chủ đầu tư đã đổ 

đất đá lấn chiếm trái phép vịnh Nha Trang. Đến nay, Công ty TNHH Du lịch 
sinh thái Hòn Rùa đã khắc phục, trồng bổ sung 2.200 cây keo, cây sưa, cây 

chùm ngây trên phần diện tích đất lấn chiếm. 

 

Hình 2.20. Dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp  
du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa 

Hay như trường hợp một doanh nghiệp du lịch tại Điệp Sơn dựng hàng 
rào thép gai chặn lối ra biển, nơi có con đường dân sinh công cộng nối các đảo, 

tạo 'lãnh địa' riêng, cấm cản du khách từ đảo khác qua. Bãi biển và vùng biển 
ven bờ gần như trở thành tài sản riêng của doanh nghiệp. Bãi biển Hòn Bịp bị 
rào kín, buộc du khách phải chọn cách ra đảo duy nhất là đi ca nô và tàu của 

phía Công ty này cung cấp. 
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 Hình 2.21. Hàng rào dây thép và nhiều công trình kiên cố mọc lên ngay 

tại bãi biển 

2.5.2. Mâu thuẫn/xung đột do hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản 

Sự phát triển ồ ạt, tự phát về số lượng tàu công suất nhỏ, hoạt động khai 
thác thủy sản ven bờ vẫn chưa kiểm soát được. Quy định về kích thước mắt lưới 

cho phép sử dụng, vùng, mùa cấm hoặc hạn chế khai thác chưa được thực hiện 
nghiêm túc và sự di chuyển ngư trường tự do làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

nguồn lợi và chất lượng môi trường của các bãi đẻ của tôm, cá,... 

Cường lực khai thác và quy chế hoạt động của đội tàu đánh bắt hải sản 

chưa phù hợp với khả năng nguồn lợi tại vùng ven biển Khánh Hòa. Ngư dân 
khai thác thuỷ hải sản ven lộng theo hướng tận thu, huỷ diệt và không có quy 
hoạch rõ ràng về mùa vụ thu hoạch và mùa vụ phải hạn chế thu hoạch để tạo 

điều kiện cho các loại cá, tôm sinh sản và để duy trì sản lượng cho các vụ sau. 

Dưới sức ép kinh tế, ngư dân đã sử dụng các ngư cụ và phương pháp khai 

thác không có tính chọn lọc như lưới kéo, lưới rê 3 lớp dẫn đến cạn kiệt dần 
nguồn lợi hải sản. Điều này tiếp diễn sẽ đe dọa đến cuộc sống của ngư dân trong 

vùng, trước mắt dẫn đến đói nghèo của hàng trăm nghìn người ở các xã ven biển 
chuyên sống bằng nghề đánh cá. Đặc biệt đối với ngư dân không có khả năng 

mua sắm trang thiết bị đủ điều kiện đánh bắt xa bờ, hiện tượng suy thoái ngư 
trường ven bờ như trên sẽ đẩy nhiều cộng đồng ngư dân vào cảnh nghèo đói. 

Nghèo đói và mất an ninh chỉ trong khoảng cách rất nhỏ. 

Ngoài ra, việc sử dụng ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt không chỉ làm 

giảm trữ lượng cá, tôm mà còn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và các HST 
ven biển, các hình thức sử dụng cào, lưới mắt nhỏ làm đục môi trường nước và 
làm nhiễu loạn môi trường của hàng loạt các HST biển-ven biểnnhư rạn san hô, 

thảm cỏ biển, rong tảo biển. Các chủ tàu còn xả dầu thải từ động cơ tàu thuyền, 
nước dằn tàu trực tiếp ra biển. Trong phạm vi khu vực neo đậu của các tàu đánh 

cá, môi trường nước và trầm tích bị ô nhiễm chất hữu cơ và rác thải sinh hoạt 
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nghiêm trọng. Hoạt động cung cấp xăng dầu cũng được thực hiện mà không có 
sự kiểm soát ô nhiễm đã làm cho khu vực có nguy cơ ô nhiễm PCBs và kim loại 

nặng cao,... Các hành vi nói trên không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh 
thái ven biển mà còn làm phát sinh mâu thuẫn giữa khai thác thuỷ hải sản và 
ngành du lịch và cũng có nghĩa là xung đột với một bộ phận dân cư địa phương 

đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch; mâu thuẫn do tranh chấp vùng khai thác 
giữa ngư dân địa phương và ngư dân từ các địa phương khác tới vùng khai thác 

chung. 

 

Hình 2.22. Tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên bãi biển tại  

thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh 

Việc neo đậu tàu thuyền không theo quy hoạch và nhiều khu vực để tàu 

thuyền của ngư dân trên bãi biển rất gần với các bãi tắm, điều này có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường bởi lượng rác thải và mùi tanh của hải sản. 

2.5.3. Mâu thuẫn/xung đột do hoạt động nuôi trồng thủy sản 

Nuôi trồng thủy hải sản đã và đang gây ra nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn 
nước ngọt và môi trường nước biển ven bờ. Nuôi trồng thủy hải sản cần diện 

tích đầm và nguồn cung cấp nước khá lớn. Khai thác nước nuôi tôm, cá thiếu 
quy hoạch đã cường hóa các quá trình mặn hóa tại các vùng cửa sông và các 

tầng nước ngầm. 

Tải lượng ô nhiễm từ hoạt động nuôi hải sản được ước tính dựa trên hệ số 

phát thải đơn vị và sản lượng hoặc diện tích nuôi trồng thuỷ sản hàng năm của 
vùng. Nguồn thải từ nuôi hải sản chủ yếu là các chất dinh dưỡng và hữu cơ. 

Lượng phát thải nhiều hay ít tuỳ thuộc vào hình thức, đối tượng thủy sản được 
nuôi, trong đó nuôi tôm công nghiệp và nuôi lồng có lượng phát thải đáng kể 

nhất.  
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Tổng thải lượng từ hoạt động nuôi trồng thủy hải sản như trên một mặt sẽ 
gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, cường hóa các quá trình mặn hóa ở cửa 

sông và nước ngầm. Mặt khác còn gây ô nhiễm vùng nước ven biển, gây mùi 
hôi thối ảnh hưởng đến môi trường nước ven biển, mỹ cảm chung và sức khỏe 
cộng đồng. 

Ngoài ra, các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do sử 
dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Mặn hóa, phèn hóa tại khu vực cửa sông ven biển 

dẫn đến các sản phẩm nông nghiệp kém chất lượng hoặc đất canh tác không thể 
tiếp tục sử dụng. Quá trình nuôi trồng thủy hải sản đã khai thác nguồn nước 

ngầm một cách quá mức dẫn đến thiếu nước tưới tiêu và gây khó khăn không 
nhỏ cho hoạt động sản xuất nông nghiệptrong khu vực. Việc mở rộng diện tích 

đất nuôi trồng thủy hải sản đã cạnh tranh diện tích đất canh tác với hoạt động 
nông nghiệp, thậm chí người nông dân còn chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp 

thành các đầm nuôi tôm, cá làm giảm sút đáng kể diện tích đất nông nghiệp, 
gián tiếp làm sản lượng nông nghiệp giảm sút. 

Diện tích rừng ngập mặn bị tàn phá để nuôi tôm. Việc suy giảm nghiêm 
trọng diện tích rừng ngập mặn còn kéo theo những hậu quả khác như suy giảm 

nguồn lợi cá, tôm và đặc biệt là một số loài thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao do 
môi trường sống bị thay đổi, mất nơi cư trú, sinh sản. Điều này gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến ngành khai thác thủy, hải sản; ngoài ra, còn dẫn tới nguy cơ gia 

tăng các tai biến thiên nhiên như hiện tượng sạt lở, bồi, xói đường bờ biển. 

Nuôi trồng thủy hải sản đã và đang gây ra nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn 

nước ngọt và môi trường nước biển ven bờ. Nuôi trồng thủy hải sản cần diện 
tích đầm và nguồn cung cấp nước khá lớn. 

Trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản, người nuôi đã sử dụng không ít 
loại phân hữu cơ, vô cơ và các hợp chất hóa học để tẩy rửa đầm nuôi trước khi 

chuyển vụ mới. Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn cho các con sông, kênh rạch khi 
được bơm xả trực tiếp không qua xử lý ra biển. Nước thải từ các ao đầm trong 

quá trình nuôi cũng không được xử lý và thải trực tiếp ra các kênh mương, sông 
hồ hoặc ngấm xuống đất và lại được chính người dân tại khu vực này bơm vào 

bể để nuôi trồng trong các chu trình tiếp theo. Điều này đã làm cho mầm bệnh 
dịch từ các đầm nuôi tôm này có thể theo đường nước thải phát tán, lan ra nhanh 
chóng tới các đầm nuôi tôm khác dẫn đến hiện tượng các đầm nuôi tôm chết trên 

diện rộng vì dịch bệnh, gây thiệt hại không nhỏ cho chính người nuôi. Đây chính 
là hình thức thể hiện mâu thuẫn môi trường trong nội tại nghề nuôi trồng thủy 

hải sản. Vì mục đích lợi nhuận mà các hộ nông dân đã không xử lý nước thải và 
đầm nuôi triệt để dẫn đến dịch bệnh tràn lan và lại gây thiệt hại cho chính bản 

thân người nuôi. 

Do thiếu quy hoạch mà số lượng đầm nuôi tôm, cá lồng bè mở rộng một 

cách ồ ạt và làm cho các cơ quan chức năng rất khó quản lý và kiểm soát lượng 
chất thải đổ ra biển từ các hoạt động như vậy. Tỉnh Khánh Hòa hiện có 23.300 

lồng tôm hùm, chiếm hơn 40% tổng số lồng nuôi tôm hùm cả nước và trên 4.500 
lồng nuôi cá ở “2 đầm, 3 vịnh”, cho sản lượng khoảng 3.500 tấn/năm, trong đó 
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cá bớp trên 3.500 lồng, cá mú hơn 700 lồng… Lượng thức ăn dư thừa cùng với 
chất thải sinh hoạt, vật dụng hàng ngày, túi nilon, rác thải đã được thống kê ở 

trên được thải trực tiếp ra biển đã và đang làm biến đổi nhanh màu sắc, gây ô 
nhiễm lớp nước mặt và tăng nhiệt độ môi trường đáy vịnh và gây mùi khó chịu. 

Ngoài ra, để mở rộng các ô lồng và đầm nuôi tôm, cá người dân địa 

phương đã phá hủy rừng ngập mặn, xây dựng kênh dẫn nước phá vỡ mặt bằng 
và cảnh quan tự nhiên, làm gia tăng các tai biến thiên nhiên như đẩy mạnh quá 

trình mặn hóa nước cửa sông, ven biển và nước ngầm; xuất hiện hiện tượng thủy 
triều đỏ tại các khu vực có tảo; xói lở đường bờ biển. Một diện tích lớn rừng 

ngập mặn cũng bị chết do môi trường sống thay đổi từ việc xây bờ ngăn đầm để 
nuôi tôm, cá. Hậu quả là sức hút du lịch bị giảm sút, dẫn đến lượng khách du 

lịch đến tắm biển cũng suy giảm, ảnh hưởng đến ngành du lịch - dịch vụ. 

Mâu thuẫn nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là xung đột cộng đồng. Các 

mâu thuẫn này khi xảy thì rất khó khắc phục, làm cho xã hội mất ổn định. Mâu 
thuẫn này phát sinh trong quá trình sử dụng các cồn cát ven biển giữa nhóm 

người nghèo và nhóm người giàu. Cư dân các xã ven biển của tỉnh Khánh Hòa 
đều là những nông dân và ngư dân nghèo, có trình độ dân trí không cao. Trước 

lợi ích của việc nuôi tôm họ đã nhanh chóng chuyển tất cả diện tích đất nông 
nghiệp ven biển thành các ao nuôi. Tuy nhiên các đầm nuôi cần đầu tư một 
lượng vốn rất lớn, nhất là vốn để bơm nước, xử lý ao nuôi, mua con giống. Các 

đầm nuôi này sau một hoặc hai vụ nuôi trồng sẽ suy thoái trong khi người dân 
không đủ vốn đầu tư để canh tác tiếp. Họ buộc phải bán các đầm nuôi cho 

những người có vốn lớn hơn (những người này phần lớn là những người từ nơi 
khác đến, kể cả vốn đầu tư của người nước ngoài). 

2.5.4. Mâu thuẫn, xung đột giữa hoạt động hàng hải, cảng biển với 
các ngành khác 

Ngành kinh tế hàng hải gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: khai thác cảng 
biển, kinh doanh vận tải biển, đóng mới và sữa chữa tàu biển, phá dỡ tàu cũ, 

dịch vụ cung ứng hàng hải,... Ngoài những lợi ích kinh tế do ngành hàng hải 
mang lại, hoạt động hàng hải đồng thời cũng góp phần đáng kể gây ra ô nhiễm 

và suy thoái môi trường biển. Các hoạt động này thải vào nguồn tiếp nhận (biển) 
lượng chất thải đáng kể, đa dạng về loại hình, chủng loại và mức độ nguy hại. 

a) Hoạt động cảng biển 

Các hoạt động phát triển cảng biển có những tác động tiêu cực đến môi 
trường biển, điển hình là việc huỷ hoại môi trường sống và các cảnh quan tự 

nhiên. Xây dựng và mở rộng cảng làm mất một diện tích đáng kể các HST vốn có 
của khu vực. Các HST bị tác động trong khu vực Khánh Hòa cần kể đến là các 

HST rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển. Trong quá trình vận hành, các tác 
động chính đến các HST này như sau: Làm biến đổi cảnh quan tự nhiên vốn có 

của khu vực; Làm thu hẹp không gian, mất nơi cư trú, nơi sinh sản của các loài 
thuỷ sinh; Làm giảm ĐDSH thuỷ vực; Làm thay đổi cân bằng tự nhiên và sinh 

thái khu vực. Về môi trường nước, cảng phải đối mặt với nước đục do liên quan 
đến hoạt động của tàu thuyền ra vào cảng, nạo vét luồng lạch, đổ phế thải. 
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Ngoài ra, hoạt động của các cảng còn có nguy cơ gây ra các sự cố và tai 
biến môi trường ngay trong khu vực cảng như sự cố tràn dầu, tràn hóa chất và 

cháy nổ do đâm, va tàu thuyền, vỡ đường ống dẫn dầu. 

Tàu thuyền ra vào cảng thải ra một lượng dầu không nhỏ gây ảnh hưởng 
đến tăng trưởng và phát triển của của các loài cá, tôm được nuôi trong khu vực. 

