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 MỞ ĐẦU PHẦN I:

 Cơ sở lập Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn Chƣơng 1.

2019 - 2030 

 Thông tin chung về Chƣơng trình 1.1.

Tên Chƣơng trình: Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019– 

2030. 

Cơ quan tổ chức lập: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Kiến trúc Miền Nam. 

Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Cơ quan thỏa thuận, thống nhất bằng văn bản: Bộ Xây dựng. 

Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Phạm vi lập Chƣơng trình: Phạm vi nghiên cứu, lập Chƣơng trình theo đúng ranh 

giới quy hoạch chung huyện Côn Đảo đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 với tổng diện tích khoảng 7.678 ha 

(trong đó đảo Côn Sơn có diện tích khoảng 6.128 ha). 

 Lý do và sự cần thiết lập Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo 1.2.

giai đoạn 2019 – 2030 

Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ Việt Nam, là huyện đảo 

trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Huyện gồm 16 hòn đảo, trong đó hòn đảo lớn nhất 

là Côn Đảo – là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của huyện. Với bờ biển trải 

dài khoảng 200km, có nhiều bãi tắm đẹp nhƣ bãi Đất Dốc, Bãi Cạnh, bãi Đầm Trầu, bãi 

Hòn Cau,… các danh lam thắng cảnh mang vẻ đẹp nguyên sơ cùng nhiều địa danh nổi 

tiếng gắn liền với lịch sử đấu tranh của dân tộc qua các cuộc kháng chiến chống đế 

quốc; huyện Côn Đảo có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch, 

khai thác chế biến hải sản, phát triển cảng biển. 

Tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ tƣớng Chính Phủ về 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã định 

hƣớng tính chất của Côn Đảo: “Là khu kinh tế du lịch hiện đại, tầm cỡ khu vực và quốc 

tế. Là khu vực bảo tồn di tích lịch sử có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch 

sử. Là khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển của quốc gia. Có vị trí quan 

trọng về an ninh và quốc phòng.”cho thấy tầm quan trọng của Côn Đảo trong sự phát 

triển chung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nƣớc. 

Nhằm cụ thể hóa các định hƣớng của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa – 
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Vũng Tàu đến năm 2025; Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 

đoạn 2015 đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn 

Đảo, tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; việc lập Chƣơng 

trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 là rất cần thiết và cấp bách, 

là cơ sở để huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tƣ phát triển huyện Côn Đảo khắc 

phục những tiêu chuẩn chƣa đạt của đô thị loại V với số điểm cao trong giai đoạn từ nay 

đến năm 2020, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 – 2025. Chƣơng trình 

phát triển đô thị sẽ từng bƣớc nâng cao chất lƣợng cuộc sống dân cƣ, diện mạo kiến 

trúc, cảnh quan đô thị theo hƣớng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn giá trị tinh 

hoa, bản sắc văn hóa. 

 Các căn cứ lập Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 1.3.

2019 - 2030 

1.3.1. Các căn cứ pháp lý 

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về phân 

loại đô thị; 

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tƣ 

phát triển đô thị; 

Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020; 

Thông tƣ số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn lập, 

thẩm định và phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị; 

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 

năm 2015 đến năm 2025; 

Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2030; 

Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu phê duyệt đề cƣơng Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai 

đoạn 2018 – 2025; 

Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 11/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 
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2025; 

Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về 

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 02/12/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch 

sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể đầu tƣ phát triển Vƣờn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020; 

Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

đến năm 2030; 

Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25/10/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2020; 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển du lịch chất lƣợng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020, định 

hƣớng đến năm 2030; 

Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu ban hành chƣơng trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển du lịch chất lƣợng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020, định hƣớng 

đến năm 2030; 

Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030; 

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn, huyện 

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về một 

số cơ chế, chính sách ƣu đãi đối với địa bàn Côn Đảo. 
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1.3.2. Các số liệu, tài liệu liên quan 

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

đến năm 2030; 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về phát triển du lịch chất lƣợng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 

2017 – 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu đến năm 2030; 

Đề án quy hoạch phát triển nguồn năng lƣợng trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nghị quyết 

số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); 

Các bản đồ quy hoạch, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ khác có liên quan; 

Các số liệu điều tra về kinh tế, văn hóa, xã hội,…liên quan phục vụ nghiên cứu 

Chƣơng trình. 

 Nhiệm vụ của Chƣơng trình 1.4.

Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 phải hoàn 

thành các nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị 

Côn Đảo cho từng giai đoạn 5 năm và ƣu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù 

hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã đƣợc duyệt; 

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt đƣợc cho từng giai đoạn 5 năm 

và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đƣợc 

phê duyệt; 

- Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ƣu tiên đầu tƣ nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị 

với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị; 

- Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình 
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đầu mối ƣu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phƣơng; 

- Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp 

pháp trong và ngoài nƣớc cho đầu tƣ phát triển đô thị; 

- Phân công tổ chức thực hiện. 
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 Tổng quan về huyện Côn Đảo Chƣơng 2.

 Vị trí địa lý 2.1.

Huyện Côn Đảo nằm ở vùng biển phía Đông Nam Việt Nam, cách thành phố 

Vũng Tàu 97 hải lý (khoảng 185 km), cách cửa sông Hậu 83 km và cách đƣờng hàng 

hải quốc tế 60 km, ở vị trí ngã tƣ của đƣờng biển quốc tế, điểm cắt của hai tuyến đƣờng 

hàng hải từ phía Nam lên phía Bắc Á và tuyến hàng hải đi từ phía Đông sang phía Tây 

và ngƣợc lại. 

Côn Đảo còn nằm trong vành đai kinh tế ven biển phía Đông – Tây – Nam: Côn 

Đảo – Năm Căn – Hà Tiên – Phú Quốc – Singapore và nằm giữa ngƣ trƣờng hải sản lớn 

của cả nƣớc. Côn Đảo là cửa ngõ của Việt Nam kết nối với các nƣớc khu vực ASEAN 

theo đƣờng biển. 

 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.2.

2.2.1. Đặc điểm địa hình và đất đai 

Phần lớn diện tích đất huyện Côn Đảo phân bố trên các dạng địa hình núi dốc 

mạnh. Trong tổng quỹ đất, diện tích đất có độ dốc hơn 25
0
 chiếm tới hơn 63,6% (toàn 

bộ là tầng mỏng dƣới 50cm); đất có độ dốc dƣới 15
0
 chiếm gần 13,4% và chủ yếu là 

tầng lớn hơn 50 cm); còn lại là đất có độ dốc từ 15 - 20
0
 chứa cả hai tầng đất nhỏ hơn và 

lớn hơn 50 cm. Có thể thấy, Côn Đảo có tới 2/3 diện tích là rừng núi; địa hình đƣợc chia 

làm hai vùng rõ rệt là vùng đồng bằng và vùng núi: 

- Vùng đồng bằng thấp ven biển phân bố chủ yếu trên đảo chính, cao độ thƣờng 

từ 4-15m, đất có nguồn gốc biển gồm các trầm tích cát và mảnh vụn sinh vật.  

- Vùng đồi núi: Phân bổ trên toàn bộ các đảo và tiểu đảo với độ cao 20 mét trở 

lên trên mực nƣớc biển. Tại các tiểu đảo, ngọn núi cao nhất cũng chỉ cao 352 mét (hòn 

Bảy Cạnh). Trong khi đó, tại đảo Côn Sơn, núi Thánh Giá cao 577 mét và Núi Chúa cao 

515 mét. Địa hình của các vùng đồi núi đƣợc hình thành từ quá trình phun trào Magma 

và thẩm thấu qua nhiều kỷ từ thời kỳ tiền Mesozoic cho đến đầu thời kỳ Cenozoic, và 

kỷ trầm tích thứ Tƣ đã tạo ra lớp phủ bề mặt.  

Quỹ đất xây dựng: Xét về điều kiện mặt bằng cũng nhƣ chất lƣợng đất, diện tích 

đất thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng cũng nhƣ phát triển nông nghiệp của Côn Đảo 

không nhiều. Nếu khai thác tối đa diện tích ở độ dốc dƣới 20
0
 cho nông nghiệp và xây 

dựng thì quy mô chỉ khoảng gần 1.360 ha, trong đó diện tích có khả năng nông nghiệp 

chỉ khoảng 570 ha (chiếm gần 7,6% diện tích tự nhiên). 

a) Khu vực trung tâm: Côn Đảo có diện tích thuận lợi cho bố trí xây dựng đô thị 

và kinh tế khoảng 591 ha, trong đó địa hình bằng phẳng, là khu đất sát biển. Phần lớn 
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đất xây dựng đƣợc dành cho xây dựng nhà tù cách đây hơn 100 năm và một phần 

khoảng 30 ha là nghĩa trang Hàng Dƣơng, Hàng Keo. Khu dân cƣ thị trấn nằm sát khu 

nhà tù cũ, một bộ phận nằm dọc theo đƣờng ven núi phía khu vực An Hải tới khu vực 

Mũi Lò Vôi. 

b) Khu Cỏ Ống: Có địa hình phức tạp hơn khu trung tâm. Diện tích thuận lợi cho 

bố trí xây dựng đô thị và kinh tế có khoảng 330 ha. Khu đất đã đƣợc bố trí sân bay Cỏ 

Ống, phía Đông Nam sân bay hiện tại là khu đất nông nghiệp và đồi cát thấp. 

c) Khu Bến Đầm: Địa hình rất dốc, diện tích thuận lợi dành cho xây dựng ít, có 

khoảng 76 ha, dành cho dịch vụ hậu cần thủy sản và tiểu thủ công nghiệp. 

Nhƣ vậy, địa hình của Côn Đảo có bãi biển, núi, và địa hình bị chia cắt mạnh.  

2.2.2. Khí hậu, thủy văn và hải văn 

a) Khí hậu: Côn Đảo có khí hậu xích đạo hải dƣơng, khí hậu phân ra hai mùa rõ 

rệt:  

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau (có gió mùa Đông Bắc) có tốc độ gió 

trung bình 0,8 - 1,5 m/s; 

- Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11 (có gió mùa Tây Nam) có tốc độ gió trung 

bình 0,7 - 1,5 m/s.  

b) Thủy văn: Chế độ thuỷ văn ở huyện Côn Đảo phân bố không đều theo hai mùa; 

suối trên đảo ít và ngắn, dốc với tổng chiều dài khoảng 37,6 km. Các suối lớn trên đảo 

gồm: suối An Hải, Ớt, Lò Vôi và suối Tà.  

c) Hải văn: Theo chế độ bán nhật triều (ngày lên xuống 02 lần), dao động từ 17 

cm đến 344 cm (trung bình 243 cm); độ mặn của nƣớc biển khá thấp khoảng 16,9% - 

34,0%; nhiệt độ nƣớc biển ấm khoảng 25,7
o
C – 33

o
C. Dòng chảy ven đảo phụ thuộc địa 

hình bờ đảo và hình dạng các đảo. Sóng biển, hƣớng sóng trùng với hƣớng gió. Về mùa 

khô sóng có hƣớng Đông Bắc, đây là hƣớng sóng thịnh hành trong năm, có tần suất 

chiếm tới 60%, độ cao trung bình của sóng là từ 0,5 - 1,8m. Mùa gió Tây Nam, sóng 

cũng có hƣớng Tây Nam, độ cao trung bình là 0,3 - 1,5m. 

2.2.3. Tài nguyên thiên nhiên 

a) Nƣớc ngọt: 

Nƣớc ngọt bao gồm nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất, là loại tài nguyên quý đối với Côn 

Đảo. 

b) Nƣớc dƣới đất:  

Ở Côn Đảo không có nƣớc ngầm mà chỉ có nƣớc mạch ngang, nƣớc lƣu trong đất 

trƣớc khi đổ ra biển. Theo điều tra khảo sát của Liên đoàn địa chất thủy văn Địa chất 

công trình miền Nam - Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trữ lƣợng khai thác tiềm 
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năng tài nguyên nƣớc khoảng 40.850 m
3
/ngày, phân bố ở thung lũng trung tâm Côn Sơn 

là 20.822 m
3
/ngày và ở thung lũng đồng bằng Cỏ Ống khoảng 20.028 m

3
/ ngày. Trữ 

lƣợng khai thác cấp công nghiệp bằng 65% trữ lƣợng bổ cập do mƣa, tức là 4.000 

m
3
/ngày ở Côn Sơn và 500 m

3
/ngày ở Cỏ Ống. 

c) Nƣớc mặt: Hiện nay Côn Đảo có hồ An Hải 1 và hồ Quang Trung 1 với tổng 

lƣợng nƣớc khoảng 480.000 m
3
. Có thể khai thác khoảng 1.000 m

3
/ngày.  

Đánh giá chung: tổng lƣợng nƣớc có thể khai thác vào khoảng 5.500 m
3
/ngày. 

Trong đó nƣớc dƣới đất có thể khai thác ở thung lũng Côn Sơn khoảng 4.000 m
3
/ngày. 

Đối với khu vực Cỏ Ống khoảng 500 m
3
/ngày và khai thác trực tiếp ở 2 hồ hiện hữu là 

1.000 m
3
/ngày. 

d) Tài nguyên rừng, biển và động, thực vật: 

Côn Đảo là huyện có độ che phủ rừng cao nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếm 

80,63% diện tích tự nhiên toàn đảo và 16,65% đất rừng toàn tỉnh (tính đến thời điểm 

tháng 12/2015). Hầu hết rừng của Côn Đảo nằm trong vƣờn Quốc gia Côn Đảo. Vƣờn 

quốc gia Côn Đảo đƣợc thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/03/1993 

của Thủ tƣớng Chính phủ. Vƣờn Quốc Gia Côn Đảo là một trong hai Vƣờn Quốc gia 

kết hợp đất liền và biển của Việt Nam, bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên 

biển và trên cạn. 

Hiện nay, Vƣờn Quốc gia đã bao trùm 14 trong tổng số 16 đảo và cả khu vực biển 

xung quanh. Rừng phủ trên đảo khá dày đặc: phần lớn là những khu rừng nguyên sinh, 

đặc biệt là những khu rừng đồi ẩm mọc ở độ cao trên mặt biển 500 mét. Trong Vƣờn 

Quốc gia rộng hàng ngàn ha này có rạn san hô vùng nƣớc nông. Đây là một đặc điểm 

nổi bật so với những vùng biển khác của Việt Nam. Năm 1998, Vƣờn Quốc gia đã đƣợc 

mở rộng lên tổng diện tích là 19.990,7 ha. Trong đó bao gồm diện tích rừng là 5.990,7 

ha và 14.000 ha diện tích biển. 

Nguồn lợi biển đa dạng và phong phú về số lƣợng cũng nhƣ về trữ lƣợng các loài 

sinh vật biển. Vùng biển của Côn Đảo mang tính chất hệ sinh thái biển nhiệt đới nên rất 

đa dạng và phong phú về số lƣợng cũng nhƣ về trữ lƣợng các loài sinh vật biển. 

Cấu trúc của hệ sinh thái biển ở nhiều khu vực nhƣ vịnh Đông Bắc và phía Tây 

Bắc đảo Côn Sơn (từ hòn Tre Lớn đến mũi Việt Minh) còn tƣơng đối nguyên vẹn, có 

giá trị tƣơng đối cao về kinh tế, du lịch và khoa học.  

 Quản lý hành chính 2.3.

Côn Đảo là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Côn 

Đảo chỉ có chính quyền cấp huyện, không có chính quyền cấp xã trực thuộc; dƣới cấp 

huyện gồm có 10 khu dân cƣ.  
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Hệ thống chính trị của huyện Côn Đảo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ 

đƣợc quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng 

 Hiện trạng sử dụng đất 2.4.

Hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Côn Đảo đƣợc thể hiện trên bảng 

sau: 

Bảng 2.1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2018 

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

  Tổng diện tích tự nhiên 7537,29 100,00 

I Đất nông nghiệp 6686,13 88,71 

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác 61,65 0,82 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 42,86 0,57 

1.3 Đất rừng phòng hộ 605,24 8,03 

1.4 Đất rừng đặc dụng 5971,06 79,22 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản 2,04 0,03 

1.6 Đất nông nghiệp khác 3,28 0,04 

II Đất phi nông nghiệp 851,16 11,29 

2.1 Đất quốc phòng 180,20 2,39 

2.2 Đất an ninh 3,81 0,05 

2.3 Đất cụm công nghiệp 20,25 0,27 

2.4 Đất thƣơng mại, dịch vụ 102,19 1,36 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 11,34 0,15 

2.6 Đất hạ tầng 305,69 4,06 

  Đất giao thông 195,26 2,59 

  Đất thủy lợi 75,87 1,01 

  Đất công trình năng lượng 12,70 0,17 

  Đất công trình bưu chính viễn thông 1,82 0,02 

  Đất cơ sở văn hóa 8,22 0,11 

  Đất cơ sở y tế 1,47 0,02 

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 7,97 0,11 

  Đất cơ sở thể dục - thể thao 1,30 0,02 

  Đất chợ 1,08 0,01 

2.7 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 52,17 0,69 

2.8 Đất bãi thải, xử lý chất thải 10,68 0,14 

2.9 Đất ở tại nông thôn 44,66 0,59 

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5,88 0,08 

2.11 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 7,92 0,11 

2.12 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,60 0,02 

2.13 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 5,36 0,07 

2.14 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,74 0,01 
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STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

2.15 Đất khu vui chơi giải trí công cộng 3,31 0,04 

2.16 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 1,12 0,01 

2.17 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng 93,10 1,24 

2.18 Đất phi nông nghiệp khác 1,14 0,02 

 Tình hình đầu tƣ xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo 2.5.

Hiện nay trên địa bàn huyện Côn Đảo có 12 dự án đang hoạt động và 11 dự án 

đang triển khai. Chi tiết các dự án đƣợc thể hiên trong bảng sau: 

STT Tên dự án đầu tƣ 

Diện 

tích Địa 

điểm 
Nhà đầu tƣ 

Vốn đầu tƣ 

(Ha) 
Triệu 

đồng 

Triệu 

USD 

I Dự án đang hoạt động           

I.1 
Nuôi cấy ngọc trai Côn 

Đảo 
100,60 

Bến 

Đầm 

Công ty TNHH 

Ngọc Trai Côn Đảo 
9.500   

I.2 
Khách sạn Sài Gòn 

Tourist Côn Đảo 
0,60 

Đƣờng 

Tôn 

Đức 

Thắng 

Công ty DL Sài Gòn 

Tourist Côn Đảo 
65.000   

I.3 
Nhà nghỉ công nhân lao 

động Côn Đảo 
  

Nguyễn 

Đức 

Thuận 

Liên đoàn lao động 

tỉnh 
    

I.4 Nhà nghỉ ATC   

Tôn 

Đức 

Thắng 

Công ty ATC     

I.5 

Tàu cao tốc vận chuyển 

hàng hóa và hành khách 

tuyến Côn Đảo - Sóc 

Trăng và ngƣợc lại 

  
Bến 

Đầm 

Công ty CP Tàu cao 

tốc Super Dong - 

Kiên Giang 

100.000   

I.6 Dịch vụ lặn biển   

VQG 

Côn 

Đảo 

Công ty TNHH Cầu 

Vồng 
    

I.7 Dịch vụ lặn biển   

VQG 

Côn 

Đảo 

Công ty TNHH lặn 

biển Côn Đảo 
    

I.8 Dịch vụ lặn biển   

VQG 

Côn 

Đảo 

Công ty TNHH Giác 

quan Côn Đảo 
    

I.9 KDL Côn Đảo Resort 12,80 
Côn 

Đảo 

Công ty TNHH Côn 

Đảo Resort 
  25 

I.10 
KDL Côn Đảo 

Residences 
12,80 

Côn 

Đảo 

Công ty Hideeaway 

Residences Limited 
  9 

I.11 KDL Poulo Condor 29,26 Cỏ Ống Công ty CP Cam Ly     

I.12 
Trạm kinh doanh xăng 

dầu Thu Tâm 
0,12 

Trung 

tâm Côn 

Đảo 

DNTN gas Thu Tâm     

II Dự án đang triển khai           
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STT Tên dự án đầu tƣ 

Diện 

tích Địa 

điểm 
Nhà đầu tƣ 

Vốn đầu tƣ 

(Ha) 
Triệu 

đồng 

Triệu 

USD 

II.1 KDL San Hô Xanh 1,62 

Trung 

tâm Côn 

Đảo 

Công ty CP Du lịch 

San Hô Xanh 
12.000   

II.2 Khách sạn Pearl Island 0,16 

Đƣờng 

Ngô Gia 

Tự 

Công ty CP Vật tƣ 

Thiết bị Vũng Tàu 

(Mepasco) 

61.700   

II.3 

Văn phòng và phòng 

trƣng bày sản phẩm mỹ 

nghệ tại huyện Côn Đảo 

0,05 

Đƣờng 

Hoàng 

Quốc 

Việt 

Hợp tác xã sản xuất 

và kinh doanh mỹ 

nghệ Côn Đảo 

800   

II.4 Cụm khách sạn Phi Yến 1,05 
Côn 

Đảo 

Công ty TNHH 

Hƣơng Phong 
    

II.5 
Nhà máy điện gió huyện 

Côn Đảo 
12,30 

Côn 

Đảo 

Công ty CP Phát 

triển công nghiệp 

Tài nguyên xanh 

345.000   

II.6 
Nhà máy điện năng lƣợng 

mặt trời 
8,95 Đất Dốc 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất và 

Thƣơng mại Terra 

Wood 

300.000   

II.7 
Văn phòng làm việc, Khu 

biệt thự du lịch 
0,13 

Góc 

đƣờng 

Nguyễn 

Đức 

Thuận - 

Ngô Gia 

Tự 

Công ty TNHH 

Quyết Thắng 
    

II.8 
Siêu thị hoa quả, rau sạch 

và dịch vụ hoa hồng vàng 
0,25 

Đƣờng 

Tôn 

Đức 

Thắng 

Công ty CP Thực 

phẩm Hoa Hồng 

Vàng 

33.700   

II.9 Nhà máy điện mặt trời 6,00 
Côn 

Đảo 

Công ty TNHH 

Luxco Vina 
  15 

II.10 KDL nghỉ mát Việt Nga 6,80 
Bến 

Đầm 

Công ty TNHH Việt 

Nga 
  5 

II.11 
KDL nghỉ dƣỡng và lƣớt 

sóng Condao - Shangrila 
23,35 

Suối Ớt, 

VQG 

Côn 

Đảo 

Jonh Royden Eliis   1 
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 Khái quát đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đƣợc Chƣơng 3.

phê duyệt và các quy hoạch liên quan trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 3.1.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011. 

3.1.1. Cấu trúc không gian 

Là đảo sinh thái đặc thù với mô hình cấu trúc phân tán đa trung tâm. Mỗi khu vực 

đều đƣợc gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên và mặt biển. Cấu trúc chính của đảo bao 

gồm: 

a) Vùng ƣu tiên dành cho bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên có diện tích khoảng 6.545 

ha bao gồm Vƣờn Quốc gia Côn Đảo (phần trên cạn khoảng 5.990 ha), các đảo nhỏ và 

các diện tích tự nhiên khác (khoảng 555 ha). 

b) Vùng ƣu tiên phát triển đô thị, du lịch bao gồm: 

Khu vực Trung tâm đảo và thị trấn Côn Sơn. 

- Khu cảng hàng không và tổ hợp đô thị du lịch Cỏ Ống, Đầm Tre. 

- Khu hậu cần, cảng biển và đô thị Vịnh Bến Đầm. 

3.1.2. Định hƣớng phân vùng chức năng 

a) Định hƣớng cho vùng dành cho bảo tồn hệ sinh thái:Vƣờn Quốc gia Côn Đảo là 

khu vực bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên rừng và biển, kết hợp khai thác tham quan du lịch. 

Định hƣớng phát triển tại vùng này nhƣ sau: 

- Khu vực đảo chính: Quy hoạch phát triển các dịch vụ du lịch dƣới tán rừng tại 

một số địa điểm phù hợp để đa dạng hóa các loại hình du lịch và khai thác tiềm năng 

của Vƣờn. 

- Các bãi tắm nhỏ: Tại các bãi tắm nhỏ (bãi Ông Cƣờng, Ông Đụng, Ông Câu, 

Đất Thắm…) phát triển các điểm du lịch sinh thái quy mô nhỏ. 

- Các đảo nhỏ: Tại các đảo có khả năng khai thác du lịch (hòn Bà, Bảy Cạnh, Tre 

Lớn, Cau,…) phát triển các dịch vụ và bãi tắm nhỏ. Một số đảo gắn với các chứng tích 

lịch sử cách mạng nghiên cứu gắn vào các tuyến du lịch trên biển. 

- Vƣờn Quốc gia - Phần đa dạng sinh học biển: Tổ chức du lịch biển theo các 

tuyến. Xác định và khoanh vùng các khu vực đƣợc phép bơi lặn, neo đỗ tàu thuyền và 

quan sát khu bảo tồn san hô, rùa biển,… 

b) Định hƣớng vùng ƣu tiên phát triển đô thị - du lịch: 

b1) Khu Trung tâm Côn Sơn: Là khu vực đô thị di sản - đô thị du lịch, với các 

chức năng hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ. Khu vực đƣợc định hƣớng phát 
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triển nhƣ sau: 

- Khu di tích Côn Đảo: Đối với khu vực xung quanh di tích gốc, định hƣớng quy 

hoạch thành các không gian đệm, không gian mở - quảng trƣờng, không gian cây xanh, 

không gian văn hóa và các hạng mục kiến trúc hỗ trợ trong khai thác các di tích. 

- Các khu đô thị - du lịch phát triển mới: Ƣu tiên phát triển theo hƣớng tách khỏi 

di tích, hƣớng vào khu vực phía Bắc hồ Quang Trung, sát chân núi với một số khu vực 

nhƣ: Khu đô thị phía Bắc hồ Quang Trung có quy mô khoảng 60 ha; khu dân cƣ mới 

phía Đông di tích chuồng bò khoảng 15 ha. 

- Các dân cƣ hiện trạng cải tạo: Bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng 

kỹ thuật, cây xanh cho các khu dân cƣ nhƣ: Khu dân cƣ Tây Bắc giáp chân núi (làng An 

Hải) khoảng 10 ha, khu dân cƣ đƣờng Phan Châu Trinh khoảng 27 ha, khu dân cƣ nông 

nghiệp phía Bắc nghĩa trang Hàng Dƣơng khoảng 8 ha. 

- Các khu du lịch - dịch vụ nghỉ dƣỡng riêng biệt: Phát triển theo hƣớng tách xa 

khỏi khu di tích. Các khu du lịch phát triển dọc các bãi biển và các triền núi, bao gồm: 

Khu du lịch Bãi đất Dốc, khu Du lịch dọc ven biển đoạn từ đầu đƣờng Nguyễn Đức 

Thuận giao với đƣờng Tôn Đức Thắng đến khu công ty Ngọc Trai Côn Đảo. Tổng diện 

tích khoảng 30 ha. 

- Khu hỗn hợp: Là các khu vực đô thị hiện hữu sát với vùng bảo tồn di tích với 

tổng diện tích khoảng 78 ha, đƣợc quy hoạch sử dụng chủ yếu cho mục đích dịch vụ du 

lịch, dân cƣ, các công trình công cộng. Trong đó, đối với các khu vực trung tâm đã ổn 

định cải tạo cảnh quan hiện hữu để tăng tính hấp dẫn của đô thị. Đối với khu vực xây 

dựng mới phía Tây Nam đang đầu tƣ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ƣu tiên phát triển các 

dịch vụ phục vụ du lịch. 

- Khu công viên - cây xanh - mặt nƣớc: Phát triển hệ thống công viên cây xanh 

sinh thái quy mô lớn kết hợp với vùng cách ly bảo vệ nguồn nƣớc (hồ An Hải, Hồ 

Quang Trung). Phát triển mở rộng hồ Quang Trung để tăng khả năng lƣu trữ nƣớc. 

Tổng diện tích khu vực cây xanh, mặt nƣớc khoảng 140 ha. 

- Khu sinh thái nông nghiệp: Bảo vệ và lƣu giữ diện tích đất nông nghiệp phù 

hợp phía Bắc nghĩa trang Hàng Dƣơng, cải tạo thành vùng chuyên canh, nông nghiệp 

sạch năng suất cao phục vụ một phần nhu cầu về thực phẩm và khai thác du lịch với 

diện tích khoảng 20 ha. 

b2) Khu Cỏ Ống - Đầm Tre: Là đô thị du lịch và thƣơng mại - Đô thị hàng không. 

Quy mô dân số phù hợp đến năm 2030 là khoảng 4.000 ngƣời với khoảng 700 - 800 

phòng khách sạn. Mật độ dân cƣ khoảng 10 ngƣời/ha. Khu vực đƣợc định hƣớng phát 

triển không gian nhƣ sau: 
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- Khu vực cảng hàng không Côn Sơn và đô thị thƣơng mại Cỏ Ống gắn với cảng 

hàng không: Nâng cấp sân bay kết hợp cùng hệ thống dịch vụ thƣơng mại sân bay với 

tổng diện tích khoảng 111 ha. Phát triển một khu hỗn hợp với hạ tầng đồng bộ và hiện 

đại bao gồm các trung tâm dịch vụ lớn, các trung tâm thƣơng mại miễn thuế, các trung 

tâm dịch vụ tài chính, viễn thông, lữ hành… gắn với cảng hàng không quy mô khoảng 

08 ha. Khu đô thị mới gắn với cảng hàng không có quy mô khoảng 20 ha. Khu dân cƣ 

hiện trạng cải tạo khoảng 9 ha. 

- Khu đô thị du lịch riêng biệt: Phát triển tổ hợp đô thị du lịch cao cấp ven biển 

tách ra khỏi đô thị hàng không với các loại hình khách sạn, resort và các dịch vụ du lịch 

khác với tổng diện tích khoảng 80 ha trong đó khu du lịch tập trung quy mô khoảng 30 

ha, các khu resort phân tán (các khu ven núi, bãi Đầm Trầu, Ông Cƣờng, Đầm Tre…) 

khoảng 50 ha. 

- Khu vực sinh thái tự nhiên và đất dự trữ phát triển: Bảo tồn diện tích các vùng 

sinh thái còn lại dành cho phát triển đất nông nghiệp, cây xanh, rừng tự nhiên, rừng 

trồng, mặt nƣớc… Dự trữ đất cho phát triển dịch vụ du lịch cao cấp. 

b3) Khu Bến Đầm: Là đô thị dịch vụ - đô thị cảng phục vụ cho các hoạt động hậu 

cần cảng và các hoạt động du lịch nghỉ dƣỡng. Quy mô dân số phù hợp đến năm 2030 là 

khoảng 3.000 ngƣời và khoảng 500 phòng khách sạn. Khu vực đƣợc định hƣớng phát 

triển không gian nhƣ sau: 

- Khu dân cƣ đô thị và dịch vụ: Cải tạo và nâng cấp các khu dân cƣ cũ, phát triển 

thêm các loại hình dịch vụ để phục vụ cho các hoạt động của cảng Bến Đầm với quy mô 

khoảng 28 ha. 

- Các khu nghỉ dƣỡng riêng biệt: Xây dựng một số khu nghỉ dƣỡng riêng biệt với 

02 loại hình là các khu biệt thự nghỉ dƣỡng gắn với mặt nƣớc và các khu sinh thái nghỉ 

dƣỡng trên núi với tổng quy mô khoảng 25 ha. 

- Khu vực cảng Bến Đầm và các khu dịch vụ đi kèm: Xây dựng tổ hợp dịch vụ 

thƣơng mại gắn với cảng Bến Đầm với quy mô khoảng 05 ha. Nâng cấp cảng và hệ 

thống kho bãi kết hợp với các không gian cho các hoạt động hậu cần cảng. Đầu tƣ xây 

dựng cảng du lịch chuyên dụng về phía Bắc cảng Bến Đầm hiện nay. Tổng quy mô khu 

vực cảng khoảng 40 ha. 

 Các quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành liên quan 3.2.

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm Côn Sơn đƣợc UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016. 

- Quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2.000  khu Bến Đầm đƣợc UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/4/2016. 
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- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 đƣợc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ phê duyệt 

tại Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15/11/2011. 

- Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg 

ngày 25/10/2005. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày17/6/2015. 

- Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia 

đặc biệt Côn Đảo đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-

TTg ngày 02/12/2015. 

- Quy hoạch tổng thể đầu tƣ phát triển Vƣờn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến 

năm 2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 

21/01/2009. 

- Đề án quy hoạch phát triển nguồn năng lƣợng trên địa bàn huyện Côn Đảo đến 

năm 2020, có xét đến năm 2030 đƣợc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại 

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 10/02/2015. 

- Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

một số cơ chế, chính sách ƣu đãi đối với địa bàn Côn Đảo. 
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 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔN ĐẢO PHẦN II:

THEO CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ TẠI NGHỊ QUYẾT 

1210/2016/UBTVQHQH13 

 Đánh giá thực trạng phát triển đô thị huyện Côn Đảo theo tiêu chí đô Chƣơng 4.

thị loại IV 

Việc phân loại đô thị, đánh giá thực trạng phát triển đô thị cho huyện Côn Đảo trên 

cơ sở áp dụng “Điều 9. Phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù” 

của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH, cụ thể nhƣ sau: “Đô thị ở hải đảo thì tiêu chí 

trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị tối thiểu đạt 50% mức 

quy định; các tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

và tiêu chuẩn về kinh tế - xã hội tối thiểu đạt 30% mức quy định của loại đô thị tƣơng 

ứng”. 

 Tiêu chí 1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh 4.1.

tế - xã hội 

4.1.1. Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò 

a) Vị trí:  

- Côn Đảo là một quần đảo gồm 14 đảo lớn nhỏ nằm giữa đại dƣơng, cách  thành 

phố Vũng Tàu 185km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230km, cách cửa sông Hậu (thành 

phố Cần Thơ) khoảng 83km.  

- Côn Đảo cách đƣờng hàng hải quốc tế khoảng 60km, nơi nhiều tàu thuyền lớn 

giao thƣơng qua lại, thuận lợi kết nối với các trung tâm kinh tế trong cả nƣớc và một số 

quốc gia trong khu vực (về phía Bắc kết nối với Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Hồng Kông,…; về phía Nam kết nối với Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái 

Lan,…). Trong tƣơng lai, khi kênh đào KRA ở Thái Lan đƣợc mở nối liền giữa Ấn Độ 

Dƣơng và Thái Bình Dƣơng mở ra trục Đông – Tây thì Côn Đảo sẽ nằm ở ngã tƣ giao 

thông biển quốc tế. 
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b) Chức năng, vai trò: 

Côn Đảo là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tính 

chất huyện Côn Đảo đƣợc xác định theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 nhƣ sau: 

- Là khu kinh tế du lịch hiện đại, tầm cỡ khu vực và quốc tế. 

- Là khu vực bảo tồn di tích lịch sử có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống 

lịch sử. 

- Là khu bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển của quốc gia. 

- Có vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng. 

 Vị trí, chức năng, vai trò của huyện Côn Đảo tƣơng ứng theo tiêu chuẩn quy 

định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 là: “Là trung tâm chuyên ngành cấp vùng 

về văn hóa, du lịch, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh, vùng 

liên tỉnh”. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Vị trí, chức năng, vai trò của Côn Đảo đạt: 5,0 điểm. 

4.1.2. Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

a) Cân đối thu chi ngân sách: 

Tổng thu ngân sách nhà nƣớc ƣớc đạt 595,47 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà 

nƣớc là 454,67 tỷ đồng 
1
. 

                                              
1
 - Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
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 Cân đối thu chi ngân sách dƣ (dƣ 140,8 tỷ đồng). Đánh giá tiêu chuẩn Cân đối 

thu chi ngân sách đạt: 2,0 điểm. 

b) Thu nhập bình quân đầu ngƣời so với cả nƣớc: 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm của huyện Côn Đảo lấy theo số liệu thu 

nhập bình quân đầu ngƣời năm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (năm 2018) là 134,4 triệu 

đồng 
2
. 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm cả nƣớc năm 2018 là: 45,12 triệu đồng 
3
. 

 Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm của huyện Côn Đảo gấp 2,9 lần so với thu 

nhập bình quân đầu ngƣời năm của cả nƣớc. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm so với cả nƣớc đạt: 3,0 

điểm. 

c) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

Tỷ trọng các ngành kinh tế của huyện Côn Đảo hiện nay là: Ngành công nghiệp 

chiếm 6,72%; ngành nông nghiệp chiếm 3,97%; ngành dịch vụ chiếm 89,31%, cụ thể 

nhƣ sau: 
4
 

- Gía trị sản xuất công nghiệp: 174,44 tỷ đồng; 

- Gía trị sản xuất nông nghiệp: 40,41 tỷ đồng; 

- Gía trị sản xuất ngƣ nghiệp: 62,52 tỷ đồng; 

- Tổng doanh thu thƣơng mại – dịch vụ: 2.316,78 tỷ đồng. 

                                                                                                                                                
đảm bảo quốc phòng anh ninh năm 2018. 

2
 - Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 03/12/2018. 
3
 - Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018 của Tổng cục Thống kê ngày 

27/12/2018.  
4
 - Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng anh ninh năm 2018. 
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Hình 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2017 

Cơ cấu nền kinh tế của huyện Côn Đảo chuyển dịch theo hƣớng tăng tỷ trọng dịch 

vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt: 2,25 điểm. 

d) Mức tăng trƣởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất: 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2015: 1.340,64 tỷ đồng 
5
. 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2017: 2.594,15 tỷ đồng 
6
. 

Mức tăng trƣởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (giai đoạn 2015 – 2017) đƣợc 

tính bằng công thức:  

                                                     

 Đánh giá tiêu chuẩn Mức độ tăng trƣởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt: 

2 điểm. 

e) Tỷ lệ hộ nghèo: 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cuối năm 2018, huyện Côn Đảo không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ hộ nghèo đạt: 2,0 điểm. 

f) Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học): 

Bảng 4.1. Thống kê dân số huyện Côn Đảo giai đoạn 2014 – 2017 
7
 

                                              
5
 - Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 23/7/2015 của UBND huyện Côn Đảo về tổng kết tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phƣơng hƣớng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm (2016 – 2020) huyện Côn Đảo. 
6
 - Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng anh ninh năm 2018. 
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Năm  2014 2015 2016 2017 

Dân số 5.453 6.000 6.600 6.900 

Tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm huyện Côn Đảo (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ 

học) đƣợc tính theo công thức sau: 

r = [(6.900 /5.453)
1/3

 -1]x 100 = 8,16 % 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm đạt: 3,0 điểm. 

 Tiêu chí 2. Quy mô dân số 4.2.

4.2.1. Dân số toàn đô thị 

- Dân số thƣờng trú huyện Côn Đảo hiện nay là: 7.085 ngƣời 
8
. (1) 

- Dân số tạm trú quy đổi về dân số đô thị đƣợc tính theo công thức: 

NO = (2Nt x m)/365
 

Trong đó: 

+ No: Số dân tạm trú quy đổi về dân số đô thị (ngƣời); 

+ Nt: Tổng số lƣợt khách đến tạm trú ở khu vực nội thành, nội thị và ngoại thành, 

ngoại thị dƣới 06 tháng (ngƣời); 

+ m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày). 

Năm 2018, lƣợng khách du lịch đến Côn Đảo đạt 286.171 lƣợt khách (khách nƣớc 

ngoài là 32.016 lƣợt khách) 
9
. 

Số ngày tạm trú trung bình của một khách là: 2,4 ngày 
10

. 

 Dân số tạm trú quy đổi về dân số đô thị của Côn Đảo là: 3.763 ngƣời. (2) 

 Quy mô dân số huyện Côn Đảo: (1) + (2) = 7.085 + 3.763 = 10.848 ngƣời. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Dân số toàn đô thị không đạt: 0,0 điểm. 

4.2.2. Dân số khu vực nội thành, nội thị 

Dự kiến hình thành đô thị Côn Đảo là thị trấn (không có khu vực ngoại thành, 

ngoại thị). Do đó dân số khu vực nội thành, nội thị chính là dân số toàn đô thị: 10.848 

ngƣời. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Dân số khu vực nội thành, nội thị không đạt: 4,0 điểm. 

 Tiêu chí 3. Mật độ dân số 4.3.

4.3.1. Mật độ dân số toàn đô thị 

Dự kiến thành lập đô thị Côn Đảo trên cơ sở toàn bộ diện tích huyện Côn Đảo hiện 

                                                                                                                                                
7
 - Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017. 

8
 - Số liệu Phòng Thống kê cung cấp. 

9
 - Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo. 

10
 - Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND huyện Côn Đảo về tình hình thực hiện Nghị 

quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018. 
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nay, do đó tính mật độ dân số toàn đô thị tính trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của 

huyện là 7.678 ha. 

Mật độ dân số toàn đô thị là: 10.848/76,78 = 141,28 ngƣời/km
2
. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Mật độ dân số toàn đô thị không đạt: 0,0 điểm. 

4.3.2. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây 

dựng đô thị 

Diện tích đất xây dựng đô thị trên địa bàn huyện là: 1.133 ha. 

 Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị 

là: 10.848/11,33 = 957,45 ngƣời/km
2
. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích 

đất xây dựng đô thị không đạt: 0,0 điểm. 

 Tiêu chí 4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 4.4.

4.4.1. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị 

Bảng 4.2. Thống kê lao động trong các ngành nghề huyện Côn Đảo năm 2018 
11

 

ĐVT: người 

Stt Ngành Số ngƣời 

1 Tổng số lao động trong các ngành kinh tế 5.351 

2 Công nghiệp, xây dựng 1.904 

3 Thƣơng mại, dịch vụ 3.193 

4 Nông lâm thủy sản 254 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị là:  

(1.904 + 3.193)/5.351 = 95,25%. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt: 1,5 điểm. 

4.4.2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị là 95,25 %. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị 

đạt: 4,5 điểm. 

 Tiêu chí 5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô 4.5.

thị 

4.5.1. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội 

a) Diện tích sàn nhà ở bình quân: 

Diện tích sàn nhà ở bình quân trên địa bàn huyện khoảng 20 m
2
/ngƣời 

12
. 

                                              
11

 - Số liệu Phòng nội bộ cung cấp. 
12

 - Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê 
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 Đánh giá tiêu chuẩn Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt: 0,75 điểm. 

b) Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố: 

Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố trên địa bàn huyện ƣớc tính khoảng 90 %
13

 . 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt: 1,0 điểm. 

c) Đất dân dụng: 

Bảng 4.3. Thống kê diện tích đất dân dụng 

Stt Chức năng sử dụng đất Diện tích (ha) 

1 Đất ở 47,99 

2 Đất dịch vụ công cộng 28,92 

3 Đất cây xanh công cộng 2,05 

4 Đất giao thông 75,85 

5 Tổng cộng 154,81 

 Chỉ tiêu đất dân dụng là: 1.548.100/10.848 = 142,71 m
2
/ngƣời, vƣợt mức tối đa 

của đô thị loại IV (78 m
2
/ngƣời). 

 Đánh giá tiêu chuẩn Đất dân dụng đạt: 0,75 điểm. 

d) Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị: 

Tổng diện tích đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị trên địa bàn 

huyện là 28,92 ha. 

Chỉ tiêu đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị là:  

289.200 /10.848 = 26,66 m
2
/ngƣời. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt: 

1,0 điểm. 

e) Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở: 

Các công trình công cộng cấp đơn vị ở trên địa bàn huyện gồm:  

- Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 1. 

- Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 2. 

- Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 3. 

- Trạm y tế Cỏ Ống. 

- Trạm y tế Bến Đầm. 

- Trƣờng THCS Lê Hồng Phong. 

- Trƣờng Tiểu học Cao Văn Ngọc. 

- Trƣờng mầm non Tuổi Thơ. 

                                                                                                                                                
duyệt chƣơng trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2020. 
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 - Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê 

duyệt chƣơng trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2020. 

Comment [WU1]: Diện tích: 1192 m2 

Comment [WU2]: Diện tích: 3385 m2 

Comment [WU3]: Diện tích: 1008 m2 

Comment [WU4]: Diện tích: 1221,71 m2 

Comment [WU5]: Diện tích: 524,59 m2 

Comment [WU6]: Diện tích: 20000 m2 

Comment [WU7]: Diện tích: 10189,87 m2 

Comment [WU8]: Diện tích: 7089 m2 
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- Trƣờng mầm non Hƣớng Dƣơng. 

Tổng diện tích đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở là 50.303 m
2
. 

Chỉ tiêu đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở là: 50.303 /10.848 = 4,63 

m
2
/ngƣời. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị 

ở đạt: 1,0 điểm. 

f) Cơ sở y tế cấp đô thị: 

Hiện tại trên địa bàn huyện Côn Đảo có 3 cơ sở y tế: Trung tâm y tế Quân dân y 

(cấp đô thị) và trạm y tế Cỏ Ống, trạm y tế Bến Đầm (cấp đơn vị ở). 

Trung tâm y tế Quân dân y có quy mô 50 giƣờng bệnh, đạt chỉ tiêu 4,6 

giƣờng/1.000 dân. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Cơ sở y tế cấp đô thị đạt: 1,0 điểm. 

g) Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị: 

Hiện tại, huyện Côn Đảo có 06 cơ sở giáo dục, đào tạo ở các cấp. 

Stt Cơ sở giáo dục, đào tạo Cấp 

1 Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - hƣớng nghiệp Đô thị 

2 Trƣờng THPT Võ Thị Sáu Đô thị 

3 Trƣờng THCS Lê Hồng Phong Đơn vị ở 

4 Trƣờng Tiểu học Cao Văn Ngọc Đơn vị ở 

5 Trƣờng mầm non Tuổi Thơ Đơn vị ở 

6 Trƣờng mầm non Hƣớng Dƣơng Đơn vị ở 

Huyện có 02 cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị là trƣờng THPT Võ Thị Sáu và 

Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên – hƣớng nghiệp.  

 Đánh giá tiêu chuẩn Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị không đạt: 0,75 điểm. 

h) Công trình văn hóa cấp đô thị: 

Hiện tại, huyện Côn Đảo có 08 công trình văn hóa, trong đó có 05 công trình văn 

hóa cấp đô thị. 

Stt Cơ sở văn hóa Cấp 

1 Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Đô thị 

2 Thƣ viện huyện Đô thị 

3 Bảo tàng Côn Đảo Đô thị 

4 Nhà tƣởng niệm liệt sỹ Võ Thị Sáu Đô thị 

5 Đài truyền hình, truyền thanh huyện Đô thị 

6 Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 1 Đơn vị ở 

7 Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 2 Đơn vị ở 

8 Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 3 Đơn vị ở 

Comment [WU9]: Diện tích: 5692,76 m2 
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 Đánh giá tiêu chuẩn Công trình văn hóa cấp đô thị đạt: 1,0 điểm. 

i) Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị: 

Huyện có 02 công trình thể dục, thể thao cấp đô thị là Trung tâm văn hóa thông tin 

và thể thao và Sân vận động 30/4. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Công trình thể dục thể thao cấp đô thị đạt: 0,75 điểm. 

j) Công trình thƣơng mại, dịch vụ cấp đô thị: 

Công trình thƣơng mại, dịch vụ cấp đô thị trên địa bàn huyện hiện nay gồm: chợ 

Côn Đảo, cửa hàng bình ổn giá Côn Đảo, bƣu điện trung tâm. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Công trình thƣơng mại, dịch vụ cấp đô thị đạt: 0,88 điểm. 

4.5.2. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật 

a) Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng hàng không, cảng đƣờng thủy nội địa, ga 

đƣờng sắt, bến xe ô tô): 

a1) Cảng hàng không: 

Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo nằm ở khu vực Cỏ Ống, cách trung tâm huyện 

khoảng 14km. Cảng hàng không Côn Đảo là cảng hàng không dân dụng kết hợp với 

hoạt động bay quân sự, đƣợc xếp cấp 3C theo tiêu chuẩn dân dụng và cấp 2 theo tiêu 

chuẩn của quân sự. 

CHK Côn Đảo phục vụ các chuyến bay nội địa: TP. Hồ Chí Minh – Côn Đảo, TP. 

Cần Thơ – Côn Đảo, Hà Nội – Côn Đảo (quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất), có chiều 

dài đƣờng băng 1,8km, có thể tiếp nhận máy bay ATR72, F70 và tƣơng đƣơng. 

Hiện nay, dự án điều chỉnh quy hoạch CHK Côn Đảo đang đƣợc triển khai nhằm 

nâng cấp CHK Côn Đảo lên cấp 4C theo quy định của ICAO (đón đƣợc máy bay 

Airbus320neo/tƣơng đƣơng). 