Gây bệnh tật, ức chế và làm chậm phát triển của thủy sinh, làm giảm sản lượng 
nuôi trồng thủy sản. Làm giảm diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích sản 

xuất nông nghiệp. 

b) Hoạt động giao thông vận tải biển   

Xây dựng các công trình phục vụ vận tải biển: làm mất các HST vùng bờ, 
dẫn đến mất đất, mất ĐDSH và mất các nguồn lợi do các HST này mang lại. 

Làm thay đổi chế độ phù sa; Việc nạo vét và uống nắn dòng sông để phục vụ 
giao thông đã làm phá vỡ dòng chảy, giảm chiều dài sông, tăng tốc độ dòng 

chảy và hạ thấp mức nước ngầm; Việc mở rộng mạng lưới kênh rạch dẫn đến sự 
xâm nhập của nước biển vào sâu trong đất liền gây mặn hoá, kết quả làm suy 

thoái hệ thực vật thuỷ sinh nước ngọt. 

Vận tải biển làm ô nhiễm nhiệt: do việc dung nước biển để làm mát các 

thiết bị máy móc. Tác hại của ô nhiễm nhiệt có thể ảnh hưởng đến các loại trứng 
và ấu trùng sinh vật biển; sự tăng cao của nhiệt độ nước biển có thể làm thay đổi 
sự di cư của các loài động vật biển nhạy cảm với yếu tố nhiệt, làm giảm sản 

lượng hải sản đánh bắt hay nuôi trồng trong khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra 
nước biển nóng lên là điều kiện cho sự phát triển của một số loài sinh vật biển 

có hại. 

2.6. Hiện trạng các quy hoạch có liên quan  

HLBVBB là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần 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 vậy, việc xem xét các quy hoạch 

có liên quan đến  sử dụng dải đất ven biển trong quá trình đề xuất các vực phải 
thiết lập HLBVBB là cần thiết, để đảm bảo khai thác, sử dụng một cách hiệu 

quả không gian ven biển. Dưới đây, trình bày các quy hoạch có liên quan trực 
tiếp đến việc sử dụng dải đất ven biển dọc theo chiều dài bờ biển của tỉnh Khánh 
Hòa. 

2.6.1. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong 
– tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 

Khu kinh tế Vân Phong có tổng diện tích khoảng 150.000 ha, bao gồm: 
70.000 ha đất liền và đảo, 80.000 ha mặt nước thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. 
Trong đó có: cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, 

trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai chủ đạo, kết hợp với kinh tế 
du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác.  
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2.6.1.1. Định hướng phát triển không gian: Không gian phát triển Khu 
kinh tế tập trung chủ yếu tại hai khu vực: 

- Khu vực Bắc Vân Phong: Tập trung tại Bán đảo Hòn Gốm, khu vực Đại 
Lãnh, Tu Bông và thị trấn Vạn Giã, gồm: Cảng trung chuyển quốc tế, cảng du 
lịch quốc tế, các công trình dịch vụ hậu cảng, công nghiệp, các khu đô thị du 

lịch và các khu đô thị đan xen với các khu RNM, các không gian cây xanh, mặt 
nước và các khu đồi núi trên bán đảo. Trong đó: Khu phi thuế quan bao gồm các 

chức năng: Cảng trung chuyển quốc tế và cảng du lịch quốc tế gắn với Đầm 
Môn; khu dịch vụ và công nghiệp hậu cảng; khu đô thị và trung tâm thương mại 

– tài chính tại trung tâm bán đảo Hòn Gốm, kết nối vwois các khu vực cảng và 
dịch vụ - công nghiệp hậu cảng. 

- Khu vực Nam Vân Phong tập trung tại khu vực Đông Bắc thị xã Ninh 
Hòa và xã Ninh Phước, gồm: Cảng nước sâu, các tổ hợp công nghiệp, kho tàng 

tận dụng được lợi thế của cảng nước sâu, các khu đô thị và các khu dịch vụ du 
lịch, được phân bố, đan xen với các không gian sinh thái ngập mặn, đồi núi sát 

biển, dọc theo tỉnh lộ 652D, cũng như phía Đông đường sắt quốc gia Bắc – Nam. 

 

Hình 2.23. Bản đồ quy hoạch Vịnh Vân Phong 
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2.6.1.2. Phân khu chức năng 

a) Khu phi thuế quan: Tại trung tâm bán đảo Hòn Gốm, gắn với cảng 

trung chuyển quốc tế Vân Phong tại Đầm Môn. Đất xây dựng các khu chức năng 
có quy mô khoảng 920 ha, bao gồm: Cảng trung chuyển quốc tế quy mô đến 
năm 2030 là 290 ha (giai đoạn tiềm năng là 750 ha); khu dịch vụ và công nghiệp 

hậu cảng quy mô khoảng 310 ha; khu đô thị và trung tâm thương mại – tài chính 
quy mô khoảng 315ha; cảng du lịch Sơn Đừng – tại vị trí Đông Nam cảng trung 

chuyển quốc tế, quy mô khoảng 5ha. 

b) Các cơ sở và trung tâm công nghiệp ngoài khu phi thuế quan có diện 

tích khoảng 2.705 ha, bao gồm: Khu công nghiệp Vạn Thắng quy mô 200 ha; 
khu sản xuất vật liệu xây dựng Tân Dân quy mô 100 ha; khu vực sản xuất công 

nghiệp tập trung tại Dốc Đá Trắng quy mô 300 ha; khu phát triển công nghiệp 
tại Hòn Khói quy mô 250ha; trung tâm công nghiệp Ninh Thủy quy mô 250 ha; 

kho xăng dầu Hòn Mỹ Giang quy mô 90 ha; công nghiệp nhiệt điện, lọc hóa dầu 
và các cơ sở công nghiệp gắn với cảng nước sâu chuyên dùng tại Ninh Phước 

quy mô 1.515 ha. 

c) Các khu dịch vụ du lịch và đô thị du lịch sinh thái biển có tổng diện 

tích đất xây dựng khoảng 880 ha, bao gồm: Các khu du lịch Đông Bắc bán đảo 
Hòn Gốm và các đảo quy mô khoảng 250 ha; khu đô thị du lịch tại Bãi Cát 
Thấm quy mô khoảng 220 ha; khu dịch vụ du lịch Bắc núi Cá Ông quy mô 

khoảng 28 ha; khu đô thị du lịch tại khu vực Tuần Lễ - Hòn Ngang – Mãi Đá 
Son quy mô khoảng 322 ha; khu d ịch vụ du lịch tại Đại Lãnh quy mô khoảng 30 

ha; khu dịch vụ du lịch tại Đông Bắc Hòn Hèo quy mô khoảng 30 ha. Diện tích 
trên chưa bao gồm đất cây xanh sinh thái và mặt nước. 

d) Đất các khu đô thị đa chức năng có tổng diện tích đất xây dựng khoảng 
5.100 ha, bao gồm: Khu vực Vĩnh Yên quy mô khoảng 90 ha; khu vực Nam Tu 

Bông đến đèo Cổ Mã quy mô khoảng 900 ha; khu vực Đại Lãnh quy mô khoảng 
90 ha; khu vực thị trấn Vạn Giã và vùng phụ cận quy mô khoảng 1.400 ha; khu 

vực trung tâm thị xã Ninh Hòa quy mô khoảng 555 ha; Khu vực hai bên quốc lộ 
26B quy mô khoảng 650 ha; khu vực Dốc Lết quy mô khoảng 915 ha; khu vực 

Đông Bắc Ninh Hòa và Xóm Quán quy mô khoảng 500 ha. Diện tích trên chưa 
bao gồm đất cây xanh sinh thái và mặt nước. 

đ) Đất giao thông chính kết nối các khu vực xây dựng tập trung khoảng 

445 ha. 

e) Tổng diện tích đất các khu chức năng khác ngoài các khu đất xây dựng 

tập trung là 59.950 ha, bao gồm: 

- Đất các khu dân cư nông thôn có quy mô khoảng 552 ha, là các khu làng 

xóm hiện hữu được nâng cấp cải tạo, bổ sung hệ thống hạ tầng, chủ yếu nằm ở 
các khu vực phía Tây đường sắt quốc gia Bắc – Nam và ở khu vực giáp ranh 

giữa hai huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa; 

- Đất an ninh, quốc phòng: khoảng 364 ha 
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- Đất giao thông liên khu vực: khoảng 45 ha 

- Các khu sinh thái nông – lâm nghiệp và ngập mặn: Duy trì quỹ đất sản 

xuất lúa hai vụ và các quỹ đất sản xuất nông nghiệp có điều kiện thuận lợi ở phía 
Tây đường sắt quốc gia Bắc – Nam cũng như tại khu vực Lạc An; trồng RNM, 
tôn tạo cảnh quan và nâng cao giá trị sinh thái của các khu vực ngập mặn ven 

biển; trồng rừng, tôn tạo cảnh quan trên các khu vực núi thuộc bán đỏa Hòn 
Gốm, Hòn Lớn, Hòn Hèo, núi Ổ Gà.  

2.6.2. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang 
đến năm 2025 

2.6.2.1. Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang có 

tổng diện tích khoảng 26.547 ha, bao gồm: Thành phố Nha Trang hiện nay với 
tổng diện tích tự nhiên 25.260 ha và khoảng 1.287 ha thuộc 2 xã Diên An và 

Diên Toàn của huyện Diên Khánh. 

2.6.2.2. Các khu chức năng 

- Khu đô thị ven biển: quy mô đất xây dựng đô thị 2.740 ha, quy mô dân 
số dự báo là 245.000 người, chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng 

gộp khoảng 40%, được ưu tiên tối đa cho các hoạt động du lịch - dịch vụ và cải 
tạo nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân cũnh như phục vụ du 
khách;  

- Khu đô thị sinh thái phía Nam đường Phong Châu: được phát triển thành 
khu đô thị sinh thái, công viên sinh thái công cộng, kết hợp dịch vụ du lịch và 

khu đô thị hành chính mới của tỉnh. Quy mô đất xây dựng đô thị 350 ha, quy mô 
dân số dự báo là 14.000 người; Không khống chế tầng cao xây dựng đối với các 

khu đất xây dựng khu trung tâm thương mại, trong các khu vực còn lại tầng cao 
tối đa 15 tầng. Mật độ xây dựng gộp khoảng 15%; 

- Khu đô thị tiếp giáp với phía Tây khu đô thị ven biển (khu vực Hòn 
Nghê, khu Đất Lành - phía Tây Nam núi Giáng Hương và khu Phước Đồng, 

Sông Lô): diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 1.250 ha, là khu đô thị mới và 
các khu dân cư hiện hữu cải tạo, đa chức năng, bao gồm: khu ở, dịch vụ đô thị, 

giáo dục chuyên nghiệp, công nghiệp và TTCN sạch, không gian vui chơi giải 
trí…; Quy mô dân số 98.000 người; Mật độ xây dựng gộp khoảng 35%; tầng cao 
tối đa 15 tầng; 

- Khu đô thị phía Bắc đường 23/10: diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 
100 ha, xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái sông - nước gắn kết với các cấu 

trúc làng xóm hiện hữu được cải tạo nâng cấp, quy mô dân số đô thị khoảng 
5.000 người; Mật độ xây dựng gộp khoảng 20%; Tầng cao tối đa trong các khu 

chức năng phát triển mới là 15 tầng, trong các khu vực làng xóm hiện hữu là 6 
tầng; 

- Khu đô thị phía Nam đường 23/10 và các khu vực giáp thị trấn Diên 
Khánh: nâng cấp, cải tạo các cấu trúc làng xóm hiện hữu, giữ lại ở mức tối đa có 
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thể được các không gian sinh thái nông nghiệp, kết hợp với bổ sung một số chức 
năng đô thị mới tại những vị trí phù hợp dọc theo trục đường mới nối từ đường 

Cao Bá Quát (Nha Trang) đến Cầu Lùng (Diên Khánh); Diện tích đất xây dựng 
các khu chức năng đô thị khoảng 275 ha; Quy mô dân số đô thị khoảng 19.000 
người; Mật độ xây dựng gộp khoảng 30%; Tầng cao tối đa trong các khu chức 

năng phát triển mới là 15 tầng, trong các khu vực làng xóm hiện hữu là 6 tầng; 

- Khu vực phía Bắc sông Cái, nằm hai bên QL1A: khu dự trữ phát triển.  

- Khu vực Vịnh Nha Trang: Được phân khu chức năng bảo tồn và phát 
huy giá trị di sản, bao gồm: Khu vực bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên 

hoang sơ; Các khu vực phục hồi và bảo tồn sinh cảnh; Các khu vực tập trung 
phát triển du lịch, d ịch vụ; Các khu vực phát triển các resort cao cấp và các dịch 

vụ du lịch khép kín. Tổng diện tích đất xây dựng các khu chức năng trên các đảo 
là khoảng 385 ha; quy mô dân số 9.500 người; Mật độ xây dựng gộp khoảng 5%; 

Tầng cao tối đa 5 tầng. Cụ thể , bao gồm:  

+ Khu vực bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên hoang sơ ở phía Đông 

Vịnh: Ranh giới phía Tây của khu vực này được xác định bằng đường dóng 
thẳng từ mũi Xà cừ lên phía Bắc, đường gióng thẳng từ đỉnh Hòn Một về phía 

Nam và đường nối từ Mũi Xà cừ về phía Nam, qua đỉnh Hòn Tre nối với đỉnh 
Hòn Một.  

+ Các khu vực phục hồi và bảo tồn rừng, bao gồm: diện tích núi phía Tây 

đảo Hòn Tre, trên Hòn Tằm và trên Hòn Trí Nguyên, nằm ngoài các khu vực 
quy hoạch xây dựng các khu đô thị, dịch vụ và các công trình như đồn biên 

phòng và một số công trình quản lý công cộng thiết yếu khác. 

+ Các khu vực tập trung phát triển du lịch, dịch vụ: ở những nơi khai thác 

phát triển du lịch, như khu vực Tây Nam đảo hòn Tre, phía Tây Hòn Một, phía 
Bắc Hòn Tằm, Hòn Trí Nguyên. 

+ Các khu vực phát triển các resort cao cấp và các dịch vụ du lịch khép 
kín: Bắc đảo Hòn Tre - từ khu vực phía Tây đảo đến phía Tây đầm Tre. 

- Khu vực nông thôn: 

Mặc dù sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng cơ cấu kinh 

tế của thành phố, nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng ngoại ô tp. 
Nha Trang mang lại hiệu quả khá lớn cho các hộ sản xuất, do đất đai trù phú, lại 
kết hợp được với các nghề trồng hoa, cây cảnh, chế biến thủy sản... Đây là 

những hoạt động nông nghiệp đóng góp tích cực cho hoạt động du lịch của 
thành phố, cần được duy trì ở mức tối đa để đảm bảo ổn định, cân bằng xã hội 

và tăng sức hấp dẫn, đa dạng cho hoạt động du lịch.  