Tình hình hoạt động vận tải hành khách của CHK Côn Đảo: Theo thống kê trong 

các ngành, trong khoảng thời gian từ Tháng 01/2019 đến Tháng 5/2019: 

-  Máy bay ATR thực hiện 291 chuyến/tháng, vận chuyển 17.107 khách/tháng 

gồm tuyến TP. Hồ Chí Minh – Côn Đảo và Cần Thơ – Côn Đảo; 

- Máy bay trực thăng thực hiện 8 chuyến/tháng, vận chuyển 176 khách/tháng 

(tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo). 

a2) Cảng biển, cảng đƣờng thủy nội địa:  

Trên địa bàn huyện Côn Đảo hiện có 02 bến tàu du lịch và 01 cảng tổng hợp: 

- Di tích lịch sử Cầu tàu 914 vẫn đƣợc sử dụng là bến tàu du lịch chính. 

- Bến thuyền du lịch đang đƣợc xây dựng ở khu trung tâm. 

- Cảng Bến Đầm có thể tiếp nhận cỡ tàu lớn nhất 2.000 DWT. 

Các luồng tuyến vận tải thông qua cảng biển, cảng đƣờng thủy nội địa: 
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- Các tuyến nối huyện Côn Đảo với đất liền gồm: cảng Cát Lở (TP. Vũng Tàu) – 

cảng Bến Đầm (Côn Đảo), cảng Trần Đề (Sóc Trăng) – cảng Bến Đầm (Côn Đảo). 

- Các tuyến kết nối du lịch giữa đảo chính – 10 đảo nhỏ có chiều dài khoảng 

143km. 

- Các tuyến đƣờng thủy nội địa nối liền các đảo có chiều dài khoảng 76km. 

 Huyện Côn Đảo có CHK Côn Đảo cấp quốc gia và cảng Bến Đầm là cảng biển 

kết nối vùng liên tỉnh. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Đầu mối giao thông đạt: 2,0 điểm. 

b) Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng: 

Diện tích đất giao thông của Côn Đảo hiện trạng khoảng 75,85 ha. 

Diện tích đất xây dựng là 1.133 ha. 

Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng là: 75,85/1.133 = 6,69%. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đạt: 0,75 điểm. 

c) Mật độ đƣờng giao thông (tính đến đƣờng có chiều rộng phần xe chạy ≥ 1,7m): 

Chiều dài đƣờng giao thông có chiều rộng phần xe chạy ≥ 1,7m trên địa bàn huyện 

khoảng: 52,19km 
14

. 

Vì diện tích huyện Côn Đảo chủ yếu là các vùng sinh thái tự nhiên (khoảng 6.545 

ha gồm Vƣờn Quốc gia Côn Đảo, các đảo nhỏ và các diện tích tự nhiên khác), nên tính 

chỉ tiêu “Mật độ đƣờng giao thông” dựa trên diện tích đất xây dựng chứ không tính trên 

tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

Mật độ đƣờng giao thông hiện trạng: 52,19/11,33 = 4,6 km/km
2
. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Mật độ đƣờng giao thông đạt: 0,75 điểm. 

d) Diện tích đất giao thông tính trên dân số: 

Diện tích đất giao thông tính trên dân số ƣớc là: 758.500/10.848 = 69,92 m
2
/ngƣời. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Diện tích đất giao thông tính trên dân số đạt: 1,0 điểm. 

e) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng: 

Hiện tại, phƣơng tiện vận chuyển chủ yếu tại Côn Đảo là taxi, các loại xe du lịch 

(của các công ty du lịch, khách sạn) và xe máy. 

Phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển về số 

lƣợng, đáp ứng nhu cầu đi lại của ngƣời dân và khách du lịch, tuy nhiên đang có nguy 

cơ vƣợt quá sự đáp ứng về cơ sở hạ tầng giao thông do lộ giới đƣờng nhỏ và thiếu các 

bãi đỗ xe công cộng. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng không đạt: 0,0 điểm. 
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 -  Số liệu tại Chƣơng trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030. 
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f) Cấp điện sinh hoạt: 

Thành phần phụ tải hiện tại tại Côn Đảo: Nông lâm thủy sản chiếm 0,58%; Công 

nghiệp – Xây dựng (chủ yếu là sản xuất nƣớc đá phục vụ cho đánh bắt thủy hải sản) 

chiếm 19,23%; Thƣơng nghiệp, khách sạn, nhà hàng chiếm 38,73%; Quản lý tiêu dùng 

chiếm 36,39%, còn lại là các hoạt động khác. => Thành phần phụ tải sinh hoạt chiếm 

36,39% tổng phụ tải điện Côn Đảo. 

Điện thƣơng phẩm của Côn Đảo năm 2018 đạt 19.455.861 kWh. 

 Tổng phụ tải điện sinh hoạt Côn Đảo năm 2018 là: (36,39 x 19.455.861)/100 = 

7.079.987 kWh/năm. 

 Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt là: 7.079.987/7.085 = 999 kWh/ngƣời/năm. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Cấp điện sinh hoạt đạt: 0,98 điểm. 

g) Tỷ lệ đƣờng phố chính đƣợc chiếu sáng: 

Tỷ lệ đƣờng phố chính đƣợc chiếu sáng trên địa bàn huyện hiện nay khoảng 70%. 

 Tiêu chuẩn Tỷ lệ đƣờng phố chính đƣợc chiếu sáng không đạt: 0,0 điểm. 

h) Tỷ lệ đƣờng khu nhà ở, ngõ xóm đƣợc chiếu sáng: 

Tỷ lệ ngõ hẻm đƣợc chiếu sáng trên địa bàn huyện đạt trên 70%. 

 Tiêu chuẩn Tỷ lệ khu nhà ở, ngõ xóm đƣợc chiếu sáng đạt: 0,75 điểm. 

i) Cấp nƣớc sinh hoạt: 

Hiện nay Côn Đảo có một trạm cung cấp nƣớc đang quản lý và vận hành 25 giếng 

khoan, 02 giàn xử lý nƣớc với tổng công suất xử lý nƣớc theo thiết kế là 3.800 m
3
/ngày 

đêm; 10 bể chứa nƣớc sau xử lý với dung tích tối đa là 3.000 m
3
, nƣớc sau khi đƣợc xử 

lý đƣợc cung cấp đến khách hàng sử dụng tại 03 khu vực: Trung tâm – Cỏ Ống – Bến 

Đầm. 

Sản lƣợng nƣớc khai thác (theo số liệu thực tế thực hiện trong tháng 3/2019): 

3.818 m
3
/ngày đêm. Sản lƣợng thực tế cung cấp đến khách hàng sử dụng là: 3.198 

m
3
/ngày đêm (lƣợng hao hụt là lƣợng nƣớc tự dùng để rửa lọc của đơn vị và hao hụt 

trên đƣờng ống và xả cặn), trong đó: 

- Sản lƣợng cung cấp cho khách du lịch: 719 m
3
/ngày đêm. Mức tiêu thụ bình 

quân của khách du lịch khoảng 300 lít/ngƣời/ngày (với 719 m
3
/2.400 khách du lịch). 

- Sản lƣợng cung cấp cho dân số thƣờng trú (nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân, cơ 

quan, đơn vị, LLVT, sản xuất vật chất, NM nƣớc đá, bến cảng, sân bay,…): 2.479 

m
3
/ngày đêm. Mức tiêu thụ bình quân của dân số thƣờng trú khoảng:  350 m

3
/ngày 

(2.479 m
3
/7.085 ngƣời). 

 Đánh giá tiêu chuẩn Cấp nƣớc sinh hoạt đạt: 1,0 điểm. 

j) Tỷ lệ hộ dân đƣợc cấp nƣớc sạch, hợp vệ sinh: 
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Tỷ lệ dân số đƣợc sử dụng nƣớc sạch từ hệ thống cấp nƣớc của huyện đạt 98 %
15

. 

Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ hộ dân đƣợc cấp nƣớc sạch, hợp vệ sinh đạt: 2,0 điểm. 

k) Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động): 

Số thuê bao điện thoại di động, điện thoại cố định toàn huyện là 3.972 thuê bao. 

Mật độ thuê bao là: (3.972/10.848) x 100 = 37 thuê bao/100 dân. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Số thuê bao internet đạt: 1,0 điểm. 

l) Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số: 

Hiện tại trên địa bàn huyện có 03 nhà cung cấp mạng điện thoại di động là 

Vinaphone, Mobifone và Viettel.  

Hệ thống bƣu chính viễn thông trên địa bàn huyện đƣợc trang bị hiện đại, đồng bộ 

với công nghệ cao và chất lƣợng tốt, đáp ứng tốt các dịch vụ bƣu chính viễn thông của 

ngƣời dân trong huyện. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số đạt: 1,0 điểm. 

4.5.3. Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trƣờng 

a) Mật độ đƣờng cống thoát nƣớc chính: 

Tổng chiều dài hệ thống thoát nƣớc là 10.184 m 
16

. 

 Mật độ đƣờng cống thoát nƣớc chính: 10,184/11,33 = 0,90 km/km
2
. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Mật độ đƣờng cống thoát nƣớc chính không đạt: 0,0 điểm. 

b) Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng: 

Huyện đang triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống, giảm ngập úng. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, 

giảm ngập úng đạt: 1,0 điểm. 

c) Tỷ lệ chất thải nguy hại đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu 

hủy: 

Tỷ lệ chất thải nguy hại đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 

khoảng 95%. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ chất thải nguy hại đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an 

toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt: 1,0 điểm.  

d) Tỷ lệ nƣớc thải đô thị đƣợc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật: 

Tỷ lệ nƣớc thải đô thị đƣợc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật khoảng 10%. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ nƣớc thải đô thị đƣợc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 

đạt: 0,75 điểm. 
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 - Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Côn Đảo về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh năm 2018. 
16

 - Số liệu Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng  - UBND huyện Côn Đảo cấp. 
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e) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom: 

Ban quản lý công trình công cộng trực thuộc UBND huyện Côn Đảo có nhiệm vụ: 

Thu gom và vận chuyển rác thải, quản lý nghĩa trang, quản lý hệ thống thoát nƣớc và 

cây xanh. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc tập trung tại các điểm đã quy định, hoặc dùng các xe 

thùng có dung tích 0,3 m
3
 đi thu gom tại các điểm dân cƣ, nơi công cộng, bệnh viện,… 

sau đó đƣợc vận chuyển tới bãi rác tại khu vực Bãi Nhát bằng ô tô vận chuyển. Hiện 

nay, lƣợng rác thải phát sinh trung bình mỗi ngày khoảng 22,5 tấn. 

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đƣợc thu gom hàng ngày đạt 97% 
17

. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom đạt: 01 điểm. 

f) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại 

các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải: 

Hiện nay, toàn bộ lƣợng rác thải sinh hoạt của huyện đƣợc thu gom về bãi rác khu 

vực Bãi Nhát với diện tích 3.800 m
2 

. Lƣợng rác thải sinh hoạt tại Côn Đảo phát sinh 

mỗi ngày khoảng 22,5 tấn. Huyện Côn Đảo đã đƣa lò đốt rác thải sinh hoạt vào hoạt 

động với công suất 150 - 500 kg rác/giờ, mỗi ngày đốt đƣợc khoảng 5 tấn/ngày, còn tồn 

đọng 17,5 tấn/ngày. 

 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xử lý đạt 22,22% tổng lƣợng chất thải rắn. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xử lý tại khu chôn lấp 

hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải không đạt: 0,0 điểm. 

g) Tỷ lệ chất thải y tế đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy: 

Hiện nay, chất thải y tế nguy hại đƣợc thu gom và xử lý bằng lò đốt tại Trung tâm 

y tế Quân dân y. 

Tỷ lệ chất thải y tế đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 

khoảng 95%. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ chất thải y tế đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn 

sau xử lý, tiêu hủy đạt: 1,0 điểm. 

4.5.4. Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ 

a) Nhà tang lễ: 

Huyện Côn Đảo chƣa có nhà tang lễ. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Nhà tang lễ không đạt: 0,0 điểm. 

b) Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: 
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Do chƣa có nhà tang lễ nên tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng bằng 0. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng không đạt: 0,0 điểm. 

4.5.5. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị 

a) Đất cây xanh toàn đô thị: 

Côn Đảo là huyện có độ che phủ rừng bậc nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chiếm 

80,63% diện tích tự nhiên toàn đảo. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Đất cây xanh toàn đô thị đạt: 2,0 điểm. 

b) Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị: 

Tổng diện tích xây xanh công cộng của huyện là 20.549 m
2
, gồm 5 công viên cây 

xanh: Võ Thị Sáu, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng và Nguyễn 

Huệ. 

Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị: 20.549/10.848 = 1,89 

m
2
/ngƣời. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị không 

đạt: 0,0 điểm. 

c) Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: 

Huyện Côn Đảo đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị 
18

. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đạt: 1,5 điểm. 

d) Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính: 

Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính đạt khoảng 40%. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố 

chính đạt: 2,0 điểm. 

e) Số lƣợng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị: 

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị 

nhƣ: dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải trung tâm huyện Côn Đảo; 

nâng cấp, mở rộng cảng Bến Đầm; nạo vét hồ Quang Trung I, cải tạo các công viên hiện 

hữu (công viên Võ Thị Sáu, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Đồng),… 

 Đánh giá tiêu chuẩn Số lƣợng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đạt: 2,0 điểm. 

f) Số lƣợng không gian công cộng của đô thị: 

Huyện có 05 không gian công cộng cấp đô thị gồm: hoa viên cây xanh Võ Thị 

Sáu, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Đồng. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Số lƣợng không gian công cộng của đô thị đạt: 2,0 điểm. 

g) Công trình kiến trúc tiêu biểu: 
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 - Huyện Côn Đảo đƣợc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  phê duyệt tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2014. 



 

Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2025  30 

Côn Đảo hiện có 20 công trình di tích lịch sử cấp quốc gia và 02 di tích lịch sử cấp 

tỉnh. 

 Đánh giá tiêu chuẩn Công trình kiến trúc tiêu biểu đạt: 2,0 điểm. 

4.5.6. Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, 

cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị (gồm 08 tiêu chuẩn) 

Côn Đảo không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: đánh giá nhóm tiêu chuẩn về 

trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị 

đạt 12 điểm.
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Bảng 4.4. Đánh giá thực trạng chỉ tiêu phát triển đô thị huyện Côn Đảo theo các tiêu chuẩn đô thị loại IV 

Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

  Tổng cộng         78,85 Đạt   

I 

Vị trí, chức năng, vai trò, 

cơ cấu và trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội  

    
20,00 

  19,25 Đ   
15,00 

1.1 Vị trí, chức năng, vai trò  

Là trung tâm tổng hợp 

hoặc trung tâm chuyên 

ngành cấp tỉnh về kinh 

tế, tài chính, văn hóa, 

giáo dục, đào tạo, y tế, 

du lịch, khoa học và 

công nghệ, đầu mối 

giao thông, có vai trò 

thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của 

tỉnh hoặc vùng liên 

huyện 

  5,00 

Là trung tâm chuyên 

ngành cấp vùng về 

văn hóa, du lịch, có 

vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã 

hội của một tỉnh, 

vùng liên tỉnh. 

5,00 ĐTĐ   

Là trung tâm tổng hợp 

hoặc trung tâm hành 

chính cấp huyện về 

kinh tế, tài chính, văn 

hóa, giáo dục, đào tạo, 

y tế, du lịch, khoa học 

và công nghệ, đầu mối 

giao thông, có vai trò 

thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của 

  3,75 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

huyện hoặc vùng liên 

huyện 

1.2 Cân đối thu chi ngân sách 
Dƣ 

  
2,00 Cân đối thu chi ngân 

sách dƣ (dƣ 140,8 tỷ 

đồng) 

2,00 ĐTĐ   
Đủ 1,50 

1.3 
Thu nhập bình quân đầu 

ngƣời năm so với cả nƣớc 

≥ 1,05 

lần 

3,00 Thu nhập bình quân 

đầu ngƣời năm cả 

nƣớc của huyện gấp 

2,9 lần so với thu 

nhập bình quân đầu 

ngƣời năm so với cả 

nƣớc 

3,00 ĐTĐ   
0,7 2,25 

1.4 
Chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế 

Tăng tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ, giảm tỷ trọng 

nông lâm thủy sản theo 

mục tiêu đề ra 

  3,00 
Cơ cấu nền kinh tế 

của huyện Côn Đảo 

chuyển dịch theo 

hƣớng tăng tỷ trọng 

dịch vụ, giảm tỷ trọng 

nông lâm thủy sản. 