Phát triển khu vực ngoại thành đạt tiêu chí Quốc gia về Xây dựng nông 

thôn mới: Cung cấp giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến các khu dân cư 
nông thôn trong vùng ven đô; Tại khu vực thuận lợi về giao thông, bố trí một số 

khu chức năng phi nông nghiệp, là trung tâm d ịch vụ cho các khu vực ngoại 
thành; Duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, kết hợp với các hoạt 
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động du lịch sinh thái; Quy hoạch và xây dựng vùng ven đô và ngoại thành theo 
tiêu chí nông thôn mới. 

2.6.2.3. Định hướng không gian 

Dải đô thị dọc bờ biển Nha Trang 

Dải đô thị dọc bờ biển từ Đèo Cù Hin ở phía Nam đến mũi Kê Gà ở phía 

Bắc, nằm phía Đông các đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng, được quy hoạch 
trở thành bộ mặt của thành phố Nha Trang hiện đại, với những dịch vụ du lịch, 

cảnh quan hiệu quả nhất, quan trọng nhất trong toàn khu vực Vịnh. Sử dụng 
công viên ven biển Nha Trang là không gian kết nối đô thị và biển, đồng thời kết 

nối một cách hiệu quả các không gian đặc trưng khác nhau, dọc theo bờ biển.  

Định hướng cấu trúc chiến lược cơ bản của dải bờ biển bao gồm: 

- Khai thông các tuyến ăn sâu vào phía Tây thành phố, đưa mọi luồng 
họat động chính thông ra biển và dẫn khí biển, đưa cảm giác biển vào sâu trong 

đất liền. 

- Gắn kết về chức năng và hình thức kiến trúc cảnh quan giữa phần bờ 

biển phía Đông với các khu đô thị phía Tây đường Trần Phú và đường Phạm 
Văn Đồng. Nhấn mạnh những nét cảnh quan đặc trưng dọc bờ biển Nha Trang, 

kết hợp chặt chẽ với yếu tố địa hình tự nhiên. 

Chuyển một đoạn đường Trần Phú thành đường đi bộ gắn với dải công 
viên ven biển thành một thể thống nhất. Để đảm bảo hoạt động của các công 

trình chỉ có hướng tiếp cận duy nhất từ đường Trần Phú, có thể cho xe cơ giới 
lưu thông theo một chiều trong phần đường rất hẹp và với tốc độ rất hạn chế. 

b) Dải công viên kết hợp dịch vụ ven biển: Để gắn kết về chức năng và 
hình thức giữa phần bờ biển phía Đông và các khu đô thị phía Tây đường Trần 

Phú và đường Phạm Văn Đồng, dải đất phía Đông đường được quy hoạch gồm 
chức năng công viên công cộng kết hợp với một số dịch vụ du lịch. Các giải 

pháp quy hoạch cần được đề xuất đối với từng đoạn bờ biển, nhấn mạnh những 
nét cảnh quan đặc trưng dọc bờ biển Nha Trang, kết hợp chặt chẽ với yếu tố địa 

hình tự nhiên. 

Các chức năng trong dải công viên ven biển đang được các dự án hoàn 

thiện: phần lớn diện tích được dùng làm công viên công cộng hiện đại phục vụ 
sinh hoạt chung của cộng đồng và các tiện ích công cộng không thu phí. Ngoài 
ra, còn có các hạng mục phục vụ nhu cầu giải trí như: khu trò chơi, khu nhạc 

nước, trưng bày nghệ thuật, nhà hát, câu lạc bộ... được bố trí dưới tầng hầm 
công viên phía Đông đường Trần Phú. Bên cạnh các công trình trên và ngầm 

dưới mặt đất; ý tưởng quy hoạch còn đề xuất một số công trình trên mặt nước 
như: 05 khu trung tâm thể thao đại dương phục vụ các hoạt động thể thao dưới 

nước; 01 khách sạn tháp nước 7 sao tại mặt biển trước UBND tỉnh hiện nay và 
khu căn hộ cao ốc vườn treo bao gồm 3 khối tháp có kiến trúc đặc sắc tại khu 

vực công viên Yersin nhằm chống xói lở và bảo vệ mố cầu Trần Phú. 
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Ngoài ra, còn có các dự án xây dựng các hạng mục dịch vụ trong dải ven 
biển như: 

- Dự án khu công viên, dịch vụ du lịch, giải trí Phoenix Beach; 

- Dự án khu vực công viên Phù Đổng: công viên biển phục vụ công cộng; 

- Dự án Khu giải trí – Dịch vụ E-Land Four Seasons (tại khu vực Nhà 

hàng Bốn Mùa hiện nay), gồm: nhà hàng; Lối đi bộ ra biển; Khu công viên mới; 

- Dự án Indochina Nha Trang – Peacok Marina Complex tại phường Vĩnh 

Hòa: xây dựng một khu phức hợp đa năng trên biển (khu căn hộ cao cấp, khách 
sạn, biệt thự trên biển, nhà thuyền, khu du lịch biển...), tạo điểm nhấn kiến trúc 

độc đáo; 

- Dự án Công viên bến du thuyền Quốc tế tại phường Vĩnh Hòa, bao gồm: 

Khu biệt thự bến du thuyền, Khu câu lạc bộ và dịch vụ hỗ trợ, Khu dịch vụ - 
khách sạn – đậu thuyền;  

- Cảng Nha Trang: Theo định hướng của Quy hoạch phát triển hệ thống 
cảng biển Việt Nam đến năm 2020, Cảng Nha Trang từng bước chuyển đổi công 

năng thành bến khách đầu mối du lịch biển, tiếp nhận tàu du lịch quốc tế 10 vạn 
GRT (dung tải đăng ký).  

Khi xây dựng các hạng mục dịch vụ cần đảm bảo hạn chế tối đa những 
ngăn cách dọc theo trục đường Trần Phú. 

Đối với việc thiết kế cây xanh công cộng trong công viên ven biển, cần 

đảm bảo:  

- Không thiết kế công viên quá cầu kỳ với những đường nhỏ ngoằn ngoèo, 

khiến cho diện tích sử dụng và công năng của dải bờ biển bị giảm đáng kể. Nên 
đơn giản hóa thiết kế dải công viên, dành nhiều khoảng sân rộng, có trồng cây 

bóng mát nhưng hạn chế làm bồn cỏ trang trí, để tăng diện tích sử dụng. Thay vì 
ấn tượng chung là công viên thì có thể gọi là một quảng trường dài nhiều km 

ven biển, với mật độ cây xanh cao, che bóng mát trên quảng trường. 

- Đơn giản hoá thể loại cây trồng và hình thức tạo hình. Việc trồng cây 

hiện nay trên công viên ven biển còn nhiều bất hợp lý. Hai loài cây chính tạo 
bản sắc nhất là cây dừa và cây dương cắt tỉa được trồng xen với quá nhiều loài 

cây, với hình dạng, kích thước, chất cảm khác nhau. Bản thân cây dương cũng 
được cắt tỉa quá nhiều hình thức, (cây vuông, cây tròn, cây tháp, cây trụ…), cao 
thấp to nhỏ khác nhau, làm giảm hiệu quả tạo hình đi nhiều 

Khu vực vịnh Nha Trang 

Vịnh Nha trang là tài sản vô giá của thành phố Nha trang nói riêng và Việt 

nam nói chung. Bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh là quan trọng hàng đầu đối 
với định hướng phát triển của Thành phố. 

Các chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản của vùng Vịnh bao gồm: 

- Bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên hoang sơ ở phía Đông Vịnh: Ranh 

giới phía Tây của khu vực này được xác định bằng đường dóng thẳng từ mũi Xà 
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cừ lên phía Bắc, đường gióng thẳng từ đỉnh Hòn Một về phía Nam và đường nối 
từ Mũi Xà cừ về phía Nam, qua đỉnh Hòn Tre nối với đỉnh Hòn Một. Sử dụng 

các triền núi như những phông nền tự nhiên, giới hạn khu vực cảnh quan còn 
gần như hoang sơ với những khu vực đã bị tác động của con người. Cần đảm 
bảo giữ gìn được ấn tượng của cảnh quan thiên nhiên hoang sơ trong khu vực 

này. Các giải pháp cụ thể bao gồm: 

+ Đối với vùng mặt nước trong phạm vi khu vực bảo tồn cảnh quan thiên 

nhiên, cần hạn chế hoạt động du lịch, chỉ giữ ở mức an toàn đối với rạn san hô. 
Trong vùng lõi đã được xác định theo dự án Khu bảo tồn biển, cần sử dụng những 

phương tiện giao thông biển sạch, không gây ô nhiễm và có quản lý vệ sinh chặt chẽ.  

+ Ngoài các khu tại định cư, không tăng thêm mật độ xây dựng và đặc 

biệt chú trọng biện pháp bảo vệ môi trường trong các khu vực hiện có dân cư 
sinh sống tại khu vực Đầm Bấy, Bích Đầm.  

+ Các vùng rừng trong khu vực này cần được bảo tồn và phục hồi, cấm 
tuyệt đối những hoạt động khai thác, đốt than và xây dựng, trừ một số công trình 

công cộng như trung tâm thông tin, giáo dục về bảo tồn biển và một số tiện ích 
phục vụ du lịch như đường dạo, điểm nghỉ chân trên đảo Hòn Mun, trạm kiểm 

lâm, đồn biên phòng và một số công trình quản lý công cộng thiết yếu khác. 

+ Khu vực Đầm Bấy: phục hồi rừng ngập mặn kết hợp du lịch sinh thái, 
sau khi đã hình thành nên vùng rừng ngập mặn thì có thể cho phép thực hiện dự 

án dịch vụ du lịch sinh thái với mật độ xây dựng bruttô <5%. 

+ Khu vực Đầm Tre: Khu bảo tồn sinh cảnh, bảo tồn điều kiện môi trường 

cho các khu vực bãi rùa đẻ, các khu vực có san hô, tạo điều kiện phát triển cho 
các khu vực cỏ biển. 

 

Hình 2.24. Phân vùng bảo tồn khu vực vịnh Nha Trang 
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Ngoài khu vực bảo tồn cảnh quan thiên nhiên hoang sơ ở phía Đông vịnh, 
trong khu vực còn lại, đề xuất một số vùng phục hồi và bảo tồn rừng, bao gồm: 

phía Tây đảo Hòn Tre, trên Hòn Tằm và trên Hòn Trí Nguyên: Ngoài các khu 
vực quy hoạch xây dựng các khu đô thị và dịch vụ, các khu vực còn lại trên các 
đảo được xác định là khu vực bảo tồn và phục hồi rừng, trong đó, cấm tuyệt đối 

những hoạt động khai thác, đốt than và xây dựng, trừ một số công trình như đồn 
biên phòng và một số công trình quản lý công cộng thiết yếu khác. 

Tập trung phát triển mật độ cao ở những nơi đã khai thác phát triển du 
lịch, như khu vực Tây Nam đảo hòn Tre, phía Tây hòn Một, phía Bắc hòn Tằm, 

hòn Trí Nguyên. Tại các khu vực này, cần tổ chức hình thức đô thị du lịch đảo 
biển với nhiều không gian công cộng cho du lịch cộng đồng. Các khu vực này 

được quy họach thành các trung tâm d ịch vụ du lịch trên Vịnh, để có thể đáp 
ứng nhu cầu của lượng khách du lịch đến Thành phố được dự báo đến năm 2025 

là khoảng 4 – 5 triệu lượt/năm. 

Khu vực Bắc đảo Hòn Tre, từ khu vực phía Tây đảo đến phía Tây đầm 

Tre: phát triển các resort cao cấp và các dịch vụ du lịch khép kín. 

2.6.3. Quy hoạch chung xây dựng khu vực Cam Ranh đến năm 2025 

2.6.3.1. Phân vùng chức năng không gian 

a) Khu vực dân cư đô thị 

Khu vực đô thị phát triển dọc QL1A, tập trung chủ yếu ở thành phố Cam 

Ranh và trung tâm thị trấn mới Cam Đức. Cấu trúc đô thị phát triển dựa trên hệ 
thống giao thông ô bàn cờ, mặt cắt đường hẹp kết nối với các thôn xóm liền kề. 

Khu vực này tập trung nhiều hoạt động thương mại, du vụ buôn bán nhỏ; nhà ở 
bám sát QL1A; hình thức kiến trúc nhà chủ yếu loại hình nhà lô phố, nhà vườn. 

b) Công trình công cộng 

Hệ thống công trình công cộng tập trung chủ yếu ở thành phố Cam Ranh 

với chức năng rất đa dạng gồm: các trụ sở cơ quan, công trình văn hóa, chợ, bến 
xe… Ngoại trừ khu trung tâm hành chính thành phố Cam Ranh được thiết kế và 

xây dựng đồng bộ, các khu vực khác trong đô thị kiến trúc tự do không theo quy 
luật. 

c) Khu vực dân cư (truyền thống) 

Tập trung ở khu vực ven đầm Thủy Triều (thuộc xã Cam Hải Đông và 
khu vực ven chân núi (thuộc các xã: Cam Tân, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, 

Cam An Bắc, Cam An Nam và Cam Phước Tây). Đối với khu vực dân cư này 
vẫn giữ không gian kiến trúc truyền thống, đây là một thế mạnh rất lớn để vịnh 

Cam Rnh có thể phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa. 

d) Các tuyến phố và không gian công cộng 

Hiện nay, kiến trúc cảnh quan tại các tuyến phố trong khu vực thiết kế khá 
đơn điệu, chưa tạo được tính hấp dẫn cũng như thẩm mỹ của một đô thị hiện đại, 

một đô thị ven biển. 
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e) Khu vực ven đầm Thủy Triều 

Đầm Thủy Triều có cảnh quan đẹp thuận tiện cho việc phát triển du lịch 

sinh thái đầm – vịnh. Không gian kiến trúc ven đầm Thủy Triều mang tính chất 
truyền thông, bản sắc; do vậy, cần có sự kiểm soát sự phát triển tránh hiện tượng 
lấn chiếm bề mặt đầm, đồng thời bảo vệ môi trường cho khu vực đầm vịnh. 