2,25 ĐTT   Tăng tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng hoặc 

tăng tỷ trọng dịch vụ, 

giảm tỷ trọng nông 

lâm thủy sản theo mục 

tiêu đề ra 

  2,25 

1.5 
Mức tăng trƣởng kinh tế 

trung bình 3 năm gần nhất 

≥ 6 
% 

2,00 
39,10 2,00 ĐTĐ   

5,5 1,50 

1.6 Tỷ lệ hộ nghèo 
≤ 7 

% 
2,00 

0 2,00 ĐTĐ   
9 1,50 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

1.7 

Tỷ lệ tăng dân số hàng 

năm (bao gồm tăng tự 

nhiên và tăng cơ học) 

≥ 1,4 
% 

3,00 
8,16 3,00 ĐTĐ   

1 2,25 

II Quy mô dân số     
8,00 

  4,50 CĐ   
6,00 

2.1 Dân số toàn đô thị 

≥ 100 

1.000 ngƣời 

2,00 

10,848 0,00 CĐ 

Hiện trạng dân số 

huyện Côn Đảo 

chưa đạt được tối 

thiểu 30% mức quy 

định của tiêu 

chuẩn này (5.000 

người) => Đánh 

giá chưa đạt. 

50 1,50 

2.2 
Dân số khu vực nội thành, 

nội thị 

≥ 50 

1.000 ngƣời 

6,00 

10,848 4,50 ĐTT 

Hiện trạng dân số 

huyện Côn Đảo đã 

cao hơn 30% mức 
quy định tối thiểu 

của tiêu chuẩn này 

(6.000 người) => 

Đánh giá đạt tối 

thiểu. 

20 4,50 

III Mật độ dân số     
6,00 

  0,00 CĐ   
4,50 

3.1 Mật độ dân số toàn đô thị 

≥ 1400 

ngƣời/km
2
 

1,50 

141,28 0,00 CĐ 

Mật độ dân số 

huyện Côn Đảo 

chưa đạt được tối 

thiểu 30% mức quy 
1200 1,00 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

định của tiêu 

chuẩn này (360 

người/km
2
) => 

Đánh giá chưa đạt. 

3.2 

Mật độ dân số khu vực nội 

thành, nội thị tính trên diện 

tích đất xây dựng đô thị  

≥ 6000 

ngƣời/km
2
 

4,50 

957,45 0,00 CĐ 

Mật độ dân số 

huyện Côn Đảo 

chưa đạt được tối 

thiểu 30% mức quy 

định của tiêu 

chuẩn này (1.200 

người/km
2
) => 

Đánh giá chưa đạt. 

4000 3,50 

IV 
Tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp 
    

6,00 
  6,00 Đ   

4,50 

4.1 
Tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp toàn đô thị 

≥ 65 
% 

1,50 
95,25 1,50 ĐTĐ   

55 1,00 

4.2 

Tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp khu vực nội thành, 

nội thị 

≥ 80 

% 

4,50 

95,25 4,50 ĐTĐ   
70 3,50 

V 

Trình độ phát triển cơ sở 

hạ tầng và kiến trúc, cảnh 

quan đô thị 

    

60,00 

  49,10 Đ   
45,00 

5.1 
Diện tích sàn nhà ở bình 

quân 

≥ 29 

m
2 

sàn/ngƣời 

1,00 

20,00 0,75 ĐTT 

Diện tích sàn nhà 

ở bình quân huyện 

Côn Đảo cao hơn 

50% mức quy định 

tối thiểu của tiêu 

26,5 0,75 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

chuẩn này (13,25 

m
2
 sàn/người) => 

Đánh giá đạt tối 

thiểu. 

5.2 
Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán 

kiên cố 

≥ 90 
% 

1,00 
90,00 1,00 ĐTĐ   

85 0,75 

5.3 Đất dân dụng 
78 

m
2
/ngƣời 

1,00 
142,71 0,75 ĐTT   

61 0,75 

5.4 

Đất xây dựng các công 

trình dịch vụ công cộng đô 

thị 

≥ 4 
m

2
/ngƣời 

1,00 
26,66 1,00 ĐTĐ   

3 0,75 

5.5 
Đất xây dựng công trình 

công cộng cấp đơn vị ở 

≥ 1,5 
m

2
/ngƣời 

1,00 
4,63 1,00 ĐTĐ   

1 0,75 

5.6 Cơ sở y tế cấp đô thị 
≥ 2,8 giƣờng/1.000 

dân 

1,00 
4,60 1,00 ĐTĐ   

2,4 0,75 

5.7 
Cơ sở giáo dục, đào tạo 

cấp đô thị 

≥ 4 
cơ sở 

1,00 
2,00 0,75 ĐTT   

2 0,75 

5.8 
Công trình văn hóa cấp đô 

thị 

≥ 2 
công trình 

1,00 
5,00 1,00 ĐTĐ   

2 0,75 

5.9 
Công trình thể dục, thể 

thao cấp đô thị 

≥ 3 
công trình 

1,00 
2,00 0,75 ĐTT   

2 0,75 

5.10 
Công trình thƣơng mại, 

dịch vụ cấp đô thị 

≥ 4 
công trình 

1,00 
3,00 0,88 ĐTT   

2 0,75 

5.11 

Đầu mối giao thông (cảng 

biển, cảng hàng không, 

cảng đƣờng thủy nội địa, 

ga đƣờng sắt, bến xe ô tô) 

Vùng tỉnh 

cấp 

2,00 Huyện Côn Đảo CHK 

Côn Đảo cấp quốc gia 

và cảng Bến Đầm là 

cảng biển kết nối 

2,00 ĐTĐ   
Vùng liên huyện 1,50 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

vùng liên tỉnh 

5.12 
Tỷ lệ đất giao thông so với 

đất xây dựng 

≥ 17 

% 

1,00 

6,69 0,75 ĐTT 

Tỷ lệ đất giao 

thông so với đất 

xây dựng huyện 

Côn Đảo cao hơn 

50% mức quy định 

tối thiểu của tiêu 

chuẩn này (6%) 

=> Đánh giá đạt 

tối thiểu. 

12 0,75 

5.13 

Mật độ đƣờng giao thông 

(tính đến đƣờng có chiều 

rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) 

≥ 8 

km/km
2
 

1,00 

4,60 0,75 ĐTT 

Mật độ đường giao 

thông huyện Côn 

Đảo cao hơn 50% 

mức quy định tối 

thiểu của tiêu 

chuẩn này 

(3km/km
2
) => 

Đánh giá đạt tối 

thiểu. 

6 0,75 

5.14 
Diện tích đất giao thông 

tính trên dân số 

≥ 9 
m

2
/ngƣời 

1,00 
69,92 1,00 ĐTĐ   

7 0,75 

5.15 
Tỷ lệ vận tải hành khách 

công cộng 

≥ 5 

% 

1,00 

0,00 0,00 CĐ 

Tỷ lệ vận tải hành 

khách công cộng 

huyện Côn Đảo 

thấp hơn 50% mức 

quy định tối thiểu 

của tiêu chuẩn này 

3 0,75 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

(1,5%) => Đánh 

giá chưa đạt. 

5.16 Cấp điện sinh hoạt 
≥ 500 

kwh/ngƣời/năm 
1,00 

999 0,98 ĐTT   
350 0,75 

5.17 
Tỷ lệ đƣờng phố chính 

đƣợc chiếu sáng 

 ≥ 95 

% 

1,00 

70,00 0,75 ĐTT 

Tỷ lệ đường phố 

chính được chiếu 

sáng huyện Côn 

Đảo cao hơn 50% 

mức quy định tối 

thiểu của tiêu 

chuẩn này (45%) 

=> Đánh giá đạt 

tối thiểu. 

90 0,75 

5.18 
Tỷ lệ đƣờng khu nhà ở, 

ngõ xóm đƣợc chiếu sáng 

≥ 70 
% 

1,00 
70,00 1,00 ĐTĐ   

50 0,75 

5.19 Cấp nƣớc sinh hoạt 
≥ 120 lít/ngƣời/ngày 

đêm 

1,00 
350 0,75 ĐTT   

100 0,75 

5.20 
Tỷ lệ hộ dân đƣợc cấp 

nƣớc sạch, hợp vệ sinh 

≥ 95 
% 

2,00 
98,00 2,00 ĐTĐ   

90 1,50 

5.21 

Số thuê bao internet (băng 

rộng cố định và băng rộng 

di động) 

≥ 20 số thuê bao 

internet/1000 

dân 

1,00 

37,00 1,00 ĐTĐ   
15 0,75 

5.22 
Tỷ lệ phủ sóng thông tin di 

động trên dân số 

≥ 95 
% 

1,00 
100,00 1,00 ĐTĐ   

90 0,75 

5.23 
Mật độ đƣờng cống thoát 

nƣớc chính 

≥ 3,5 

km/km
2
 

2,00 

0,90 0,00 CĐ 

Mật độ đường 

cống thoát nước 

chính huyện Côn 
3 1,50 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

Đảo thấp hơn 50% 

mức quy định tối 

thiểu của tiêu 

chuẩn này 

(1,5km/km
2
) => 

Đánh giá chưa đạt 

5.24 

Tỷ lệ các khu vực ngập 

úng có giải pháp phòng 

chống, giảm ngập úng 

Đang triển khai thực 

hiện 
  1,00 

Đang triển khai thực 

hiện các giải pháp 

phòng chống, giảm 

ngập úng 

1,00 ĐTĐ   

Có giải pháp   0,75 

5.25 

Tỷ lệ chất thải nguy hại 

đƣợc xử lý, tiêu hủy, chôn 

lấp an toàn sau xử lý, tiêu 

hủy 

≥ 85 

% 

1,00 

95,00 1,00 ĐTĐ   
70 0,75 

5.26 

Tỷ lệ nƣớc thải đô thị đƣợc 

xử lý đạt quy chuẩn kỹ 

thuật 

≥ 25 

% 

1,00 

10,00 0,75 ĐTT 

Tỷ lệ nước thải đô 

thị được xử lý đạt 

quy chuẩn kỹ thuật 

huyện Côn Đảo 

cao hơn 50% mức 

quy định tối thiểu 

của tiêu chuẩn này 

(7,5%) => Đánh 

giá đạt tối thiểu. 

15 0,75 

5.27 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt đƣợc thu gom 

≥ 80 
% 

1,00 
97,00 1,00 ĐTĐ   

70 0,75 

5.28 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt đƣợc xử lý tại khu 

≥ 70 
% 

1,00 
22,22 0,00 CĐ 

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt được xử 65 0,75 
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

chôn lấp hợp vệ sinh hoặc 

tại các nhà máy đốt, nhà 

máy chế biến rác thải 

lý huyện Côn Đảo 

thấp hơn 50% mức 

quy định tối thiểu 

của tiêu chuẩn này 

(32,5%) => Đánh 

giá chưa đạt. 

5.29 

Tỷ lệ chất thải y tế đƣợc 

xử lý, tiêu hủy, chôn lấp 

an toàn sau xử lý, tiêu hủy 

≥ 95 
% 

1,00 
95,00 1,00 ĐTĐ   

90 0,75 

5.30 Nhà tang lễ 
≥ 1 

cơ sở 
1,00 

0,00 0,00 CĐ   
Có dự án 0,75 

5.31 
Tỷ lệ sử dụng hình thức 

hỏa táng 

≥ 10 
% 

1,00 
0,00 0,00 CĐ   

5 0,75 

5.32 Đất cây xanh toàn đô thị 
≥ 7 

m
2
/ngƣời 

2,00 
≥ 10 2,00 ĐTĐ   

5 1,50 

5.33 
Đất cây xanh công cộng 

khu vực nội thành, nội thị 

≥ 5 

m
2
/ngƣời 

2,00 

1,89 0,00 CĐ 

Đất công cộng khu 

vực nội thành, nội 

thị huyện Côn Đảo 

thấp hơn 50% mức 

quy định tối thiểu 

của tiêu chuẩn này 

(2 m
2
/người) => 

Đánh giá chưa đạt. 

4 1,50 

5.34 
Quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc đô thị 

Đã có quy chế đƣợc 

ban hành tối thiểu 2 

năm, thực hiện tốt quy 

chế 

Quy chế 2,00 Đã có quy chế  1,50 ĐTT   
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Stt Tiêu chí / Tiêu chuẩn Yêu cầu Đơn vị tính 
Thang 

điểm 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2018 

Đánh giá hiện trạng 

Ghi chú 
Số điểm 

Đạt(Đ)/ 

Không 

đạt(K) 

Đã có quy chế 1,50 

5.35 

Tỷ lệ tuyến phố văn minh 

đô thị tính trên tổng số trục 

phố chính 

≥ 40 

% 

2,00 

40 2,00 ĐTĐ   
30 1,50 

5.36 
Số lƣợng dự án cải tạo, 

chỉnh trang đô thị 

1 
Dự án 

2,00 
> 5 2,00 ĐTĐ   

Có dự án 1,50 

5.37 
Số lƣợng không gian công 

cộng của đô thị 

≥ 4 
Khu  

2,00 
5,00 2,00 ĐTĐ   

2 1,50 

5.38 
Công trình kiến trúc tiêu 

biểu 

Có công trình cấp quốc 

gia Cấp 
2,00 Có công trình cấp 

quốc gia 
2,00 ĐTĐ   

Có công trình cấp tỉnh 1,50 

5.39  

-

5.46 

Nhóm các tiêu chuẩn về 

trình độ phát triển cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc, cảnh 

quan khu vực ngoại thành, 

ngoại thị (gồm có 8 tiêu 

chuẩn) 

Đối với khu vực không 

có ngoại thành, ngoại 

thị: nhóm tiêu chuẩn 

về trình độ phát triển 

cơ sở hạ tầng và kiến 

trúc, cảnh quan khu 

vực ngoại thành, ngoại 

thị đạt 12 điểm 

  

9,00 Côn Đảo không có 

khu vực ngoại thành, 

ngoại thị, nên nhóm 

tiêu chuẩn về trình độ 

phát triển cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc, 

cảnh quan khu vực 

ngoại thành, ngoại thị 

đạt 12 điểm 

12,00 ĐTĐ   
12,00 
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Nhƣ vậy, tổng hợp đánh giá 05 tiêu chí đô thị quy định tại Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về phân loại 

đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV, áp dụng tiêu chuẩn dành cho đô thị có tính chất đặc 

thù (đô thị ở hải đảo), hiện trạng đô thị huyện Côn Đảo có 03 tiêu chí đạt và 02 tiêu chí 

chƣa đạt với tổng số điểm là 78,85/100 điểm. 

Trong 05 tiêu chí gồm có 59 tiêu chuẩn để chấm điểm, huyện Côn Đảo có 50 tiêu 

chuẩn đã đạt (chiếm 85%, trong đó có 38 tiêu chuẩn đã đạt điểm tối đa và 12 tiêu chuẩn 

đạt điểm tối thiểu) và 09 tiêu chuẩn chƣa đạt (chiếm 15%). 

Bảng 4.5. Tổng hợp đánh giá hiện trạng phát triển đô thị Côn Đảo theo tiêu chí đô 

thị loại V 

Stt 

Các tiêu chí theo Nghị 

quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 

Thang 

điểm 

Đánh giá tiêu chuẩn Đánh 

giá 

điểm 

hiện 

trạng 

đô thị   

Đánh 

giá  

(Đạt/ 

Chƣa 

đạt) 

Tổng 

số tiêu 

chuẩn 

Số 

tiêu 

chuẩn 

đạt 

Số 

tiêu 

chuẩn 

không 

đạt 

I 

Vị trí, chức năng, vai trò, 

cơ cấu và trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội  

15 - 20 7,00 7 0,00 19,25 Đạt 

II Quy mô dân số 6 - 8 2,00 2 0,00 6,29 Đạt 

III Mật độ dân số 4,5 - 6 2,00 1 1,00 3,50 
Chƣa 

đạt 

IV 
Tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp 
4,5 - 6 2,00 2 0,00 6,00 Đạt 

V 

Trình độ phát triển cơ sở 

hạ tầng và kiến trúc, cảnh 

quan đô thị 

45 - 60 46,00 42 4,00 52,50 Đạt 

  Tổng cộng 75 - 100 59 54 5 87,54 
Chƣa 

đạt 

Bảng 4.6. Tổng hợp đánh giá hiện trạng phát triển đô thị Côn Đảo theo tiêu chí đô thị loại 

IV 

Stt 

Các tiêu chí theo Nghị 

quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 

Thang 

điểm 

Đánh giá tiêu chuẩn Đánh 

giá 

điểm 

hiện 

trạng 

đô thị   

Đánh 

giá  

(Đạt/ 

Chƣa 

đạt) 

Tổng 

số tiêu 

chuẩn 

Số 

tiêu 

chuẩn 

đạt 

Số 

tiêu 

chuẩn 

không 

đạt 

I 

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ 

cấu và trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội  

15 - 20 7,00 7 0,00 19,25 Đạt 

II Quy mô dân số 6 - 8 2,00 1 1,00 4,50 Chƣa đạt 

III Mật độ dân số 4,5 - 6 2,00 0 2,00 0,00 Chƣa đạt 

IV Tỷ lệ lao động phi nông 4,5 - 6 2,00 2 0,00 6,00 Đạt 
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Stt 

Các tiêu chí theo Nghị 

quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 

Thang 

điểm 

Đánh giá tiêu chuẩn Đánh 

giá 

điểm 

hiện 

trạng 

đô thị   

Đánh 

giá  

(Đạt/ 

Chƣa 

đạt) 

Tổng 

số tiêu 

chuẩn 

Số 

tiêu 

chuẩn 

đạt 

Số 

tiêu 

chuẩn 

không 

đạt 

nghiệp 

V 

Trình độ phát triển cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc, cảnh quan 

đô thị 

45 - 60 46,00 40 6,00 49,10 Đạt 

  Tổng cộng 75 - 100 59 50 9 78,85 Chƣa đạt 

Bảng 4.7. Thống kê số tiêu chuẩn chƣa đạt theo tiêu chí đô thị loại IV 

STT Tên tiêu chí / tiêu chuẩn 

I Quy mô dân số 

1 Dân số toàn đô thị 

II Mật độ dân số 

2 Mật độ dân số toàn đô thị 

3 Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị  

4 Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng 

5 Mật độ đƣờng cống thoát nƣớc chính 

6 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà 

máy đốt, nhà máy chế biến rác thải 

7 Nhà tang lễ 

8 Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng 

9 Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị 
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 NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHẦN III:

 Quan điểm, mục tiêu của Chƣơng trình Chƣơng 5.

 Quan điểm 5.1.

- Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 phải phù 

hợp với Chƣơng trình phát triển đô thị quốc gia và khả năng huy động nguồn lực thực tế 

tại địa phƣơng. 

- Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 phải phù 

hợp với nội dung và khung thời gian của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chƣơng trình 

phát triển đô thị toàn tỉnh và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đƣợc phê 

duyệt; xây dựng Côn Đảo đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo 

tồn di tích lịch sử, văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái rừng – biển, đảm bảo an ninh quốc 

phòng theo hƣớng phát triển hiện đại và bền vững. 

 Mục tiêu 5.2.

- Làm cơ sở để đầu tƣ xây dựng Côn Đảo hoàn thiện các tiêu chuẩn chƣa đạt và 

thấp điểm của đô thị loại V trong giai đoạn 2019 – 2020; chú trọng 05 tiêu chuẩn chƣa 

đạt của đô thi loại V. 

- Tiếp tục đầu tƣ phát triển Côn Đảo đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại IV trong 

giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 theo hƣớng đô thị thông minh, thích 

ứng với biến đổi khí hậu và du lịch chất lƣợng cao; nâng cao vai trò, vị thế của Côn Đảo 

trong vùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nƣớc. Trong giai đoạn 2021 – 2025, đầu tƣ 

xây dựng hoàn thiện tất cả các tiêu chuẩn, trong đó chú trọng 09 tiêu chuẩn chƣa đạt so 

với tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
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 Các giải pháp thiết yếu xây dựng Côn Đảo phát triển theo hƣớng đô Chƣơng 6.

thị xanh - thích ứng với biến đổi khí hậu – đô thị thông minh 

Huyện Côn Đảo có vai trò, chức năng quan trọng trong quốc phòng, an ninh và 

bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; có giá trị đặc biệt trong lịch sử cách mạng bảo 

vệ Tổ quốc và có những giá trị lớn để phát triển kinh tế - xã hội gồm: môi trƣờng thiên 

nhiên và cảnh quan sinh thái rừng – núi – biển đa dạng, có nguồn tài nguyên giàu có của 

vùng thềm lục địa, có vƣờn quốc gia Côn Đảo với giá trị quý hiếm.  

Với vị trí quan trọng, đặc thù và những tiềm năng phát triển to lớn, Côn Đảo cần 

đƣợc định hƣớng phát triển theo những xu thế phát triển phù hợp và tiến bộ nhằm phát 

huy các thế mạnh, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo ra năng lực ứng 

phó với những nguy cơ đến từ biến đổi khí hậu, phát triển thiếu kiểm soát và giải quyết 

những vấn đề nổi trội, đang và sẽ là nguy cơ đe dọa sự phát triển bền vững của Côn Đảo 

nhƣ: các vấn đề về môi trƣờng, cung cấp năng lƣợng. 

Xét trên những điều kiện về vị trí, quy mô, vai trò, tính chất, điều kiện tài nguyên 

thiên nhiên và  định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, Côn Đảo rất phù hợp để phát triển 

theo các xu thế phát triển sau: 

- Phát triển đô thị xanh: Là xu hƣớng phát triển đặc biệt thích hợp với các đô 

thị có lợi thế vùng khí hậu và địa hình tự nhiên phong phú, đa dạng, nhất là các đô thị có 

quy mô trung bình và nhỏ với lợi thế dễ dàng phát triển thành các đô thị du lịch, đô thị 

truyền thống làng nghề, cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên một các bền vững, 

hạn chế xây dựng mà vẫn tạo nguồn lực phát triển đô thị, hạn chế khai thác tài nguyên 

theo kiểu làm gia tăng các quỹ đất dành cho xây dựng, dẫn đến bê tông hóa bề mặt đô 

thị. 

- Phát triển đô thị thông minh: Dựa vào công nghệ thông tin và truyền thông để 

vận hành đô thị nhằm đạt đƣợc hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực phát triển du 

lịch – dịch vụ.  

Việc đƣa ra các giải pháp để đạt đƣợc các chỉ tiêu phát triển đô thị Côn Đảo theo 

từng giai đoạn cần đƣợc xem xét trên cơ sở đảm bảo phát triển Côn Đảo theo hƣớng là 

đô thị xanh, làm nền tảng hình thành đô thị thông minh trong tƣơng lai. Trong đó, trƣớc 

hết phải chú trọng các giải pháp về môi trƣờng và năng lƣợng, cụ thể gồm những giải 

pháp sau: 

 Sử dụng năng lƣợng hiệu quả 6.1.

- Sử dụng cây trồng để che nắng cũng nhƣ thông gió, cải tạo vi khí hậu. 

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhân tạo tiết kiệm năng lƣợng và sử dụng năng 
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lƣợng sạch, Các loại đèn sử dụng năng lƣợng mặt trời với hệ thống điều khiển công 

nghệ cao, bao gồm các thiết bị cảm ứng, kiểm soát và điều khiển ánh sáng tự động. 

- Mái nhà của các công trình cũng nhƣ của bãi đậu xe sẽ đƣợc lắp đặt hệ thống 

panel tiếp thu năng lƣợng mặt trời tạo ra điện sử dụng một số khu vực trong công trình. 

- Sử dụng các vật liệu mái và tƣờng có màu sáng, cách âm và cách nhiệt tốt. Sử 

dụng kính hạn chế ở các hƣớng Đông và Tây. 

- Hạn chế các tổn thất điện năng và sử dụng tiết kiệm hợp lý các trang thiết bị và 

chiếu sáng nhân tạo. 

- Sử dụng các nguồn năng lƣợng có thể tái tạo nhƣ pin mặt trời, pin nhiên liệu… 

- Sử dụng công nghệ thông tin, điều khiển tự động công nghệ cao trong hệ thống 

kỹ thuật công trình. 

- Sử dụng hệ thống điều hòa có công suất hợp lý và tiết kiệm năng lƣợng với hệ 

thống bao che cách nhiệt tốt. 

  
Sử dụng Năng lượng mặt trời trên biển Nguồn: Internet 

 Hệ thống thiết bị sử dụng điện năng lƣợng mặt trời 6.2.

  

Hệ thống đèn đường sử dụng pin năng 

lượng mặt trời PL04 

Hệ thống đèn đường sử dụng pin năng 

lượng mặt trời PL05 – Nguồn: Solarking 
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Trung tâm thương mại, siêu thị Nhà xưởng, sản xuất – Nguồn: Solarking 

 Sử dụng vật liệu hiệu quả 6.3.

- Lựa chọn các nguyên vật liệu xây dựng và sản phẩm có tính bền vững thông 

qua đánh giá một số đặc tính nhƣ: thành phần tái chế và tái sử dụng, khả năng giảm 

thiểu các khí độc hại, chất độc, thấm nƣớc, tính bền vững, khả năng sản xuất tại địa 

phƣơng. Những sản phẩm này sẽ tăng cƣờng hiệu quả sử dụng và bảo tồn các nguồn tài 

nguyên. Sử dụng các sản phẩm tái chế còn giúp phát triển thị trƣờng nguyên liệu tái chế. 

Sử dụng các loại vật liệu thấm nƣớc, để giảm thiểu một phần nguy cơ ngập úng. 

- Áp dụng giải pháp sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả, làm giảm lƣợng nguyên 

vật liệu xây dựng cần thiết cũng nhƣ cắt giảm chi phí xây dựng. 

- Thiết lập kế hoạch quản lý, tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu từ khi xây dựng 

công trình đến quá trình sử dụng. 

- Dành đủ không gian cho việc quản lý, thu gom và tái chế chất thải rắn. 

  

Vòng đời của các polyme có khả năng phân hủy sinh học có thể duy trì cân bằng 

CO
2
 trong môi trường. (Nguồn Internet) 

 Sử dụng nƣớc hiệu quả 6.4.

- Sử dụng nƣớc thải vệ sinh đã qua xử lý sơ bộ và lƣu trữ nƣớc mƣa để tƣới cây 
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hay rửa đƣờng. Sử dụng hệ thống tƣới cây, rửa đƣờng tự động và khép kín. 

- Tiết kiệm nƣớc và hạn chế nƣớc thải thông qua các thiết bị vệ sinh tiết kiệm 

nƣớc, các vòi rửa vận tốc thấp hay tự động. 

- Sử dụng các hệ thống phân phối nƣớc nóng quay vòng. 

- Ứng dụng công nghệ Class Five+ rất hiệu quả trong sản phẩm bồn cầu 

Aerodyne mới của hãng Kohler, giúp tiết kiệm nƣớc. Sự ra đời của công nghệ này đánh 

dấu một xu hƣớng mới trong sử dụng thiết bị vệ sinh tiết kiệm nƣớc. Sử dụng thiết bị vệ 

sinh ứng dụng công nghệ xả Class Five+ sẽ giúp hạn chế lãng phí nƣớc một cách chủ 

động, có khả năng tiết kiệm 20-30% lƣợng nƣớc so với tiêu chuẩn. 

 Vật liệu xanh 6.5.

- Nhiều vật liệu xây dựng hiện đại giúp đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm tài 

nguyên và cả vật liệu xây dựng. 

- Tự nhiên và có thể tái tạo – Về cơ bản, ƣu tiên đƣợc dành cho các vật liệu bền 

vững và đƣợc chứng nhận bởi một cơ quan độc lập bên thứ ba. 

- Hiệu quả của các quy trình sản xuất – Các sản phẩm đƣợc sản xuất với sự trợ 

giúp của quy trình hiệu quả về tài nguyên và năng lƣợng sẽ đƣợc ƣu tiên hơn. 

- Tính sẵn có của địa phƣơng – 

Một trong những lợi ích chính của 

việc sử dụng vật liệu xây dựng xanh là 

chúng đang có và nên có sẵn tại địa 

phƣơng. 

- Độ bền – Các vật liệu đƣợc sử 

dụng trong việc xây dựng các tòa nhà 

nhƣ vậy phải kéo dài hơn các vật liệu 

thông thƣờng khác đƣợc sử dụng cho 

mục đích xây dựng. 

 

Gạch không nung là một trong những vật 

liệu xây dựng xanh tiêu biểu nhất hiện nay 

 Công trình xanh 6.6.

Thiết kế và sử dụng các công trình đạt đƣợc hiệu quả cao trong sử dụng năng 

lƣợng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trƣờng; đồng thời hạn chế tối đa 

những tác động không tốt của môi trƣờng xây dựng tới sức khỏe con ngƣời và môi 

trƣờng tự nhiên nhƣ:  

- Thân thiện với thiên nhiên nhờ đó bảo vệ đƣợc hệ sinh thái, bảo vệ môi trƣờng 

sống của con ngƣời; 

- Giảm tiêu thụ năng lƣợng nhờ sử dụng năng lƣợng tự nhiên, năng lƣợng tái tạo, 

https://xaynhaxuongthep.wordpress.com/2017/04/14/phan-tich-uu-nhuoc-diem-gach-block/
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phấn đấu giảm phát thải khí CO2 đến mức 90% so với trƣớc đây, khi đó công trình đƣợc 

coi là vận hành “không carbon / carbon neutral”; 

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt nguồn nƣớc và vật liệu xây dựng; 

- Tạo môi trƣờng sống vệ sinh, sức khỏe cho con ngƣời. 

 Tái chế và giảm rác thải 6.7.

- Phân loại tại nguồn phát sinh đƣợc hiểu là các loại chất thải cùng loại, cùng giá 

trị sử dụng, tái chế, hay xử lý… đƣợc phân chia và chứa riêng biệt.  

- Tăng cƣờng thu hồi sản phẩm đã sử dụng để dùng lại cho cùng một mục đích, 

hoặc tìm ra một mục đích sử dụng khác. Tái sử dụng tập trung chủ yếu vào các loại chai 

đựng đồ uống, các loại bao bì vận chuyển thông qua khâu lƣu thông dƣới dạng đặt cọc 

để khép kín một chu trình: sản xuất – lƣu thông – tiêu dùng – lƣu thông – sản xuất. 

- Khuyến khích các cơ sở tái chế chất thải rắn bằng cách thu hồi các sản phẩm đã 

qua sử dụng, xử lý hoặc chế biến lại để đƣa vào nền kinh tế dƣới dạng các sản phẩm ban 

đầu hoặc tạo ra các sản phẩm mới. 

- Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn có thể thực hiện tốt ở các khu công nghiệp 

tập trung trên cơ sở hình thành một hệ thống thông tin để trao đổi chất thải vì trong một 

số trƣờng hợp chất thải cần phải loại bỏ ở nơi này để trở thành nguyên liệu đầu vào ở 

nơi khác. 

 Sử dụng hệ thống giao thông công cộng 6.8.

- Trên đảo Côn Sơn cần bố trí các trạm xe buýt, xe điện để phục vụ nhu cầu đi lại 

của ngƣời dân cũng nhƣ du khách, để hạn chế giao thông cá nhân. 

- Các trạm xe điện phục vụ du khách sẽ đƣợc kết hợp chung với trạm xe buýt, có 

hình thức kiến trúc đơn giản, tích hợp sử dụng năng lƣợng mặt trời. 

 
 

Trạm xe buýt có mái che tích hợp năng lượng - Nguồn: Internet 
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Trạm xe đạp áp dụng công nghệ dành cho du khách – Nguồn: Internet 

  

Trạm xe đạp có mái che Trạm dừng chân  - Nguồn: Internet 
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Sơ đồ mạng lưới các tuyến Buýt và xe điện của đảo Côn Sơn 

 Triển khai các đề án của các ngành, lĩnh vực liên quan đến phát triển đô 6.9.

thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Áp dụng triển khai các đề án thành phần của các ngành, lĩnh vực liên quan gồm: 

- Đề án Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2025. 

- Đề án: Quản lý môi trƣờng thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Dự án hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đề án y tế thông minh.
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 Danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị Chƣơng 7.

 Định hƣớng phân bố các khu vực phát triển đô thị huyện Côn Đảo đến 7.1.

năm 2030 

Trên cơ sở định hƣớng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, Côn Đảo sẽ hình thành 17 khu vực phát triển đô thị với 

tổng diện tích khoảng 954,18 ha. 
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7.1.1. Cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm 

Vị trí: ở vị trí trung tâm Côn Đảo, nằm ở thung lũng hình bán nguyệt, thuộc 

khoảng giữa của sân bay Cỏ Ống và cảng Bến Đầm. 

Tổng quy mô diện tích: 672,4 ha. 