 

Hình 2.25. Bản đồ quy hoạch vịnh Cam Ranh 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP 

HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN 

3.1. Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 
biển 

3.1.1. Đánh giá, đề xuất các khu vực các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ 
sạt lở phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển gắn với yêu cầu giảm thiểu 

mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, NBD 

HLBVBB biển cung cấp một khoảng không gian có hiệu quả cao trong việc 

giảm thiểu xói lở bờ biển, ngập lụt ven biển; giảm thiểu thiệt hại tài sản do lũ lụt và 
xói lở ven biển gây ra. Không giống như các cấu trúc cứng để bảo vệ bờ biển, 

HLBVBB giúp duy trì chu trình tự nhiên của bờ biển và bảo tồn tính động của bờ 
biển tự nhiên và điều này cho phép các chu trình xói mòn/bồi tụ tự nhiên xảy ra, 

giúp duy trì lượng bùn cát ở bờ biển làm cho bờ biển luôn luôn ổn định.  

Việc xây dựng các công trình quá gần với đường bờ biển, đặc biệt có công 

trình được xây dựng ngay sát biển, sẽ làm biến đổi điều kiện động lực vùng biển 
ven bờ (sóng, dòng chảy), là nguyên nhân gia tăng xói lở bờ biển. Ngoài ra, việc 
thi công các tòa nhà cao tầng gần biển, do phải đào móng sâu và bơm nước 

ngầm lên quá nhiều dẫn đến tầng địa chất nền bị yếu, tạo điều kiện cho nước 
biển xâm thực vào, làm gia tăng xói lở bờ biển.  

Việc thiết lập HLBVBB cũng hạn chế việc xây dựng các công trình sát 
biển, các công trình được xây dựng sát biển như những vật cản, làm cản trở việc 

thoát nước mưa xuống biển gây nên tình trạng ngập lụt ven biển.  

Theo các tài liệu có được, từ trước đến nay hầu hết đường bờ biển Khánh 

Hòa ít xảy ra xói lở và tốc độ xói lở nhỏ. Trừ một số khu vực bờ biển cát bị xói 
lở cục bộ do tác động của sóng mạnh trong bão/áp thấp nhiệt đới kết hợp với 

triều cường. Đường bờ biển Khánh Hòa hầu hết có cấu tạo ở dạng bờ biển đá và 
bờ biển nhân tạo (do người dân lấn biển làm đầm nuôi trồng thủy sản) và ít chịu 

ảnh hưởng của thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, cộng thêm với việc đường bờ gần 
như được che chắn hoàn toàn hoặc che chắn một phần bởi các đảo hay các dãy 

núi nhô ra. Do vậy, có thể thấy những khu vực có dạng bờ biển đá và bờ biển 
nhân tạo (do người dân lấn biển làm đầm nuôi trồng thủy sản) ít có nguy cơ xảy 
ra sạt lở bờ biển. Từ nhận định này, các khu vực được xem xét đánh giá, đề xuất 

vào dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB chỉ bao gồm: các 
khu vực bị xói lở cục bộ và các khu vực bờ biển cát.  

Việc đánh giá các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở phải thiết lập 
HLBVBB gắn với yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng 

phó với BĐKH, NBD được dựa trên công thức tính Itt (giá trị mức độ dễ bị tổn 
thương do ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, BĐKH, NBD).  

Giá trị các tiêu chí thành phần 
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- Biên độ triều: Theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 6/6/2018 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc 

trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ 
thuật xác định ĐMNTCTBNN, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong 
nhiều năm, khu vực vùng bờ Khánh Hòa có giá trị mực nước triều trung bình 

nhiều năm tại các điểm đặc trưng nằm trong phạm vi từ 0,5-1m 

- Tốc độ sạt lở hoặc bồi tụ (m/năm) 

Đối với các khu vực bị xói sạt lở cục bộ được xem như có tốc độ xói lở 
trung bình (1-3m/năm). Các khu vực bờ biển cát còn lại, được xem như có tốc 

độ xói lở nhỏ (0-1m/năm).  

- Địa chất: các khu vực được xem xét, đánh giá đều có địa chất dạng bùn 

cát mịn không cố kết hoặc bùn cát thô không có kết 

- Địa mạo: các khu vực được xem xét, đánh giá bãi biển cát hoặc có dạng 

doi cát, cồn cát 

- Thảm phủ thực vật: các khu vực được xem xét, đánh giá có dạng khu 

vực đô thị hoặc khu vực nông thôn b ị đô thị hóa hoặc không có thảm thực vật 
mặt đất. 

- Các hoạt động của con người: Có hoạt động can thiệp của con người 
nhằm để ổn định bờ biển như làm kè bê tông phía trên bãi biển; Có hoạt động 
can thiệp của con người nhưng không làm suy giảm nguồn bùn cát như hoạt 

động du lịch, neo đậu tàu thuyền tại các bãi biển, v.v… 

- Mức độ bảo vệ chống lại năng lượng sóng thịnh hành: Được che chắn 

một phần nhằm chống lại năng lượng sóng ngoài khơi hoặc Phía khuất gió của 
mũi đất, doi đất nhiều đá hoặc bán đảo 

- Bão, áp thấp nhiệt đới 

Theo như tài liệu đánh giá có được thì tần suất bão đổ bộ 0,82 cơn. 

Giá trị các tiêu chí thành phần xem tại Phụ lục 2 

Căn cứ vào kết quả tính toán chỉ số mức độ dễ bị tổn thương Itt tại Phụ lục 

2 và và tiêu chí đã trình bày tại Chương 1, các khu vực vùng bờ được đề xuất 
vào dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB bao gồm 06 khu vực 

(tương ứng với 06 đoạn bờ biển).  

Bảng 3.1: Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB cho mục đích giảm 
thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, NBD 

TT Đoạn bờ biển Xã/thị trấn Huyện Ghi chú 

1 7-8 Vạn Thọ Vạn Ninh  

2 8-9 Vạn Thạnh Vạn Ninh  

3 10-11 Vạn Thạnh Vạn Ninh  

4 12-13 Vạn Thạnh Vạn Ninh  

5 47-48 Ninh Thủy Ninh Hòa  

6 107-121 Cam Hải Đông Cam Lâm  
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3.1.2. Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB gắn với 
yêu cầu khu vực có HST cần bảo vệ, các khu vực cần duy trì giá trị dịch vụ 

HST và cảnh quan tự nhiên  

HLBVBB trong trường hợp này được xem như vùng đệm để hạn chế các 
tác động trực tiếp từ hoạt động của con người trên đất liền hoặc trên đảo lên các 

HST biển ven bờ; hay là vùng hạn chế việc xây dựng để không làm phá vỡ cảnh 
quan tự nhiên vùng bờ; hạn chế tầm nhìn ra biển và mối liên hệ với vùng vịnh 

biển và các đảo ven bờ. 

Việc đánh giá các khu vực vùng bờ có HST hay có cảnh quan tự nhiên 

vùng bờ cần bảo vệ duy trì, được dựa hiện trạng các HST và các khu vực có 
cảnh quan tự nhiên đẹp, có giá trị về mặt du lịch và đối chiếu với tiêu chí nêu tại 

Chương 1. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá hiện trạng các HST và cảnh quan tự 
nhiên vùng bờ, có thể thấy hầu hết tại các vịnh, đầm ven biển đều có các HST 

RNM, thảm cỏ biển và san hô và vùng bờ Khánh Hòa có rất nhiều khu vực có 
cảnh quan tự nhiên vùng bờ đẹp, độc đáo có giá trị về mặt du lịch. Do vậy, để 

hài hòa giữa phát triển và bảo vệ, chỉ những khu vực có HST RNM, thảm cỏ 
biển tập trung, có diện tích tương đối lớn hay khu vực có HST rạn san hô phát 

triển tốt, độ phủ cao. Các khu vực đề xuất cũng được xem xét đảm bảo chiều 
rộng tối thiểu 100m, khi thiết lập HLBVBB sau này. 

Bảng 3.2: Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB cho mục đích bảo 

vệ HST, duy trì giá trị dịch vụ HST và cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

(Các khu vực trên đất liền) 

TT Đoạn bờ biển Khu vực Xã/thị trấn Huyện Ghi chú 

1 3-4 
Bãi biển Đại 
Lãnh 

Đại Lãnh Vạn Ninh Cảnh quan tự nhiên 

2 5-6 
Bãi biển Đại 
Lãnh 

Đại Lãnh Vạn Ninh Cảnh quan tự nhiên 

3 7-8 
Bãi biển Hòn 

Ngang 
Vạn Thọ Vạn Ninh Cảnh quan tự nhiên 

4 8-9 
Bãi biển Hòn 
Ngang 

Vạn Thạnh Vạn Ninh Cảnh quan tự nhiên 

5 10-11 
Bãi biển Xuân 

Đừng 
Vạn Thạnh Vạn Ninh Cảnh quan tự nhiên 

6 11-12 Mũi Đôi Vạn Thạnh Vạn Ninh 

HST rạn san hô 
Mũi đôi cực Đông 

của Tổ quốc, có giá 
trị đặc biệt về khoa 
học, giáo dục 

7 12-13 Bãi biển Hồ Na Vạn Thạnh Vạn Ninh Cảnh quan tự nhiên 

8 14-15 Vụng Hòn Khô Vạn Thạnh Vạn Ninh HST rạn san hô 

9 17-17A 
Xóm Mới – 
Tuấn Lễ 

Vạn Thọ Vạn Ninh HST RNM, cỏ biển 

10 17B-18 
Xóm Mới – 

Tuấn Lễ 
Vạn Thọ Vạn Ninh HST RNM, cỏ biển 

11 31-32 
Khu bảo tồn 
Rạn Trào 

Vạn Hưng Vạn Ninh 
HST rạn san hô, cỏ 
biển 
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TT Đoạn bờ biển Khu vực Xã/thị trấn Huyện Ghi chú 

12 33-34 
Khu bảo tồn 

Rạn Trào 
Vạn Hưng Vạn Ninh 

HST rạn san hô, cỏ 

biển 

13 35-36 
Khu bảo tồn 
Rạn Trào 

Vạn Hưng Vạn Ninh 
HST rạn san hô, cỏ 
biển 

14 41-43 Núi Cấm Ninh Hải Vạn Ninh 

Cảnh quan tự nhiên 

Có điểm lộ của các 
cấu trúc địa chất, địa 
tầng và cả các hóa 

thạch chỉ thị của một 
thời kỳ địa chất cách 

đây khoảng 100 triệu 
năm rất có giá trị cho 
công tác giáo dục và 

nghiên cứu khoa học  

15 44-45 
Bãi biển Dốc 
Lết 

Ninh Hải Ninh Hòa Cảnh quan tự nhiên 

16 

 
47-48 

Bãi biển Dốc 

Lết 
Ninh Thủy Ninh Hòa Cảnh quan tự nhiên 

17 66-67 Tân Đảo Ninh Ích Ninh Hòa HST RNM 

18 72-73 Hang Heo  Vĩnh Hải Nha Trang 

Cảnh quan tự nhiên 
Có giá trị cho công 

tác giáo dục và 
nghiên cứu khoa học 

19 90-91 
Bãi biển Trần 

Phú 
Xương Huân Nha Trang Cảnh quan tự nhiên 

20 93-94 
Bãi biển Trần 
Phú 

Lộc Thọ Nha Trang Cảnh quan tự nhiên 

21 94-95 
Bãi biển Trần 
Phú 

Lộc Thọ Nha Trang 

Cảnh quan tự nhiên 
Khu vực có dự án 

Evason Ana 
Mandara Nha Trang 

sắp tới chuyển về 
khu vực bãi Dài, 
Cam Lâm 

22 95-96 
Bãi biển Trần 
Phú 

Vĩnh 
Nguyên 

Nha Trang 

Cảnh quan tự nhiên 
Khu vực có dự án 
Evason Ana 

Mandara Nha Trang 
sắp tới chuyển về 

khu vực bãi Dài, 
Cam Lâm 

23 96-97 
Bãi biển Trần 
Phú 

Vĩnh 
Nguyên 

Nha Trang 
Cảnh quan tự nhiên 
 

24 107-121 Bãi Dài  
Cam Hải 

Đông 
Câm Lâm 

Cảnh quan tự nhiên 

 

25 124-125 
Đỉnh Đầm Cam Hải 

Đông 
Câm Lâm 

HST cỏ biển 

25 124-126 Đỉnh Đầm Cam Hòa Câm Lâm HST cỏ biển 

27 135-135A Cam Phúc Bắc 
Cam Phúc 

Bắc 
Cam Ranh HST cỏ biển 

28 135B-135C Cam Phúc Bắc Cam Phúc Cam Ranh HST cỏ biển 
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TT Đoạn bờ biển Khu vực Xã/thị trấn Huyện Ghi chú 

Bắc 

29 135D-136 Cam Phúc Bắc 
Cam Phúc 

Bắc 
Cam Ranh HST cỏ biển 

30 136-137 Cam Phúc Nam 
Cam Phúc 
Nam 

Cam Ranh HST cỏ biển 

31 146-147 
Cam Thịnh 

Đông 

Cam Thịnh 

Đông 
Cam Ranh HST cỏ biển 

 

 

 

Bảng 3.3: Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB cho mục đích bảo 

vệ HST, duy trì giá trị dịch vụ HST và cảnh quan tự nhiên vùng bờ 

( Các khu vực trên đảo) 

TT Tên đảo Đoạn Khu vực Mục đích Ghi chú 

I Huyện Vạn Ninh   

1 Hòn Đôi 
 Vịnh Vân 

Phong 
Bảo vệ cảnh quan 

Thiết lập cho cả 
đảo 

2 Hòn Lớn HL1-HL2 nt Bảo vệ HST rạn san hô  

3 Hòn Lớn HL3-HL4 nt Bảo vệ HST rạn san hô 
 

3 Hòn Săng  nt Bảo vệ cảnh quan 
Thiết lập cho cả 

đảo 

4 Hòn Mao 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

Thiết lập cho cả 
đảo 

5 Hòn Một 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 

sinh thái 

Thiết lập cho cả 

đảo 

6 
Hòn Bịp 
– Điệp 

Sơn 

HB2-HB1 nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

 

7 Hòn Ó 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái rạn san hô 

Thiết lập cho cả 
đảo 

8 

Hòn Dút 

(Hòn 
Quạ) 

HD1-HD2 nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 

sinh thái rạn san hô 

 

9 
Hòn Dút 
(Hòn 

Quạ) 

HD3-HD4 nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 

sinh thái rạn san hô 

Thiết lập cho cả 
đảo 

10 
Hòn Chà 
Là 

 
Ninh Vân 

Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

Thiết lập cho cả 
đảo 

11 Hòn Nứa 
 

Đầm Nha Phu Bảo vệ cảnh quan 
Thiết lập cho cả 

đảo 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực Mục đích Ghi chú 

12 Hòn Lăng 
 nt 

Bảo vệ cảnh quan 
Thiết lập cho cả 

đảo 

13 Hòn Giữa 
 

nt Bảo vệ cảnh quan 
Thiết lập cho cả 
đảo 

14 Hòn Thị 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 

sinh thái 

Thiết lập cho cả 

đảo 

15 Hòn Sầm 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

Thiết lập cho cả 
đảo 

16 
Hòn Lao 

(đảo Khỉ) 
DK2-DK1 nt 

Bảo vệ cảnh quan, HST 

sinh thái 

 

17 Hòn Rùa 
 Vĩnh Hòa 

Nha Trang 
Bảo vệ cảnh quan 

Thiết lập cho cả 
đảo 

18 Hòn Đỏ 
 Vĩnh Thọ 

Nha Trang 
Bảo vệ cảnh quan 

Thiết lập cho cả 

đảo 

19 Hòn Yến  
 

Nha Trang Bảo vệ cảnh quan 
Thiết lập cho cả 
đảo 

20 
Hòn 

Dung 

 
Nha Trang Bảo vệ cảnh quan 

Thiết lập cho cả 

đảo 

21 Hòn Mun 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

Thiết lập cho cả 
đảo 

22 Hòn Một 
 

nt 
Bảo vệ cảnh quan, HST 

sinh thái 

Thiết lập cho cả 

đảo 

23 Hòn Nội 
 Vịnh Cam 

Ranh 
Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

Thiết lập cho cả 
đảo 

24 
Hòn 
Ngoại 

 
nt 

Bảo vệ cảnh quan, HST 
sinh thái 

Thiết lập cho cả 
đảo 

25 Bình Ba BB1-BB2 
Cam Bình, 
Cam Ranh 

Bảo vệ cảnh quan 

 

26 Bình Ba BB3-BB4 nt Bảo vệ cảnh quan 

 

27 
Đảo Bình 

Hưng  
BH2-BH1 nt Bảo vệ cảnh quan 

 

 

3.1.3. Đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB gắn với 
yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển  

Quyền tiếp cận của người dân với biển là quyền cơ bản của con người, 
đây không phải là khái niệm mới, Pháp luật trong thời kì đế quốc La Mã đã có 

quy định rằng vùng biển, bờ biển, vùng trời và các vùng nước đang chảy là của 
chung tất cả mọi người.  

 Ở Việt Nam, thuật ngữ “quyền tiếp cận của người dân với biển” được 
quy định tại Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: “Hành lang 
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bảo vệ bờ biển là dải đất vên biển được thiết lập ở những khu vực cần …. bảo 
đảm quyền tiếp cận của người dân với biển”. 

Loại tiếp cận với bờ biển phổ biến nhất là tiếp cận vật lý, chẳng hạn như 
lối đi ra biển, bãi tắm, công viên công cộng. Tiếp cận có thể là thị giác, nghĩa là 
ngắm cảnh quan bờ biển, bãi biển và biển. Hay “tiếp cận văn hóa” với các khía 

cạnh văn hóa hoặc lịch sử của bờ biển. 

Có thể thấy là hầu hết các khu vực vùng bờ của tỉnh Khánh Hòa đều có 

các hoạt động khai thác, sử dụng có liên quan trực tiếp đến dải đất liền sát biển, 
đảo (xây dựng nhà cửa, công trình, nuôi trồng thủy sản, neo đậu tàu thuyền, kinh 

doanh dịch vụ du lịch, v.v..) hoặc gián tiếp như đi ra biển đánh bắt cá, tắm biển, 
v.v…  

Để đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển tại thời điểm hiện tại 
(tắm biển, ngắm cảnh, hưởng thụ không khí trong lành từ biển thổi vào, đi ra 

biển đánh bắt, v.v.) cũng như nhu cầu ngày một tăng cao của người dân trong 
tương lai khi mà hạ tầng ven biển được đầu tư, xây dựng, đời sống người dân 

được cải thiện. Đặc biệt, để tránh phát sinh mâu thuẫn, xung đột sau này giữa 
người dân và doanh nghiệp như tại một số địa phương ven biển trong thời gian 

vừa qua (Sầm Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Thuận, Phú Quốc, v.v..). Hay 
như một số trường hợp đã xảy ra ở Khánh Hòa. Ngoài ra, để việc tiếp cận biển 
dễ dàng hơn của các lực lượng chức năng khi xảy ra các sự cố môi trường, thiên 

tai biển, ven biển. Việc thiết lập HLBVBB để tạo ra khoảng không hay không 
gian công cộng dọc theo đường bờ biển là rất cần thiết.  

Việc xác định các khu vực phải thiết lập HLBVBB cho mục đích đảm bảo 
quyền tiếp cận của người dân với biển được dựa trên hiện trạng khai thác, sử 

dụng và các quy hoạch có liên quan tại dải đất liền sát biển; nhu cầu tiếp cận của 
người dân với biển (hiện tại và tương lai). Đối với những khu vực đã có quy 

hoạch được phê duyệt, những vị trí mà dự án chưa triển khai được xem xét đề 
xuất dành ra một phần không gian sát biển để tạo ra HLBVBB.  

Các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB cho mục đích đảm bảo quyền tiếp 
cận của người dân với biển đảm bảo tính khả thi khi thiết lập HLBVBB sau này, 

do vậy, đều đảm bảo khoảng cách tối thiểu 100 tính từ đường mực nước triều 
cao trở vào, trừ trường hợp đoạn bờ biển của thị trấn Vạn Giã (đoạn 32-33) do 
theo quy hoạch, kè bảo vệ bờ đoạn này được bố trí như một đê quai lấn biển, tim 

kè cách lề đường Trần Hưng Đạo 110m, trong đó phạm vi lấn biển từ 60 - 80m. 
Sau khi tuyến kè bờ biển hoàn thiện, toàn bộ khu vực phía đông đường Trần 

Hưng Đạo sẽ xây dựng thành khu công viên bờ biển, tạo cảnh quan cho thị trấn 
cũng như phát triển du lịch, phục vụ cộng đồng”. Do vậy, HLBVBB sẽ được 

thiết lập sau khi kè hoàn thành và ĐMNTCTBNN sẽ có sự thay đổi theo. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi đề xuất các khu vực vùng bờ tại các 

xã/phường/thị trấn ven biển của tỉnh Khánh Hòa phải thiết lập HLBVBB cho 
mục đích bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển như bảng dưới đây: 
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Bảng 3.4: Các khu vực đề xuất phải thiết lập HLBVBB cho mục đích bảo đảm 
quyền tiếp cận của người dân với biển 

TT 
Đoạn  

bờ biển 
Xã/phường Huyện/thành phố 

1 3-4 Đại Lãnh Vạn Ninh 

2 5-6 Đại Lãnh nt 

3 7-8 Vạn Thọ nt 

4 8-9 Vạn Thạnh nt 

5 10-11 Vạn Thạnh nt 

6 11-12 Vạn Thạnh nt 

7 12-13 Vạn Thạnh nt 

8 16-17 Vạn Thạnh nt 

9 17-17A Vạn Thọ nt 

10 17B-18 Vạn Thọ nt 

11 18-19 Vạn Thọ nt 

12 19-20 Vạn Phước nt 

13 21-22 Vạn Long nt 

14 23-24 Vạn Long nt 

15 25-26 Vạn Khánh nt 

16 26-27 Vạn Thắng nt 

17 28-28A Vạn Giã nt 

18 28B-29 Vạn Giã nt 

19 30-31 Vạn Lương nt 

20 31-32 Vạn Hưng nt 

21 33-34 Vạn Hưng nt 

22 35-36 Vạn Hưng nt 

23 36-37 Vạn Hưng nt 

24 37-48 Ninh Thọ Ninh Hòa 

25 39-40 Ninh Hải nt 

26 44-45 Ninh Hải nt 

27 47-38 Ninh Thủy nt 

28 56-57 Ninh Vân nt 

29 60-61 Ninh Vân nt 

30 62-63 Ninh Phú nt 

31 63-64 Ninh Hà nt 

32 64-65 Ninh Lộc nt 

33 66-67 Ninh Ích nt 

34 68-69 Ninh Ích nt 

35 70-71 Vĩnh Lương Nha Trang 

36 72-73 Vĩnh Lương nt 

37 74-75 Vĩnh Lương nt 

38 78-79 Vĩnh Hòa nt 
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TT Đoạn  

bờ biển 

Xã/phường Huyện/thành phố 

39 80-81 Vĩnh Hòa nt 

40 82-83 Vĩnh Hòa nt 

41 87-88 Vĩnh Thọ nt 

42 90-91 Xương Huân nt 

43 93-94 Lộc Thọ nt 

44 94-95 Lộc Thọ nt 

45 95-96 Vĩnh Nguyên nt 

46 96-97 Vĩnh Nguyên nt 

47 103-104 Phước Đồng nt 

48 104-105 Cam Hải Đông Cam Lâm 

49 106-107 Cam Hải Đông nt 

50 107-121 Cam Hải Đông nt 

51 122-123 Cam Hải Đông nt 

52 124-125 Cam Hải Đông nt 

53 125-126 Cam Hòa nt 

54 126-126A Cam Hải Tây nt 

55 126B-127 Cam Hải Tây nt 

56 127-128 Cam Đức nt 

57 128-129 Cam Thành Bắc Cam Ranh 

58 130-131 Cam Nghĩa nt 

59 132-133 Cam Nghĩa nt 

60 133-134 Cam Phúc Bắc nt 

61 135-135A Cam Phúc Bắc nt 

62 135B-135C Cam Phúc Bắc nt 

63 135D-136 Cam Phúc Bắc nt 

64 136-137 Cam Phúc Nam nt 

65 138-138A Cam Phú nt 

66 138B-139 Cam Phú nt 

67 140-141 Cam Thuận nt 

68 142-143 Cam Linh nt 

69 144-145 Ba Ngòi nt 

70 146-147 Cam Thịnh Đông nt 

71 147-147A Cam Lập nt 

71 147B-148 Cam Lập nt 

73 149-150 Cam Lập nt 

74 151-152 Cam Lập nt 

75 153-154 Cam Lập nt 

76 
155-156 

 
Cam Lập 

nt 

3.2. Đề xuất dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang 
bảo vệ bờ biển 
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Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB được tổng hợp từ 
các khu vực phải thiết lập HLBVBB được đề xuất theo các tiêu chí ở mục 3.1, 

như bảng dưới dây: 
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3.2.1. Các khu vực trên đất liền 

Bảng 3.5: Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

1 3-4 Đại Lãnh 

1419113.24 620278.916 

426 

- Có Bãi biển Đại Lãnh nổi tiếng, 

hiện đang được khai thai thác, sử 
dụng cho mục đích tắm biến 
- Gần đường giao thông 

- Hiện cường độ sử dụng cao, có ít 
tiềm năng mở rộng do hoạt động phát 

triển mạnh mẽ 
 

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ  

 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của người 

dân với biển 

 

1418715.568 620127.489 

2 5-6 Đại Lãnh 

1418027.826 619989.471 

231 

- Có Bãi biển Đại Lãnh nổi tiếng, 
hiện đang được khai thai thác, sử 

dụng cho mục đích tắm biến 
- Gần đường giao thông 

- Hiện cường độ sử dụng cao, có ít 
tiềm năng mở rộng do hoạt động phát 
triển mạnh mẽ 

 

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ  
 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của người 

dân với biển 

 

1417815.734 620051.976 

2 7-8 Vạn Thọ 

1417018.883 620215.967 

7,954 

- Bãi biển đẹp, hoang sơ, tiềm năng 
khai thác du lịch, sinh thái 

- Chưa được khai thác nhiều 
- Thích hợp cho mục đich tắm biển 

- Đã có quy hoạch là khu du lịch 
- Gần đường giao thông 
- Khu vực dễ bị tổn thương do xói sạt 

lở bờ biển, BĐKH và NBD 
 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
 - Bảo đảm quyền 
tiếp cận của người 

dân với biển 
- Giảm thiểu xói 

sạt lở bờ biển, ứng 
phó với BĐKH, 
NBD 

 

1409260.466 622533.605 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

5 8-9 Vạn Thạnh 

1409260.918 622532.753 

5,924 

- Bãi biển Hòn Ngang 

- Bãi biển đẹp, hoang sơ, có tiềm 
năng khai thác du lịch  
- Chưa được khai thác nhiều 

- Thích hợp cho mục đich tắm biển 
- Khai thác du lịch chưa nhiều 

- Đã có quy hoạch là khu du lịch 
- Khu vực dễ bị tổn thương do xói sạt 
lở bờ biển, BĐKH và NBD 

 

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ  
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người 

- Giảm thiểu xói 
sạt lở bờ biển, 
ứng phó với 

BĐKH, NBD 

 

1404821.127 625895.802 

6 10-11 Vạn Thạnh 

1404393.712 625970.817 

3,805 

- Bãi biển Xuân Đừng 
- Bãi biển đẹp, hoang sơ, có tiềm 

năng khai thác du lịch 
- Thích hợp cho mục đich tắm biển 
- Chưa được khai thác nhiều 

- Đã có quy hoạch là khu du lịch 
- Giao thông chưa được thuận lợi  

- Khu vực dễ bị tổn thương do xói sạt 
lở bờ biển, BĐKH và NBD 
 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ  
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người 
- Giảm thiểu xói 

sạt lở bờ biển, 
ứng phó với 
BĐKH, NBD 

 

1401248.703 627728.082 

7 11-12 Vạn Thạnh 

1401248,703 627728,082 

11,310 

- Khu vực nằm phía Đông bán đảo 

Hòn Gốm, có HST rạn san hô bãi 
đẹp, san hô phát triển tốt, độ phủ cao 

- Khu vực có Mũi Đôi – cực Đông 
của tổ quốc, đã được công nhận là di 
tích quốc gia 

- Giao thông chưa được thuận lợi  
- Khu vực dễ bị tổn thương do xói sạt 

lở bờ biển, BĐKH và NBD 
 

- Bảo vệ HST rạn 

san hô  
- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ  
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của người 
dân với biển 

- Giảm thiểu xói 
sạt lở bờ biển, ứng 

 

1399037,46 628979,214 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

phó với BĐKH, 

NBD 
 

8 12-13 Vạn Thạnh 

1399037,46 628979,214 

1,684 

- Bãi biển Hồ Na nằm phía Đông bán 

đảo Hòn Gốm 
- Bãi biển đẹp, hoang sơ, có tiềm 
năng khai thác du lịch 

- Thích hợp cho mục đich tắm biển 
- Giao thông chưa được thuận lợi  

- Đã được quy hoạch là khu du lịch 
 

 
- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ  

 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của người 

dân với biển 
 

 

1397524,594 628421,238 

9 14-15 Vạn Thạnh 

1395157,757 628711,601 

4,507 

- Khu vực nằm phía Đông bán đảo 

Hòn Gốm, có HST rạn san hô bãi 
đẹp, san hô phát triển tốt, độ phủ cao 

(mũi Cột Buồm, vụng Hòn Khô) 
- Địa hình núi bao quanh 
- Giao thông chưa được thuận lợi  