Quy mô dân số quy hoạch: Đến năm 2030 khoảng 13.560 ngƣời (bao gồm dân số 

tăng tự nhiên và dân số tăng do lƣợng lao động). 

Tính chất, chức năng:  

- Khu trung tâm Côn Sơn là đô thị trung tâm, là hạt nhân của toàn đảo. 

- Là trung tâm đô thị di sản – đô thị du lịch với các chức năng về hành chính, du 

lịch và dịch vụ. 

- Có chức năng quan trọng về bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử kết 

hợp khai thác du lịch chất lƣợng cao gắn với môi trƣờng cảnh quan. 

Các khu vực phát triển đô thị thuộc khu trung tâm gồm: 

a) Khu vực bảo tồn đô thị (Khu vực 1): 

a1) Cơ sở hình thành: Khu vực bảo tồn đô thị thuộc phạm vi lập điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể  bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn 

Đảo.  

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, gồm các khu 

Hình 2. Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị huyện Côn Đảo 
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vực cụ thể sau: 

+ Cụm di tích trung tâm: giới hạn bởi đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai, đƣờng Lê 

Đức Thọ, đƣờng Trần Phú và đƣờng Tôn Đức Thắng. 

+ Cụm di tích nghĩa trang Hàng Dƣơng. 

+ Cụm di tích Chuồng Bò. 

(Các điểm di tích: Cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Muối, chùa Núi một, đền thờ Bà Phi 

Yến, Khu nghĩa địa Tây, nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu là 

các điểm di tích được lồng ghép trong các khu vực phát triển đô thị khác trên cơ sở  

tuân thủ các định hướng của điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo). 
 

a2) Quy mô: Tổng diện tích 114,66 ha. Gồm: 

+ Cụm di tích trung tâm: 16,56 ha. 

+ Cụm di tích nghĩa trang Hàng Dƣơng: 92,71 ha. 

+ Cụm di tích Chuồng Bò: 4,55 ha. 

a3) Tính chất, chức năng chính: 

- Đây là khu vực tọa lạc của các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của Côn Đảo và 

vùng đệm xung quanh các di tích, đƣợc bảo tồn, tôn tạo nhằm tôn vinh tấm gƣơng hy 

sinh anh dũng, bất khuất của các chiến sỹ cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ mai sau. 

Hình 3. Vị trí, ranh giới khu vực bảo tồn đô thị (Khu vực 1) 
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- Đây là khu vực tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện Côn Đảo. 

a4) Định hƣớng phát triển: Trong khu vực bảo tồn đô thị chia làm 2 khu: Khu vực 

bảo tồn và Khu vực phát huy giá trị di tích. 

- Đối với phân khu bảo tồn:  

+ Không xây dựng các công trình kiến trúc mới. Ngoài việc tu bổ, tôn tạo các 

công trình di tích đã bị xuống cấp, chỉ xây dựng các biển bảng giới thiệu di tích và biển 

chỉ dẫn đƣờng phù hợp; 

+ Các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ 

đƣợc phục hồi khi: có giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, có ý nghĩa tạo lập hoàn chỉnh một 

không gian di tích gốc và có đủ tƣ liệu khoa học; 

+ Các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá hủy, không thuộc diện phục hồi 

chỉ tiến hành bảo tồn phần nền móng còn lại hoặc trồng cây xanh tạo hình nền, kết hợp 

dựng biển bảng giới thiệu. 

- Đối với phân khu phát huy giá trị di tích: 

+ Đối với các di tích đã đƣợc chuyển đổi mục đích sử dụng: không đƣợc thay đổi 

hình thức kiến trúc và cảnh quan bên ngoài; 

+ Đối với các công trình xây dựng hiện hữu: cải tạo hình thức kiến trúc, hàng rào 

và cảnh quan tƣơng ứng với cảnh quan lịch sử; 

+ Xây dựng các công trình phục vụ phát huy giá trị di tích với hình thức mái dốc, 

chiều cao tối đa so với cao độ vỉa hè không quá 12m; sử dụng vật liệu và màu sắc phù 

hợp, hài hòa với không gian cảnh quan chung của di tích; 

b) Khu vực cải tạo đô thị (Khu vực 2): 

b1) Cơ sở hình thành:  

- Đây là khu vực dân cƣ hiện hữu, tập trung hầu hết các công trình công cộng của 

huyện Côn Đảo, có mật độ dân cƣ cao và hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển nhất huyện 

Côn Đảo. Các khu dân cƣ phát triển chủ yếu theo hình thái nhà ở thƣơng mại và nhà 

vƣờn định hình bởi các ô phố nhỏ tạo bởi mạng lƣới ô cờ. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp cụm di tích nghĩa trang Hàng Dƣơng; 

+ Phía Tây  : Giáp các tuyến đƣờng đô thị: Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh; 

+ Phía Nam : Giáp cụm di tích trung tâm; 

+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng Nguyễn Văn Linh. 
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b2) Quy mô: 55,60 ha. 

b3) Tính chất, chức năng chính: 

Các khu dân cƣ hiện hữu và và các công trình công cộng. 

b4) Định hƣớng phát triển: 

- Hạn chế mở rộng khu dân cƣ hiện hữu. Tổ chức dân cƣ hiện hữu chuyển đổi 

dần thành kết hợp giữa ở và dịch vụ du lịch nhƣ nhà nghỉ, bán hàng lƣu niệm. 

- Trên tuyến đƣờng Tôn Đức Thắng tổ chức các điểm đón hƣớng đƣờng Lê 

Duẩn, Lê Đức Thọ và đƣờng Nguyễn Huệ về phía biển tổ chức các không gian mở, 

không gian công cộng đi dạo dọc tuyến đƣờng Tôn Đức Thắng, tổ chức các dịch vụ 

nhỏ, hình tƣợng điểm nhấn cho Côn Đảo. 

c) Các khu vực phát triển đô thị mở rộng ( Khu vực 3, Khu vực 4, Khu vực 5): 

c1) Khu vực 3: 

- Cơ sở hình thành: Khu vực 3 đƣợc định hƣớng quy hoạch sử dụng chủ yếu cho 

mục đích dịch vụ du lịch, dân cƣ hỗn hợp.  

Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, gồm 02 khu vực: 

- Khu vực phía Tây Nam khu dân cƣ đô thị hiện hữu có tứ cận nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp đƣờng Phạm Hùng; 

+ Phía Tây  : Giáp đƣờng Vũ Văn Hiếu; 

+ Phía Nam : Giáp đƣờng Trần Phú; 

+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng Nguyễn Văn Linh. 

- Khu vực phía Đông Bắc khu dân cƣ đô thị hiện hữu có tứ cận nhƣ sau: 

Hình 4. Vị trí, ranh giới khu vực cải tạo đô thị (Khu vực 2) 
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+ Phía Đông  : Giáp Khu vực bảo tồn đô thị; 

+ Phía Tây  : Giáp đƣờng Võ Thị Sáu; 

+ Phía Nam : Giáp đƣờng Nguyễn An Ninh; 

+ Phía Bắc  : Giáp khu cây xanh hồ Quang Trung II. 
 

- Quy mô: Tổng diện tích 41,12 ha, trong đó:  

+ Khu vực phía Tây Nam khu dân cƣ đô thị hiện hữu: 30,68 ha. 

+ Khu vực phía Đông Bắc khu dân cƣ đô thị hiện hữu, tiếp giáp vùng bảo tồn di 

tích: 10,44 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: 

+ Khu vực phía Tây Nam khu dân cƣ đô thị hiện hữu: đã đầu tƣ hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, ƣu tiên phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch. 

+ Khu vực phía Đông Bắc khu dân cƣ đô thị hiện hữu, tiếp giáp vùng bảo tồn di 

tích: là khu dân cƣ mới. 

- Định hƣớng phát triển: 

+ Khu vực phía Tây Nam khu dân cƣ đô thị hiện hữu: Xây dựng các khu khách 

sạn, nhà hàng, văn phòng phục vụ du lịch các không gian công cộng phục vụ du lịch. 

Tại các khu vực này yêu cầu mật độ xây dựng tối đa 45%, tầng cao xây dựng 2 – 5 tầng. 

+ Khu vực phía Đông Bắc khu dân cƣ đô thị hiện hữu, tiếp giáp vùng bảo tồn di 

tích: khuyến khích mô hình nhà ở thấp tầng, có khoảng không gian xanh đệm đối với 

khu di tích, nhà chung cƣ có tầng cao không quá 5 tầng. 

Hình 5. Vị trí, ranh giới khu vực phát triển đô thị mở rộng (Khu vực 3) 
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c2) Khu vực 4: 

- Cơ sở hình thành: Là khu dân cƣ phía Tây Bắc trung tâm hiện hiện hữu, đây là 

khu vực phát triển dân cƣ mới cho toàn Côn Đảo. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Tây  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Nam : Giáp khu công viên cảnh quan – văn hóa - TDTT; 

+ Phía Bắc  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo. 
 

- Quy mô: 95,04 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Là khu vực phát triển dân cƣ mới cho toàn Côn 

Đảo. 

- Định hƣớng phát triển: Tổ chức các loại hình nhà ở: nhà vƣờn gắn với sản xuất 

nông nghiệp, nhà ở ghép hộ theo tầng bậc bám theo các triền núi thấp, nhà ở chung cƣ 

bám theo triền núi phục vụ nhu cầu ở cho lao động phục vụ du lịch. 

Hình 6. Vị trí, ranh giới khu vực phát triển đô thị mở rộng (Khu vực 4) 
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+ Đối với khu nhà ở thấp tầng: Mật độ xây dựng 50 – 60%, tầng cao 1 – 4 tầng. 

+ Đối với các công trình dịch vụ đô thị: Mật độ xây dựng 35 – 40%, tầng cao xây 

dựng 2 – 5 tầng. 

+ Đối với công trình thƣơng mại, chung cƣ, khách sạn: Mật độ xây dựng 30 – 

35%, tầng cao từ 05 – 08 tầng. 

c3) Khu vực 5:  

- Cơ sở hình thành: Là khu dân cƣ phía Đông Bắc trung tâm hiện hữu. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Tây  : Giáp đƣờng Võ Thị Sáu; 

+ Phía Nam : Giáp khu vực bảo tồn đô thị; 

+ Phía Bắc  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo. 
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- Quy mô: 74,22 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu dân cƣ kết hợp nông nghiệp, du lịch làng nghề 

truyền thống. 

- Định hƣớng phát triển: Duy trì dân cƣ hiện hữu với hình thức nhà vƣờn, nhà 

gắn với sản xuất nông nghiệp. Tổ chức một khu làng nghề du lịch truyền thống với các 

mô hình nhà ở sinh thái, các khu nhà ở kết hợp sản xuất, nhà nghỉ theo hình thức 

homestay bên cạnh đó tổ chức các không gian trƣng bày giới thiệu mua bán sản phẩm 

địa phƣơng,…Mật độ xây dựng: 40 – 60%, tầng cao xây dựng 1 – 4 tầng. Bảo vệ và lƣu 

giữ diện tích đất nông nghiệp phù hợp phía Bắc nghĩa trang Hàng Dƣơng, cải tạo vùng 

chuyên canh, nông nghiệp sạch năng suất cao phục vụ một phần nhu cầu về thực phẩm 

và khai thác du lịch. 

d) Các khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 6, Khu vực 7, Khu vực 8, Khu 

vực 9): 

d1) Khu vực 6: 

- Cơ sở hình thành: Là không gian đệm giữa khu dân cƣ hiện hữu và khu đô thị 

mới phía Tây Bắc hồ Quang Trung, gắn với nguồn trữ nƣớc hồ Quang Trung I, hồ 

Quang Trung II, hồ An Hải và các khu vực nông nghiệp hiện hữu. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Tây  : Giáp đƣờng Huỳnh Thúc Kháng; 

Hình 7. Vị trí, ranh giới khu vực phát triển đô thị mở rộng (Khu vực 5) 
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+ Phía Nam : Giáp đƣờng Nguyễn Đức Thuận, đƣờng Bến Đầm; 

+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng Huỳnh Thúc Kháng. 

 
 

- Quy mô: 231,32 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu công viên – cây xanh – mặt nƣớc kết hợp các 

công trình văn hóa, thể dục thể thao. 

- Định hƣớng phát triển: Tại khu vực này tổ chức khu công viên – trung tâm 

TDTT Côn Đảo gắn với quảng trƣờng văn hóa sự kiện, cây xanh sinh thái. Tại khu 

trung tâm TDTT tổ chức mật độ xây dựng tối đa 35%, tầng cao 1-3 tầng. Tại khu vực 

công viên cây xanh, vùng đệm bảo vệ nguồn nƣớc hồ Quang Trung, tổ chức mật độ xây 

dựng tối đa 5%, tầng cao 1 tầng. 

d2) Khu vực 7: 

- Cơ sở hình thành: Là khu phát triển du lịch sinh thái phía Nam trung tâm Côn 

Đảo. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp đƣờng Tôn Đức Thắng; 

+ Phía Tây  : Giáp đƣờng Huỳnh Thúc Kháng; 

+ Phía Nam : Giáp vịnh Côn Sơn; 

Hình 8. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 6) 
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+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng Nguyễn Đức Thuận, đƣờng Bến Đầm. 
 

- Quy mô: 35,91 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu du lịch, dịch vụ nghỉ dƣỡng. 

- Định hƣớng phát triển: Không gian du lịch gồm các khu nhà nghỉ thấp tầng dọc 

biển, không phá vỡ cảnh quan hƣớng biển. Tại khu vực nghỉ dƣỡng trên núi, yêu cầu 

mật độ xây dựng tối đa 15%, tầng cao xây dựng: 1-2 tầng. Các khu vực khác mật độ 

không quá 25%, tầng cao 2-3 tầng. Tại khu vực khách sạn điểm nhấn, mật độ xây dựng 

tối đa 25%, tầng cao tối đa 21 tầng. 

d3) Khu vực 8: 

- Cơ sở hình thành: Là khu cảnh quan thiên nhiên khai thác du lịch nghỉ dƣỡng. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp đƣờng Cỏ Ống; 

+ Phía Tây  : Giáp núi Lò Vôi; 

+ Phía Nam : Giáp vịnh Côn Sơn; 

+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng Cỏ Ống. 

Hình 9. Khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 7) 
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- Quy mô: 20,03 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu du lịch - nghỉ dƣỡng. 

- Định hƣớng phát triển: Trên cơ sở địa hình tự nhiên và bãi biển dài, biệt lập của 

bãi Đất Dốc, tổ chức khu nghỉ dƣỡng cao cấp với đầy đủ các tiện nghi. Khu vực nhà 

nghỉ tổ chức theo từng cụm dọc bãi biển, khai thác tối đa địa hình tự nhiên tạo thành các 

lớp nhà nghỉ hƣớng biển. Yêu cầu mật độ xây dựng tối đa 25%, tầng cao xây dựng 1-3 

tầng. 

d4) Khu vực 9: 

- Cơ sở hình thành: Là khu cảnh quan thiên nhiên khai thác du lịch nghỉ dƣỡng. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp núi Lò Vôi; 

+ Phía Tây  : Giáp khu vực bảo tồn đô thị; 

+ Phía Nam : Giáp núi Lò Vôi; 

+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng hầm quy hoạch. 

Hình 10. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 8) 
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- Quy mô: 5,34 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu du lịch - nghỉ dƣỡng. 

- Định hƣớng phát triển: Khu du lịch Lò Vôi tổ chức gắn với hồ nƣớc cảnh quan 

và các dòng suối tự nhiên, các công trình gắn với địa hình thung lũng và đồi dốc. Yêu 

cầu mật độ xây dựng tối đa 25%, tầng cao xây dựng 1-3 tầng. 

7.1.2. Cụm khu vực phát triển đô thị Bến Đầm 

a) Khu vực phát triển đô thị mới (Khu vực 10): 

- Cơ sở hình thành: Là khu vực định hƣớng phát triển khu dân cƣ Bến Đầm. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Bến Đầm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp khu du lịch Việt - Nga; 

+ Phía Tây  : Giáp vịnh Bến Đầm; 

+ Phía Nam : Giáp vịnh Bến Đầm; 

+ Phía Bắc  : Giáp núi Thánh Gía. 

 

Hình 11. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 9) 
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- Quy mô: 23,65 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu dân cƣ. 