 
 

- Bảo vệ HST rạn 
san hô 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 
vùng bờ 

 

 

1392480,569 628938,517 

10 16-17 Vạn Thạnh 

1404150,302 620049,251 

9,102 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 

trồng thủy sản tại đây 
- Đã được quy hoạch là khu đô thị và 
khu du lịch 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1408014,027 621336,996 

11 
17-

17A 
Vạn Thọ 

1408014,027 621336,996 

3,467 

- Thuộc thôn Tuần Lễ - Xóm Mới, 

khu vực này là khu vực tập trung và 
phân bố chủ yếu của HST RNM và 

thảm cỏ biển, RNM với nhiều cây 
bần trắng cổ thụ hàng trăm năm tuổi, 
kích thước và chiều cao lớn; thảm cỏ 

- Bảo vệ HST 

RNM, thảm cỏ 
biển 

- Bảo vệ cảnh 
quan 
- Bảo đảm quyền 

 

1410424,031 620215,528 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

biển có diện tích lớn cần bảo vệ 

- Đã có quy hoạch là khu du lịch 
- Vị trí đường bờ có sự thay đổi do 
hoạt động lấn biển để nuôi trồng thủy 

sản  
- Có đường giao thông chạy song 

song với đường bờ 
- Có dân cư sống theo dọc 2 bên 
đường giao thông, sát RNM 

tiếp cận của 

người dân với 
biển 

12 
17B-
18 

nt 

1411124,457 619870,72 

7,541 

- Thuộc thôn Tuần Lễ - Xóm Mới, 

khu vực này là khu vực tập trung và 
phân bố chủ yếu của HST RNM và 

thảm cỏ biển, RNM với nhiều cây 
bần trắng cổ thụ hàng trăm năm tuổi, 
kích thước và chiều cao lớn; thảm cỏ 

biển có diện tích lớn cần bảo vệ 
- Đã có quy hoạch là khu du lịch 

- Vị trí đường bờ có sự thay đổi do 
hoạt động lấn biển để nuôi trồng thủy 
sản  

- Có đường giao thông chạy song 
song với đường bờ 

- Có dân cư sống theo dọc 2 bên 
đường giao thông, sát RNM 

- Bảo vệ HST 
RNM, thảm cỏ 
biển 

- Bảo vệ cảnh 
quan 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1415691,77 619503,4 

13 18-19 Vạn Thọ 1415691,77 619503,4 4,190 

- Hiện trạng đang là khu nuôi trồng 
thủy sản 

- Vị trí đường bờ có sự thay đổi do 
hoạt động lấn biển để nuôi trồng thủy 

sản  

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

1414658,605 617053,166 

- Đã có quy hoạch là khu đô thị, khu 

dân cư 
- Có dân cư sống dọc theo đường bờ 
và phía sau các ao, đìa nuôi trồng 

thủy sản 

14 19-20 Vạn Phước 

1414658,605 617053,166 

1,417 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tại đây 

- Đã được quy hoạch là khu đô thị và 
khu CN 
 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1413607,423 616961,75 

15 21-22 Vạn Long 

1413205,185 616741,867 

2,233 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tại đây 
 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1412003,99 616113,55 

16 23-24 Vạn Long 

1411714,735 615317,732 

682 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tại đây 
 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1411371,492 614845,368 

17 25-26 Vạn Khánh 

1411177,531 614146,958 

6,761 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tại đây 

 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1408250,72 611320,814 

18 26-27 Vạn Thắng 

1408250,72 611320,814 

5,207 

- Hiện trạng tại khu vực đang có hoạt 
động nuôi trồng thủy sản 

 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1405573,65 609228,138 



91 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

19 
28-
28A 

Thị trấn 
Vạn Giã 

1404543,573 606716,843 

1,403 

- Khu vực có hiện tượng bờ biển xói 

lở cục bộ do bão, triều cường 
- Theo quy hoạch đoạn kè biển thị 
trấn Vạn Giã có tim kè được bố trí 

như một đê quai lấn biển, cách lề 
đường Trần Hưng Đạo khoảng 

110m, Đất bờ hiện trạng rộng 
khoảng 50m, phạm vi lấn biển 
khoảng 60m, Sau khi tuyến kè bờ 

biển hoàn thiện, toàn bộ khu vực 
phía đông đường Trần Hưng Đạo sẽ 

xây dựng thành khu công viên bờ 
biển, tạo cảnh quan cho thị trấn cũng 
như phát triển du lịch, phục vụ cộng 

đồng”, 
 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

 

1403689,988 605791,763 

20 
28B-
29 

nt 1403574,77 605757,771 448 

- Khu vực có hiện tượng bờ biển xói 

lở cục bộ do bão, triều cường 
- Theo quy hoạch đoạn kè biển thị 
trấn Vạn Giã có tim kè được bố trí 

như một đê quai lấn biển, cách lề 
đường Trần Hưng Đạo khoảng 

110m, Đất bờ hiện trạng rộng 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

 



92 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

1403164,246 605658,194 

khoảng 50m, phạm vi lấn biển 

khoảng 60m, Sau khi tuyến kè bờ 
biển hoàn thiện, toàn bộ khu vực 
phía đông đường Trần Hưng Đạo sẽ 

xây dựng thành khu công viên bờ 
biển, tạo cảnh quan cho thị trấn cũng 

như phát triển du lịch, phục vụ cộng 
đồng”, 
 

21 30-31 Vạn Lương 

1400468,75 604232,815 

726 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 

trồng thủy sản 
 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1399987,275 604476,663 

22 31-32 Vạn Hưng 

1398784,556 604248,238 

2,132 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản 
- Phía trong có dân cư sống tập trung 

- Tiếp giáp với khu bảo tồn Rạn Trào 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1398492,159 602689,736 

23 33-34 Vạn Hưng 

1397945,677 602403,023 

1,058 

- Thuộc khu bảo tồn Rạn Trào là nơi 
khu vực tập trung và phân bố chủ 

yếu của thảm cỏ biển 
- Hai đầu tiếp giáp với khu dân cư 
sống tập trung 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản 

- Bảo vệ HST 
thảm cỏ biển 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1396551,812 602037,388 

24 35-36 Vạn Hưng 

1396551,812 602037,388 

2,566 

- Thuộc khu bảo tồn Rạn Trào là nơi 

khu vực tập trung và phân bố chủ 
yếu của thảm cỏ biển 
- Đầu 35 tiếp giáp với khu dân cư 

sống tập trung 

- Bảo vệ HST 

biển nhiệt đới 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 

 

1395711,708 603516,944 



93 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

-  Hiện tại đang có hoạt động 

nuôitrồng thủy sản 

biển 

25 36-37 Vạn Hưng 

1395711,708 603516,944 

5,305 

- Hiện trạng tại khu vực đang có hoạt 
động nuôi trồng thủy sản 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1392197,84 603134,653 

26 37-38 Ninh Thọ 

1392197,84 603134,653 

6,602 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản 

- Có quy hoạch thành khu đô thị 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1390265,157 604021,394 

27 39-40 Ninh Hải 

1390240,997 604184,183 

1,044 

- Hiện tại đang có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản 

- Có quy hoạch thành khu đô thị 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1390873,335 604690,169 

28 41-43 Ninh Hải 

1392106,535 607659,147 

2,969 

- Khu vực Mũi Dù là nơi phát hiện 

các hoá thạch Cúc đá trong hệ tầng 
Mã Đà có giá trị rất lớn về mặt khoa 
học địa chất  

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ (có giá 
trị về mặt khoa 

học, giáo dục) 

 

1390790,992 607074,699 

29 44-45 Ninh Hải 

1389759,996 606629,511 

1,211 

- Khu vực có bãi tắm Dốc Lết hiện 
đang khai thác du lịch nghỉ dưỡng, 

tắm biển 
- Khu vực có cảnh quan đẹp, bãi biển 
trải dài, rất thoải, cát biển mịn, thích 

hợp cho tắm biển 
 

 
- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ  
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 
 

 

1388572,16 606408,521 



94 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

30 47-48 Ninh Hải 

1385117,495 606776,956 

453 

- Khu vực có bãi tắm Dốc Lết hiện 

đang khai thác du lịch nghỉ dưỡng, 
tắm biển 
- Khu vực có cảnh quan đẹp, bãi biển 

trải dài, rất thoải, cát biển mịn, thích 
hợp cho tắm biển 

 

 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 
vùng bờ  

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 
 

 

1384850,111 607128,943 

31 56-57 Ninh Vân 

1370311,443 617363,469 

823 

- Là một trong ít khu vực thuộc xã 

Ninh Vân có địa hình dốc thoải 
- Khu này đang chuẩn bị xây resort 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1369809,167 616747,317 

32 60-61 Ninh Vân 

1369887,882 614640,33 

608 

Khu vực đang được xây dựng làm 
khu đô thị 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1369439,762 614236,358 

33 62-63 Ninh Phú 

1376633,27 602244,004 
 

2,332 

Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng hải sản của người dân 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1377783,143 600494,084 

34 63-64 Ninh Hà 

1377783,143 600494,084 

12,828 

Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng hải sản của người dân 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1375642,917 599362,941 

35 64-65 Ninh Lộc 1375642,917 599362,941 2,619 
Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng hải sản của người dân 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 

 



95 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

1374331,894 597785,856 người dân với 

biển 

36 66-67 Ninh Ích 

1373568,052 598794,802 

6,672 

- Thuộc thôn Tân Đảo, là khu vực có 
HST RNM phân bố theo bờ các đầm 

nuôi trồng thủy sản (là khu vực cây 
ngập mặn tập trung có diện tích 
tương đối lớn) 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản của người dân 

- Bảo vệ HST 
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 
 

 

1371639,773 601823,284 

37 68-69 Ninh Ích 

1371349,77 602030,64 

762 
- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản của người dân 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

 

1371207,057 602692,886 

38 70-71 
Vĩnh 
Lương 

1367042,471 602652,801 

2,072 

- Khu vực tiếp giáp với Vịnh Nha 
Phu, Bên trên là đường Quốc Lộ 1A 

uốn quanh đèo, bên dưới là biển, có 
cảnh quan thiên nhiên đẹp, 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

 

1365406,472 603311,87 

39 72-73 
Vĩnh 
Lương 

1363773,134 604189,911 

1,415 

- Khu vực có Hang Heo và giáp với 
bãi Tiên tại đây bãi đá có hình dạng 

rất đẹp cong vòng theo bờ biển, dài 
khoảng gần cây số, Bên tay trái là bãi 
tắm Lương Sơn, bên tay phải có 

những khối đá nhọn to sừng sững, kì 
ảo 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

 

1363034,203 604901,198 



96 

TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

40 74-75 
Vĩnh 
Lương 

1362865,096 605332,601 

 

Khu vực có đường giao thông chạy 

sát biển, từ đây có thể nhìn ra được 
đầm Nha Phu, đảo Khỉ 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

 

1360864,419 607662,237 

41 76-77 Vĩnh Hòa 

1360197,256 607116,12 

334 

Đây là khu vực đô thị ven biển, do 
vậy, để giữ được giá trị về mặt cảnh 

quan của một đô thị ven biển, tạo ra 
không gian công cộng, việc dành ra 
một khoảng không gian nhất định, 

đảm bảo tầm nhìn ra biển là rất cần 
thiết 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 
 

 

1360017,577 606972,009 

42 78-79 Vĩnh Hòa 

1359895,4 605999,998 

173 

Đây là khu vực đô thị ven biển, do 

vậy, để giữ được giá trị về mặt cảnh 
quan của một đô thị ven biển, tạo ra 

không gian công cộng, việc dành ra 
một khoảng không gian nhất định, 
đảm bảo tầm nhìn ra biển là rất cần 

thiết 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 
 

 

1359848,341 605842,83 

43 80-81 Vĩnh Hòa 

1359922,722 605359,982 

402 

Đây là khu vực đô thị ven biển, do 
vậy, để giữ được giá trị về mặt cảnh 

quan của một đô thị ven biển, tạo ra 
không gian công cộng, việc dành ra 
một khoảng không gian nhất định, 

đảm bảo tầm nhìn ra biển là rất cần 
thiết 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 
 

 

1359820,099 604982,643 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

44 82-83 Vĩnh Hòa 

1359688,735 604722,25 

722 

 

Đây là khu vực đô thị ven biển, do 
vậy, để giữ được giá trị về mặt cảnh 
quan của một đô thị ven biển, tạo ra 

không gian công cộng, việc dành ra 
một khoảng không gian nhất định, 

đảm bảo tầm nhìn ra biển là rất cần 
thiết 

 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

 

1359439,985 604059,466 

45 87-88 Vĩnh Thọ 

1357235,021 603832,063 

905 

Khu vực có dự án Công viên Văn 

hóa, giải trí, thể thao Sao Nha Trang 
đã được thu hồi 

  

1356670,379 603706,987 

46 90-91 
Xương 
Huân 

1355960,842 603067,499 

255 

- Khu vực nằm trên đường Trần Phú, 
Nha Trang 
- Có công viên  

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 
vùng bờ 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 
 

 

1355718,693 602987,905 

47 93-95 Lộc Thọ 

1353942,281 602873,641 

1,840 

 - Khu vực thuộc bãi tắm Trần Phú 

Nha Trang, hiện đang được khai thác 
cho tắm biển 

- Số lượng du khách rất lớn 
- Khu vực có mật độ đông dân cư 
cao 

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 
 

Đoạn 94-

95 có dự 
án Ana 

Mandara sẽ 
di dời vào 
năm 2020 1352192,199 603396,776 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

48 95-97 
Vĩnh 
Nguyên 

1352192,199 603396,776 

1,338 

- Khu vực thuộc bãi tắm Trần Phú 

Nha Trang, hiện đang được khai thác 
cho tắm biển 
- Số lượng du khách rất lớn 

- Khu vực có mật độ đông dân cư 
cao 

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân vớibiển 

Đoạn 95-

96 có dự 
án Ana 
Mandara sẽ 

di dời vào 
năm 2020 

1351127,856 604198,439 

49 
103-

104 

Phước 

Đồng 

1344569,099 605020,485 

2,406 

- Khu vực nằm trên đường từ sân bay 

Cam Ranh về tp Nha Trang 
 

- Bảo đảm qyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1342825,36 605762,276 

50 
104-

105 

Cam Hải 

Đông 

1342825,36 605762,276 

692 

- Khu vực nằm trên đường từ sân bay 

Cam Ranh về tp Nha Trang  
- Tiếp giáp với xã Phước Đồng, Nha 

Trang 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1342765,298 605212,693 

51 
106-

107 

Cam Hải 

Đông 

1341801,518 604590,482 

3,326 

- Khu vực nằm trên đường từ sân bay 
Cam Ranh về tp Nha Trang và là nơi 
đầu tiên mà du khách có thể ngắm 

nhìn cảnh đẹp của biển Khánh Hòa 
khi đi bằng đường hàng không tới 

Khánh Hòa 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1340261,103 602871,587 

52 
107-

121 

Cam Hải 

Đông 
1340261,103 602871,587 10,313 

- Khu vực có bãi Dài (Cam Hải 
Đông) 
là một trong những bãi tắm nổi tiếng 

của Khánh Hòa 
- Bãi Dài có vài chục hàng quán che 

dựng tạm bợ phục vụ du lịch như 
tắm nước ngọt, ăn uống, cho thuê 
quần áo, phao tắm…  

 
- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

1330523,123 605226,127 

- Trên con đường đất xuống bãi tắm 

còn hoang sơ, thôn dã, có những bụi 
xương rồng hay những khu vườn rào 
dậu rộng rãi trồng nhiều cây ăn trái, 

- Khu vực được quy hoạch phát triển 
du lịch của tỉnh Khánh Hòa 

- Tại đây, hiện có rất nhiều dự án đã, 
đang triển khai hoặc đã được 
cấpphép 

- Giảm thiểu sạt 

lở bờ biển, ứng 
phó với BĐKH và 
NBD  

53 
122-

123 

Cam Hải 

Đông 

1330158,026 603651,9 

3,419 
- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1332505,478 602453,958 

54 
124-
125 

Cam Hải 
Đông 

1340378,23 599280,7 

6,399 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 
- Khu vực có rừng ngập mặn,  
thảm cỏ biển phân bố tập trung với 

diện tích lớn 

- Bảo vệ HST 
RNM, thảm cỏ 
biển 

 
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1338824,722 598171,166 

55 
125-

126   
Cam Hòa 

1340378,23 599280,7 

3,594 

- Khu vực hiện đang nuôi trồng thủy 

sản 
- Khu vực có rừng ngập mặn và thảm 

cỏ biển với diện tích lớn 

- Bảo vệ HST 

RNM, thảm cỏ 
biển 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1338824,722 598171,166 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

56 
126-
126A 

Cam Hải 
Tây 

1338824,722 598171,166 

4,985 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1336885,452 600488,27 

57 
126B-

127 

Cam Hải 

Tây 

 
1335108,765 

 

600861,896 

 2,508 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1334047,145 600281,923 

58 
127-
128 

Cam Đức 

1334047,145 600281,923 

2,185 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1333151,172 600340,86 

59 
128-
129 

Cam Thành 
Bắc 

1333151,172 600340,86 

3,631 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1331270,32 601354,705 

60 
130-
131 

Cam Nghĩa 

1330012,189 603163,653 

8,488 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 
 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1326276,217 603095,574 

61 
132-
133 

Cam Nghĩa 1325750,217 603867,586 4,898 
- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

1324166,18 602973,969  người dân với 

biển 

62 
133-
134 

Cam Phúc 
Bắc 

1324166,18 602973,969 

859 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1323703,583 602924,903 

63 
135-
13A 

Cam Phúc 
Bắc 

1323075,706 602631,958 

620 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

- Khu vực có HST thảm cỏ biển với 
diện tích tương đối lớn 

 

- Bảo vệ HST 
thảm có biển 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1322635,214 602385,626 

64 
135B-
135C 

Cam Phúc 
Bắc 

1322627,012 602300,309 

1,225 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

- Khu vực có HST thảm cỏ biển với 
diện tích tương đối lớn 

 

- Bảo vệ HST 
thảm có biển 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1322058,139 602064,345 

65 
135D-

136 
Cam Phúc 
Bắc 

1322007,344 602116,694 

1,007 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

- Khu vực có HST thảm cỏ biển với 
diện tích tương đối lớn 

 

- Bảo vệ HST 
thảm có biển 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1321624,09 601931,609 

66 
136-
137 

Cam Phúc 
Nam 

1321624,09 601931,609 

1,314 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 
- Khu vực có HST thảm cỏ biển với 
diện tích tương đối lớn 

 

- Bảo vệ HST 

thảm có biển 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1321056,758 601882,077 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

67 
138-
138A 

Cam Phú 

1319117,533 600654,069 

570 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1318763,331 600289,69 

68 
138B-
139 

Cam Phú 

1318660,698 600230,686 

2,290 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1317892,389 599645,566 

69 
140-

141 
Cam Thuận 

1317297,025 599736,718 

1,084 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 
 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1316804,357 599225,431 

70 
142-

143 
Cam Linh 

1316324,517 598539,785 

1,084 

 - Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1315869,097 597864,393 

71 
144-
145 

Ba Ngòi 

1316798,349 595679,103 

2,787 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1315814,49 595432,062 

72 
146-
147 

Cam Thịnh 
Đông 
 

1314533,147 594711,812 

18,157 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 
nuôi trồng thủy sản 

- Khu vực có HST thảm cỏ biển với 
diện tích tương đối lớn 

- Bảo vệ HST cỏ 
biển 

- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1307505,478 595288,877 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

73 
147-
147A 

Cam Lập 

1307505,478 595288,877 

1,732 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 
 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 
biển 

 

1307214,476 596265,377 

74 
147B-
148 

Cam Lập 

1307140,191 596494,062 

958 

- Khu vực hiện đang có hoạt động 

nuôi trồng thủy sản 
 

- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1307347,419 597248,5 

75 
149-
150 

Cam Lập 

1312340,513 601881,818 

1,050 

 

- Khu vực có bãi biển cát trắng trải 

dải 

- Đường giao thông đi lại khó khăn 

 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1311590,217 601266,005 

76 
151-
152 

Cam Lập 

1311116,049 601106,036 

2,081 

- Khu vực có bãi biển cát trắng trải 

dải 

- Đường giao thông đi lại khó khăn 

 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân vớibiển 

 

1310379,043 601022,054 

77 
153-
154 

Cam Lập 

1310316,78 600988,372 

809 

- Khu vực có bãi biển cát trắng trải 

dải 

- Đường giao thông đi lại khó khăn 

- Bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên 

vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 
tiếp cận của 

người dân với 
biển 

 

1309668,541 600877,971 
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TT 

Đoạn 

 bờ 

biển 

Xã/thị 

trấn 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y (m) 

Chiều dài 

bờ biển 

(m) 

78 
155-
156 

 

Cam Lập 

1308442,598 601421,424 

1,656 

- Khu vực có bãi biển cát trắng trải 

dải (bãi Robinson và bãi Cồn) 

- Đường giao thông đi lại khó khăn 

 

- Bảo vệ cảnh 

quan tự nhiên 
vùng bờ 
- Bảo đảm quyền 

tiếp cận của 
người dân với 

biển 

 

1306909,177 601363,233 
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3,2,2, Các đảo ven bờ 

Bảng 3,6: Các đảo ven bờ tỉnh Khánh Hòa 

TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 
đảo (m) 

1 Hòn Đôi 
 Vịnh Vân 

Phong 
1399700,993 632016,489 13,871 

Nằm gần mũi Đôi, điểm 
cực Đông của Tổ quốc,  

Bảo vệ 
cảnh quan 

Thiết lập 
cho cả đảo 

2 Hòn Lớn HL1-HL2 nt 

1388029.611 624979.011 
11100 

 

Nằm phía Tây Nam đảo 

Hòn Lớn là khu vực có 
nhiều rạn san hô phát 

triển tốt 

Bảo vệ 
HST rạn 
san hô 

 

1393945.387 618175.688 

3 Hòn Lớn HL3-HL4 nt 

1394272.922 617831.691 

5,565 

Nằm phía Tây Nam đảo 

Hòn Lớn là khu vực có 
nhiều rạn san hô phát 

triển tốt 

Bảo vệ 
HST rạn 
san hô 

 

614162.268 1395853.394 

3 Hòn Săng  nt 1398791,586 618339,794 4081,590 
Nằm phía Bắc đảo hòn 

Lớn 

Bảo vệ 

cảnh quan 

Thiết lập 

cho cả đảo 

4 Hòn Mao 

 

nt 1409064,493 617185,584 445.750462 Nằm phía Bắc hòn Bịp 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái 

Thiết lập 
cho cả đảo 

5 Hòn Một 

 

nt 
1407998,250
41 

616050,467 807,731014 Nằm phía Bắc hòn Bịp 

Bảo vệ 

cảnh quan, 
HST sinh 
thái 

Thiết lập 

cho cả đảo 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

6 
Hòn Bịp – 

Điệp Sơn 
HB2-HB1 nt 

1406281.488 613186.344 

5093.298 

- Trên đảo có dân cư sinh 

sống tại đoạn HB1-HB2 
- Đây cũng là địa danh 

thu hút được rất nhiều 
khách du lịch tới tham 
quan, chiêm ngưỡng con 

đường mòn kéo dài gần 
800m nối giữa nhóm đảo 

Điệp Sơn (hòn Bịp, hòn 
Dút và hòn Ó), có thể 
được xem là độc nhất vô 

nhị tại Việt Nam, 
- Có cỏ biển và rạn san hô 

phân bố ở vùng nước ven 
đảo 
 

 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái 

 

1406113.223 614153.056 

7 Hòn Ó 

 

nt 1405228,926 612801,961 
1600 

 

- Nằm trong nhóm đảo 
Điệp Sơn (hòn Bịp, hòn 

Dút và hòn Ó) 
- Điểm tham quan mới lạ, 
hoang sơ và ẩn chứa 

nhiều điều kỳ thú,  
- Là nơi thu hút khách du 

lịch đến tham quan, lặn 
ngắm rạn san hô quanh 
đảo 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái rạn san 
hô 

Thiết lập 
cho cả đảo 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

8 
Hòn Dút 
(Hòn Quạ) 

HD1-HD2 nt 

1404697.225 612460.254 

1066.778 

- Nằm trong nhóm đảo 

Điệp Sơn (hòn Bịp, hòn 
Dút và hòn Ó) 
- Có rạn san hô phân bố ở 

vùng nước ven đảo 
- Là nơi thu hút khách du 

lịch đến tham quan, lặn 
ngắm rạn san hô quanh 
đảo 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái rạn san 

hô 

 

1404123.322 611700.568 

9 
Hòn Dút 

(Hòn Quạ) 
HD3-HD4 nt 

1404278.434 611802.081 

789.904 

- Nằm trong nhóm đảo 

Điệp Sơn (hòn Bịp, hòn 
Dút và hòn Ó) 

- Là nơi thu hút khách du 
lịch đến tham quan, lặn 
ngắm rạn san hô quanh 

đảo 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái rạn san 
hô 

 

1404805.597 612322.355 

10 Hòn Đỏ 

 

Ninh 

Phước 
1381073,241 619150,146 5989,676057 

- Thuộc xã Ninh Phước, 
là một đảo nhỏ nằm ở 

phía đông bắc bán đảo 
Hòn Hèo, ngoài khơi thị 

xã Ninh Hòa, cách đất 
liền khoảng 10km  
- Đây là một hòn đảo xinh 

đẹp với những bãi cát 
hoang sơ, những gành đá 

thiên tạo muôn màu muôn 
vẻ, những giếng nước 
ngọt tự nhiên, những ngôi 

miễu thờ và những câu 

Bảo vệ 

cảnh quan  

Thiết lập 
cho cả đảo 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

chuyện linh thiêng, huyền 

bí gắn liền với nghề lưới 
đăng truyền thống, 

- Hòn Đỏ là một đảo đá 
hoa cương với nhiêu tảng 
đá lớn nhỏ xêp chồng lên 

nhau muôn hình, muôn vẻ 

11 
Hòn Chà 

Là 

 

Ninh Vân 1367433,406 622114,290 4835,682548 

Là hòn đảo yến nằm 
ngoài khơi, về hướng 

Đông của xã Ninh Vân, 
Ninh Hòa,  

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái 

Thiết lập 
cho cả đảo 

12 Hòn Nứa 
 Đầm Nha 

Phu 
1371630,644 603384,220 903,236908 

Là đảo nhỏ nằm trong 

đầm Nha Phu 

Bảo vệ 

cảnh quan 

Thiết lập 

cho cả đảo 

13 Hòn Lăng 
 nt 

1371687,573 605032,233 1269,556209 
Là đảo nhỏ nằm trong 
đầm Nha Phu 

Bảo vệ 
cảnh quan 

Thiết lập 
cho cả đảo 

14 Hòn Giữa 
 

nt 1371483,000 605516,664 1602,943026 
Là đảo nhỏ nằm trong 

đầm Nha Phu 

Bảo vệ 

cảnh quan 

Thiết lập 

cho cả đảo 

15 Hòn Thị 

 

nt 1370042,472 606481,597 6635,014678 

- Trên đảo có nước ngọt, 
đất canh tác và một làng 
ngư phủ tên Tân Long, 

nhưng nay đã dời vào đất 
liền 

- Hiện tại, trên đảo có 
nhân viên nuôi khỉ sinh 
sống 

 - Hiện còn nhiều di tích 
lịch sử như Đình Miếu 

thờ liệt sĩ Tây Sơn và 
nghĩa quân Cần Vương, 
Miếu thờ Nữ Thần Thiên 

Bảo vệ 

cảnh quan, 
HST sinh 

thái 

Thiết lập 
cho cả đảo 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

Y A Na, Miếu thờ Thần 

Nam Hải (Thần Cá Voi) 
và nhiều Cổ Tháp trên 

200 năm vẫn còn nguyên 
vẹn 
- Có cỏ biển phân bố ở 

vùng nước ven đảo 

16 Hòn Sầm 

 

nt 1369886,538 605029,871 1443,178962 

- Không có người dân 
sinh sống trên đảo  

- Trên đảo có rất nhiều 
cây cam rừng và nhãn 

rừng 
 

Bảo vệ 

cảnh quan, 
HST sinh 

thái 

Thiết lập 
cho cả đảo 

17 
Hòn Lao 
(đảo Khỉ) 

 
 

 
 

 
 
DK2-DK1 nt 

1367349.518 604730.488 

789.904 

- Nằm giữa đầm Nha Phu 
thuộc xã Lương Sơn (Nha 

Trang - Khánh Hoà) 
- Hòn Lao còn gọi là Đảo 

Khỉ vì có bầy khỉ sống 
hoang trên đảo 
- Có cỏ biển phân bố ở 

vùng nước ven đảo 
- Hòn Lao được đầu tư, 

tôn tạo thành khu giải trí 
dã ngoại với nhiều dịch 
vụ phục vụ khách du lịch, 

Bảo vệ 
cảnh quan, 
HST sinh 

thái 

 

1366823.865 604807.537 

18 Hòn Rùa 

 
Vĩnh Hòa 
Nha Trang 

1359246,804 607931,484 1308,782126 

Năm 2003 dự án trồng 
rừng, nuôi rong biển kết 
hợp du lịch sinh thái trên 

đảo Hòn Rùa, phường 

Bảo vệ 
cảnh quan 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

Vĩnh Hòa, TP Nha Trang 

được cấp giấy chứng nhận 
đầu tư dự án, tuy nhiên 

hiện nay đã có quyết định 
chấm dứt hoạt động, thu 
hồi Giấy chứng nhận đầu 

tư  

19 Hòn Đỏ 

 

Vĩnh Thọ 
Nha Trang 

1356716,174 604036,2728 487,39889 

- Trên đảo có một ngôi 
chùa duy nhất là chùa Từ 

Tôn,  
- Nằm trong Danh thắng 

Hòn Chồng – Hòn Đỏ 
nằm bên bờ vịnh Nha 
Trang, năm 1998 được 

xếp hạng là di tích Quốc 
gia 

 

Bảo vệ 
cảnh quan 

 

20 Hòn Yến  
 

Nha Trang 1358640,730 621563,333 1725,169845 
Là hòn đảo nhỏ nằm trong 
Vịnh Nha Trang 

Bảo vệ 
cảnh quan 

 

21 Hòn Dung 
 

Nha Trang 1357184,346 620535,961 2415,282731 
Là hòn đảo nhỏ nằm trong 
Vịnh Nha Trang 

Bảo vệ 
cảnh quan 

 

22 Hòn Mun 

 

nt 1346017,330 614116,5001 6686,234484 

Hòn Mun có hệ rạn san 
hô (đã phát hiện được 
khoảng 350 loài) và sinh 

vật biển đa dạng, phong 
phú là khu bảo tồn biển 
đầu tiên của Việt Nam, 

được Quỹ Ðộng vật 
hoang dã thế giới (WWF) 

đánh giá là khu vực đa 

Bảo vệ 

cảnh quan, 
HST sinh 

thái 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%B9_%C3%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_hoang_d%C3%A3_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%B9_%C3%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_hoang_d%C3%A3_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

dạng sinh học biển bậc 

nhất ở Việt Nam, Hệ sinh 
thái động, thực vật biển ở 

đây vô cùng phong phú 

23 Hòn Một 

 

nt 1346852,637 611136,681 3507,014842 

- Đây cũng là điểm du 
lịch thu hút được nhiều 

khách ghé thăm 
- Đảo này đang được khai 
thác và phát triển mạnh về 

du lịch  
- San hô ở đây không thua 

kém gì Hòn Mun, độc 
đáo, rực rỡ, màu sắc, 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái 

 

24 Hòn Nội 

 

Vịnh Cam 

Ranh 
1331589,722 616724,075 5307,128856 

- Là một trong những đảo 
Yến của Khánh Hòa  

- Rất nhiều khách du lịch 
ghé thăm Đảo bới nơi đây 

có bãi tắm đôi có một 
không hai ở Việt Nam 
- Ở đây có Đền thờ Tổ 

nghề yến  

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái 

 

25 Hòn Ngoại 

 

nt 1327803,469 616643,768 1627,907919 

- Đây là nơi có nhiều 
hang Yến nhất 

- Nơi đây có đền thờ Đảo 
chủ Thánh mẫu, tương 
truyền là bà Lê Thị Huyền 

Trâm, một nữ tướng Tây 
Sơn có công phát triển 

nghề khai thác yến sào ở 
Khánh Hòa, 

Bảo vệ 
cảnh quan, 

HST sinh 
thái 
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TT Tên đảo Đoạn Khu vực 

Vị trí địa lý 

Mô tả Mục đích Ghi chú 
X (m) Y(m) 

Chiều dài bờ 

đảo (m) 

26 Bình Ba BB1-BB2 
Cam Bình, 
Cam Ranh 

1308978.008 606276.987 
182 

Khu vực có bãi tắm Con 
Rùa 

Bảo vệ 
cảnh quan 

 

606210.439 1309079.859 

27 Bình Ba BB3-BB4 nt 
1310108.818 606048.725 

342 
Khu vực có bãi tắm Bồ 
Đề 

Bảo vệ 
cảnh quan 

 

1310314.735 605819.129 

28 
Đảo Bình 
Hưng  

BH2-BH1 nt 

1303503.787 604720.557 

1,429 
Khu vực phía đông của 
Đảo Bình Hưng 

Bảo vệ 
cảnh quan 

Còn có tên 

gọi khác là 
hòn Tý hay 

hòn Chút,  1302433.097 605080.046 

 

Ghi chú: Tọa độ các điểm đầu và điểm cuối được xác định trên hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục địa phương 108015’, múi 
chiếu 30 , Đối với các đảo thiết lập HLBVBB  chỉ thiết lập tại một số đoạn, các điểm trên đảo được đánh theo thứ tự từ Đông sang 

Tây từ Nam lên Bắc. 
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3.2.3. Hình ảnh các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

 

Hình 3.1. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Đại Lãnh,  

Vạn Ninh (Đoạn 3-4 và5-6) 

 

Hình 3.2. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Thọ,  

Vạn Ninh (Đoạn 7-8) 

 



114 

 

Hình 3.3. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Thạnh,  

Vạn Ninh (Đoạn 8-9, 9-10,10-11,11-12,12-13,16-17 ) 

 

Hình 3.4. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Thạnh,  

Vạn Ninh (Đoạn 14-15, HL1-HL2,HL3-HL4 ) 
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Hình 3.5. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Thạnh,  

Vạn Ninh (Đoạn 16-17, 17-17A, HB2-HB1, HD1-HD2, HD3-HD4) 

 

Hình 3.6. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Thọ ( Đoạn 17B-18, 

18-19), Vạn Phước (đoạn 19-20), Vạn Long (Đoạn 21-22, 23-24) 
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Hình 3.7. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Khánh ( Đoạn 25-

26), Vạn Thắng(đoạn 26-27) 

 

Hình 3.8. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại TT. Vạn Giã ( Đoạn 28-

28A), Vạn Thắng(đoạn 28B-29) 
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Hình 3.9. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Lương  

( Đoạn 30-31), Vạn Hưng(đoạn 31-32, 33-34) 

 

Hình 3.10. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vạn Hưng (đoạn 35-36, 

36-37)  
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Hình 3.11. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Ninh Thọ (đoạn 37-
38),P. Ninh Hải (Đoạn 39-40, 41-43, 44-45) 

 

 

 

Hình 3.12. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Ninh Thủy (đoạn 47-

48) 
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Hình 3.13. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Ninh Vân (đoạn 56-57, 
60-61) 

 

Hình 3.14. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Ninh Phú (đoạn 62-
63), Ninh Hà+ Ninh Giang (Đoạn 63-64), Ninh Lộc ( đoạn 64-65), Ninh ích (đoạn 

66-67,68-69) 
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Hình 3.15. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vĩnh Lương (đoạn 70-
71), Đảo Khỉ ( DK2-DK1) 

 

 

Hình 3.16. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vĩnh Lương (đoạn 73-

73, 74-75), Vĩnh Hòa ( 76-77, 78-79,80-81, 82-83) 
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Hình 3.17. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Vĩnh Thọ (đoạn 87-88), 

Xương Huân ( đoạn 90-91) 

 

Hình 3.18. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Lộc Thọ (đoạn 93-95), 
Vĩnh Nguyên ( đoạn 95-97) 



122 

 

Hình 3.19. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Phước Đồng (đoạn 
103-104), Cam Hải Đông ( Đoạn 104-105, 106-107) 

 

Hình 3.20. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam Hải Đông  

( Đoạn 107-121, 122-123, 124-125), Tại Cam Hòa ( Đoạn 125-126), tại Cam Hải 

Tây ( đoạn 126-126A, 126B-127), tại Cam Đức ( đoạn 127-128), tại Cam Thành 
Bắc ( đoạn 128-129) 
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Hình 3.21. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam Nghĩa (đoạn 130-

131, 132-133) 

 

Hình 3.22. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam Phúc Bắc (đoạn 

133-134, 135-135A, 135B-135C, 135D-136), tại P. Cam Phúc Nam ( 136-137) 
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Hình 3.23. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam phú (đoạn 138-
138A, 138B-139), tại Cam Thuận(140-141), tại Cam Linh( đoạn 142-143), tại Ba 

Ngòi ( đoạn 144-145) 

 

 

Hình 3.24. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam Thịnh Đông 

( đoạn 146-147) tại Cam Lập ( đoạn 147-147A, 147B-148, 149-150,151-152, 153-
154, 155-156) 
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Hình 3.25. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam Bình ( đoạn BB1-

BB2, BB3-BB4) 

 

Hình 3.26. Vị trí các khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB tại Cam Bình ( đoạn 
BH2-BH1) 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng giá trị tiêu chí thành phần xác định mức độ ảnh hưởng của sạt lờ bờ biển, ứng phó với BĐKH, NBD  

TT 
Tiêu chí  

thành phần 

Giá trị tiêu chí thành phần 

1   2 3 4 5 

1 
Biên độ triều  

trung bình (m) 
< 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 3 > 3 

2 

Tốc độ sạt lở hoặc bồi 

tụ từ số liệu thu thập 

(m/năm) 

> 0 (bồi tụ) -1 đến 0 -3 đến -1 -5 đến -3 < -5  

3 Địa chất 
Đá cứng  

(Magmatic) 

Đá cứng  

trung bình  

Đá mềm  

(Đá trầm tích) 

Bùn cát thô  

không cố kết 

Bùn cát mịn  

không cố kết 

4 Địa mạo Núi Vách đá 
Vách có thể  

bị sạt 

Các bãi dạng thềm, 

bãi lộ, bãi phẳng 

Doi cát, cửa sông  

ven biển 

5 Thảm phủ bề mặt 
Rừng (bao gồm cả 

rừng ngập mặn) 

Thực vật mặt đất hay 

khu vực canh tác 

Không có thảm thực 

vật 

Các khu vực nông 

thôn bị đô thị hóa 

Các khu vực đô thị 

hóa, công nghiệp 

6 
Các hoạt động của 

con người  

Có hoạt động can 

thiệp của con người 

nhằm để ổn định bờ 

biển 

Có hoạt động can thiệp 

của con người nhưng 

không làm suy giảm 

nguồn bùn cát 

Có hoạt động can 

thiệp của con người 

và làm suy giảm 

nguồn bùn cát 

Không có hoạt động 

can thiệp của con 

người hoặc không 

làm suy giảm nguồn 

bùn cát 

Không có hoạt động 

can thiệp của con 

người nhưng làm 

suy giảm nguồn bùn 

cát 

7 

Mức độ bảo vệ chống 

lại năng lượng sóng 

thịnh hành 

Phía khuất gió của 

đảo lớn hoặc mũi 

đất kéo dài về phía 

đối diện với hướng 

sóng tới 

Phía khuất gió của mũi 

đất, doi đất nhiều đá 

hoặc bán đảo 

 

Được che chắn một 

phần nhằm chống 

lại năng lượng sóng 

ngoài khơi 

Trực tiếp tiếp xúc 

với sóng chỉ bị khúc 

xạ nhẹ từ ngoài khơi 

 

 

Trực tiếp tiếp xúc 

với sự tác động của 

sóng bão, với vùng 

sóng đổ hẹp 

 

8 
Bão, áp thấp nhiệt đới 

(số lượng cơn/năm) 
0 0 - 1 1 - 2 2- 3 > 3 
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Phụ lục 2: Bảng tính chỉ số Itt 

TT Tiêu chí thành phần Đoạn 

GIÁ TRỊ 

TỔNG 

Biên độ 

triều 

trung 

bình (m) 

Tốc độ sạt 

lở hoặc bồi 

tụ từ số liệu 

thu thập 

(m/năm) 

Địa 

chất 

Địa 

mạo 

Thảm 

phủ bề 

mặt 

Các 

hoạt 

động 

của 

con 

người  

Mức độ bảo 

vệ chống lại 

năng lượng 

sóng thịnh 

hành 

Bão, áp 

thấp 

nhiệt đới 

(số lượng 

cơn/năm) 

I Huyện Vạn Ninh                     

1 Đại Lãnh 1-3 2 2 5 4 4 1 3 2 2,875 

2 Đại Lãnh 3-6 2 2 5 4 3 2 3 2 2,875 

3 Vạn Thọ 7-8 2 2 5 4 3 2 4 2 3 

4 Vạn Thạnh 8-9 2 2 5 4 3 2 4 2 3 

5 Vạn Thạnh 10-11 2 2 5 4 3 3 3 2 3 

6 Vạn Thạnh 12-13 2 2 5 4 3 3 3 2 3 

7 TT, Vạn Giã 28-29 2 3 5 4 4 1 2 2 2,875 

8 Vạn Lương 29-30 2 3 5 4 3 1 2 2 2,75 

II Thị xã Ninh Hòa   2                 

9 Ninh Hải 43-44 2 3 5 4 4 1 2 2 2,875 

10 Ninh Hải 44-46 2 2 5 4 4 1 2 2 2,75 

11 Ninh Thủy 46-47 2 2 5 4 4 2 2 2 2,875 

12 Ninh Thủy 47-48 2 3 5 5 3 2 2 2 3 

13 Ninh Thủy 48-49 2 2 5 4 3 2 2 2 2,75 

14 Ninh Phước 51-52 2 3 5 4 3 1 3 2 2,875 

III Tp Nha Trang   2                 

15 Vĩnh Hải 84-85 2 2 4 4 4 1 3 2 2,75 

16 Vĩnh Phước 85-86 2 2 4 4 4 1 3 2 2,75 

17 Xương Huân 91-92 2 2 4 4 4 1 3 2 2,75 
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GIÁ TRỊ 

TỔNG 
Biên độ 

triều 

trung 

bình (m) 

Tốc độ sạt 

lở hoặc bồi 

tụ từ số liệu 

thu thập 

(m/năm) 

Địa 

chất 

Địa 

mạo 

Thảm 

phủ bề 

mặt 

Các 

hoạt 

động 

của 

con 

người  

Mức độ bảo 

vệ chống lại 

năng lượng 

sóng thịnh 

hành 

Bão, áp 

thấp 

nhiệt đới 

(số lượng 

cơn/năm) 

18 Lộc Thọ 92-95 2 2 4 4 4 1 3 2 2,75 

19 Vĩnh Nguyên 95-98 2 2 4 4 4 1 3 2 2,75 

20 P, Vĩnh Nguyên 98-99 2 3 4 4 4 1 3 2 2,875 

IV Huyện Cam Lâm                     

21 Cam Hải Đông 
107-

121 2 2 5 4 4 2 3 2 3 

 