- Định hƣớng phát triển: Tổ chức khu dân cƣ kết hợp các tiện ích công cộng và 

trung tâm thƣơng mại tập trung phục vụ ngƣời dân và khách du lịch. Xây dựng các công 

trình công cộng cung cấp các dịch vụ xã hội thiết yếu cho ngƣời dân nhƣ trƣờng học, 

phòng khám đa khoa, chợ, bƣu điện. Phía Bắc khu dân cƣ quy hoạch 01 khu làng chài 

kết hợp dịch vụ du lịch, khu vực bãi ngập ven bờ đƣợc khai thác tổ chức một bãi tắm 

nhỏ. Quy định mật độ xây dựng đối với khu làng chài kết hợp du lịch là 40 – 50%, công 

trình cao tối đa 2 tầng; đối với nhà ở liền kề kết hợp kinh doanh dịch vụ có chiều cao tối 

đa 4 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%; nhà ở chung cƣ có mật độ xây dựng 30 – 35%, 

tầng cao tối đa 5 tầng. 

b) Các khu vực có chức năng chuyên biệt: 

b1) Khu vực 11: 

- Cơ sở hình thành: Là khu cảng Bến Đầm và các dịch vụ đi kèm. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Bến Đầm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp núi Thánh Gía; 

+ Phía Tây  : Giáp vịnh Bến Đầm; 

+ Phía Nam : Giáp vịnh Bến Đầm; 

+ Phía Bắc  : Giáp vịnh Bến Đầm. 

 

Hình 12. Vị trí, ranh giới khu vực phát triển đô thị mới (Khu vực 10) 
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- Quy mô: 35,05 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Là trung tâm thƣơng mại dịch vụ cảng và công 

nghiệp nhỏ phục vụ dân cƣ trên đảo và tàu thuyền trú bão. Đây là cửa ngõ chính tiếp 

cận bằng đƣờng biển của toàn huyện Côn Đảo. 

Định hƣớng phát triển: Phát triển nhiều khu chức năng: các khu vực hoạt động xúc 

tiến du lịch, thƣơng mại, dịch vụ hậu cần cảng, công nghiệp nhỏ và kho bãi hàng hóa. 

Quy định mật độ xây dựng đối với các công trình dịch vụ hậu cần cảng là 35-40%, 

chiều cao công trình tối đa 4 tầng, công trình công cộng và các công trình hỗn hợp dịch 

vụ thƣơng mại mật độ xây dựng từ 35 đến 45%, chiều cao trung bình 2-3 tầng. Đối với 

cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy định mật độ xây dựng đƣợc xác định theo 

quy hoạch tiết 1/500 đã đƣợc phê duyệt, từ 50-60%, chiều cao công trình tối đa 1 tầng. 

b2) Khu vực 12: 

- Cơ sở hình thành: Là khu du lịch Việt Nga đã hình thành. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Bến Đầm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp núi; 

+ Phía Tây  : Giáp khu dân cƣ Bến Đầm quy hoạch mới; 

+ Phía Nam : Giáp biển Đông; 

+ Phía Bắc  : Giáp đƣờng Bến Đầm. 

 

Hình 13. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 11) 
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- Quy mô: 6,93 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu du lịch nghỉ dƣỡng. 

b3) Khu vực 13: 

- Cơ sở hình thành: Là các khu du lịch hình thành dọc theo bãi Nhát. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Bến Đầm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp núi Thánh Gía; 

+ Phía Tây  : Giáp núi Thánh Gía; 

+ Phía Nam : Giáp đƣờng Bến Đầm; 

+ Phía Bắc  : Giáp núi Thánh Gía. 
 

- Quy mô: 6,62 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu du lịch nghỉ dƣỡng. 

Định hƣớng phát triển: Quy định mật độ xây dựng đối với nhà ở biệt thự ven núi 

khoảng 25%, chiều cao công trình tối đa 2 tầng; công trình dịch vụ thƣơng mại có mật 

độ xây dựng từ 30 đến 45%, chiều cao trung bình 1-3 tầng. 

b4) Khu vực 14: 

- Cơ sở hình thành: Là khu dịch vụ đô thị - bến du thuyền nằm ở vị trí cửa ngõ ra 

Hình 14. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 12) 

Hình 15. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 13) 
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biển và các đảo xung quanh Côn Đảo. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Bến Đầm, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp đƣờng Bến Đầm; 

+ Phía Tây  : Giáp vịnh Bến Đầm; 

+ Phía Nam : Giáp khu Cảng Bến Đầm; 

+ Phía Bắc  : Giáp Biển Đông. 
 

- Quy mô: 36,67 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu vui chơi giải trí - du lịch nghỉ dƣỡng. 

- Định hƣớng phát triển: Xây dựng một  khu du thuyền sang trọng ngay lối vào 

cảng, xây dựng một thủy cung tiêu chuẩn quốc tế cùng với câu lạc bộ bơi thuyền, lặn 

biển, nhà hàng và khách sạn tiện nghi nhìn ra biển. Khi trung tâm quản lý công viên 

biển này đƣợc hình thành gắn với công trình thủy cung, khu "trung tâm nghiên cứu rùa 

biển" hiện đang đặt tại trung tâm Côn Sơn cũng có thể di dời về đây, tập trung thành 

một trung tâm nghiên cứu sinh vật biển lớn cho toàn vƣờn quốc gia Côn Đảo. Ngoài ra, 

tại khu vực phía Đông Bắc tuyến đƣờng Bến Đầm cũng sẽ phát triển xây dựng biệt thự 

Hình 16. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 14) 
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ven đồi nhằm khai thác vị trí đất đẹp có tầm nhìn ra biển cho hoạt động du lịch nghỉ 

dƣỡng, phía Tây Nam bố trí các Biệt thự du lịch nổi có bến đậu thuyền nhỏ sau nhà, là 

một điểm nghỉ dƣỡng hấp dẫn của khu vực. Quy định mật độ xây dựng đối với nhà ở 

biệt thự ven núi và biệt thự nổi trên biển khoảng 25%, chiều cao công trình tối đa 2 

tầng, công trình công cộng, khu thủy cung và các công trình dịch vụ thƣơng mại khác 

mật độ xây dựng từ 30 đến 45%, chiều cao trung bình 1-3 tầng. 

7.1.3. Cụm khu vực phát triển đô thị Cỏ Ống 

a) Khu vực phát triển đô thị mới (Khu vực 15): 

- Cơ sở hình thành: Là khu đô thị du lịch và thƣơng mại – đô thị hàng không. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Cỏ Ống, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông, phía Tây : Giáp các tuyến đƣờng quy hoạch; 

+ Phía Nam  : Giáp đƣờng Cỏ Ống; 

+ Phía Bắc : Giáp Cảng hàng không Côn Sơn. 
 

- Quy mô: 46,49 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu đô thị mới. 

- Định hƣớng phát triển: Phát triển khu hỗn hợp với hạ tầng đồng bộ và hiện đại 

bao gồm các trung tâm dịch vụ lớn, các trung tâm thƣơng mại miễn thuế, trung tâm dịch 

vụ tài chính, viễn thông, lữ hành gắn với cảng hàng không. 

b) Khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 16): 

- Cơ sở hình thành: Là khu đô thị du lịch cao cấp ven bãi biển Dong. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Cỏ Ống, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp biển Đông; 

Hình 17. Vị trí, ranh giới khu vực phát triển đô thị mới (Khu vực 15) 
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+ Phía Tây  : Giáp đƣờng Cỏ Ống, Vƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Nam : Giáp đƣờng Cỏ Ống; 

+ Phía Bắc  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo. 

 

- Quy mô: 118,52 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu đô thị du lịch nghỉ dƣỡng. 

- Định hƣớng phát triển: Phát triển các loại hình khách sạn, resort và các dịch vụ 

du lịch. 

c) Khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 17): 

- Cơ sở hình thành: Là khu du lịch hình thành ven bãi Đầm Trầu. 

- Vị trí, giới hạn: Thuộc cụm khu vực phát triển đô thị Cỏ Ống, có tứ cận cụ thể 

nhƣ sau: 

+ Phía Đông  : Giáp tuyến đƣờng quy hoạch; 

+ Phía Tây  : Giáp Vƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Nam : GiápVƣờn quốc gia Côn Đảo; 

+ Phía Bắc  : Giáp bãi Đầm Trầu. 

 

Hình 18. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 16) 
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- Quy mô: 7,85 ha. 

- Tính chất, chức năng chính: Khu du lịch nghỉ dƣỡng.  

- Định hƣớng phát triển: Hình thành các khu resort có mật độ xây dựng tối đa 

25%, chiều cao công trình tối đa 2 tầng. 

Bảng 7.1. Thống kê các khu vực phát triển đô thị huyện Côn Đảo 

STT Tên KVPTĐT 
Diện tích  

(ha) 
Ký hiệu Chức năng 

I 
Cụm KVPTĐT 

Trung tâm  
672,4     

1 Khu vực 1 113,82 1 - TT - KVBTĐT Khu vực bảo tồn đô thị 

2 Khu vực 2 55,6 2 - TT - KVCTĐT Khu vực cải tạo đô thị 

3 Khu vực 3 41,12 3 - TT - KVPTĐTMR 
Khu vực phát triển đô thị 

mở rộng 

5 Khu vực 4 95,04 4 - TT - KVPTĐTMR 
Khu vực phát triển đô thị 

mở rộng 

6 Khu vực 5 74,22 5 - TT - KVPTĐTMR 
Khu vực phát triển đô thị 

mở rộng 

4 Khu vực 6 231,32 6 - TT - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

7 Khu vực 7 35,91 7 - TT - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

8 Khu vực 8 20,03 8 - TT - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

9 Khu vực 9 5,34 9 - TT - KVCCNCB Khu vực có chức năng 

Hình 19. Vị trí, ranh giới khu vực có chức năng chuyên biệt (Khu vực 17) 
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STT Tên KVPTĐT 
Diện tích  

(ha) 
Ký hiệu Chức năng 

chuyên biệt 

II 
Cụm KVPTĐT 

Bến Đầm 
108,92     

1 Khu vực 10 23,65 11 - TT - KVPTĐTM 
Khu vực phát triển đô thị 

mới 

2 Khu vực 11 35,05 10 - BĐ - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

3 Khu vực 12 6,93 12 - BĐ - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

4 Khu vực 13 6,62 13 - BĐ - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

5 Khu vực 14 36,67 14 - BĐ - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

III 
Cụm KVPTĐT 

Cỏ Ống 
172,86     

1 Khu vực 15 46,49 15 - CO - KVPTĐTM 
Khu vực phát triển đô thị 

mới 

2 Khu vực 16 118,52 16 - CO - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

3 Khu vực 17 7,85 17 - CO - KVCCNCB 
Khu vực có chức năng 

chuyên biệt 

 Lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị huyện Côn Đảo đến 7.2.

năm 2030 

7.2.1. Nguyên tắc xây dựng lộ trình 

- Tuân thủ chủ trƣơng, định hƣớng của các chƣơng trình, kế hoạch phát triển, các 

quy hoạch xây dựng đã đƣợc phê duyệt. 

- Ƣu tiên các khu vực phát triển đô thị có vị trí chiến lƣợc, có vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế và đô thị của Côn Đảo, đồng thời là những khu vực phát triển đô thị 

đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển đô thị chƣa đạt. 

- Ƣu tiên các khu vực phát triển đô thị còn thiếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội, đặc biệt các khu vực tồn tại những vấn đề nóng, bức xúc của dân cƣ. 
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7.2.2. Danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị 

Bảng 7.2. Danh mục lộ trình triển khai các KVPTĐT Côn Đảo đến năm 2030 

STT Danh mục 
Giai đoạn 

2019 - 2025 2026 - 2030 

I 

Cụm 

KVPTĐT 

trung tâm 

Bảo tồn, tôn tạo và đầu tƣ xây dựng các 

hạng mục còn thiếu theo đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia 

đặc biệt Côn Đảo tại Khu vực bảo tồn đô 

thị (Khu vực 1) nhằm bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du 

lịch. 

 

Cải tạo chỉnh trang nhằm nâng cao chất 

lƣợng đô thị tại Khu vực cải tạo đô thị 

(Khu vực 2). 

 

Đầu tƣ xây dựng các Khu vực phát triển 

đô thị mở rộng: Khu vực 3, Khu vực 4. 

Đầu tƣ xây dựng các Khu vực có chức 

năng chuyên biệt: Khu vực 6, Khu vực 7, 

Khu vực 8. 

Đầu tƣ xây dựng Khu vực 

phát triển đô thị mở rộng: 

Khu vực 5. 

 

Đầu tƣ xây dựng Khu vực 

có chức năng chuyên biệt: 

Khu vực 9. 

II 

Cụm 

KVPTĐT 

Bến Đầm 

Tiếp tục đầu tƣ xây dựng các hạng mục 

công trình còn thiếu, chƣa đƣợc xây dựng 

theo quy hoạch xây dựng đã đƣợc phê 

duyệt tại Khu vực cảng Bến Đầm (Khu 

vực 11). 

 

Đầu tƣ xây dựng hoàn thiện Khu vực 12. 

Đầu tƣ xây dựng khu dân 

cƣ Bến Đầm (Khu vực 10). 

Đầu tƣ xây dựng các khu du 

lịch nghỉ dƣỡng: Khu vực 

13, Khu vực 14. 

III 

Cụm 

KVPTĐT 

Cỏ Ống 

Đầu tƣ xây dựng khu dân cƣ Cỏ Ống 

(Khu vực 15). 

Đầu tƣ xây dựng các khu du 

lịch nghỉ dƣỡng: Khu vực 

16, Khu vực 17. 

Trong giai đoạn đến năm 2025, ƣu tiên cải tạo chỉnh trang, phát triển hoàn chỉnh 

Khu vực phát triển sau: 

a) Khu vực 1 (Khu vực bảo tồn đô thị): Đây là khu vực tập trung các di tích lịch sử 

có giá trị lớn đối với đất nƣớc và quốc tế trong việc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực 
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dân. Việc đầu tƣ khu vực này tập trung vào công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử 

kết hợp với việc bảo vệ không gian, cảnh quan vùng đệm xung quanh các khu di tích. 

b) Khu vực 2 (Khu vực cải tạo đô thị): Hiện tại, đây là khu vực tập trung hầu hết 

các công trình công cộng của huyện, là khu vực đô thị di sản – đô thị du lịch, với các 

chức năng hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ. Đây là khu vực có mật độ dân 

cƣ và cơ sở hạ tầng phát triển nhất, phần lớn đều tuân thủ điều chỉnh quy hoạch chung 

đã đƣợc duyệt. Việc ƣu tiên đầu tƣ phát triển Khu vực 2 nhằm nâng cao chất lƣợng hiện 

có của đô thị trên cơ sở không làm thay đổi cơ bản cấu trúc đô thị, tránh việc đầu tƣ dàn 

trải thiếu kiểm soát và kém hiệu quả.  

c) Các khu vực phát triển đô thị mở rộng (Khu vực 3, Khu vực 4): Khu vực 4 đã 

đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiến hành kêu gọi đầu tƣ xây dựng các 

công trình thƣơng mại, dịch vụ du lịch theo định hƣớng quy hoạch xây dựng đã phê 

duyệt. Tại khu vực 3 trên cơ sở khu dân cƣ hiện hữu, tiếp tục hình thành các khu chức 

năng khác trên cơ sở kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị với khu vực cải tạo đô 

thị (Khu vực 2). 

d) Khu vực phát triển đô thị mới: Đầu tƣ  xây dựng hạ tầng  hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật, kêu gọi các dự án đầu tƣ vào khu dân cƣ Cỏ Ống. 

Các khu vực có chức năng chuyên biệt: Hoàn thiện Khu vực 12 (Khu du lịch Việt 

– Nga), Khu vực 8 (Khu du lịch Sixsense). Đầu tƣ xây dựng các khu du lịch  (Khu vực 

6, Khu vực 7, Khu vực 8). Tiếp tục đầu tƣ xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu, 

chƣa đƣợc xây dựng theo quy hoạch xây dựng đã đƣợc phê duyệt tại Khu vực cảng Bến 

Đầm (Khu vực 11). 
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 Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt đƣợc cho từng giai đoạn  Chƣơng 8.

 Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò 8.1.

Bảng 8.1. Cụ thể hóa tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

1.1 
Vị trí, chức năng, 

vai trò  

Là trung tâm chuyên 

ngành cấp vùng về 

văn hóa, du lịch, có 

vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - 

xã hội của một tỉnh, 

vùng liên tỉnh. 

5,00 

Là trung tâm chuyên 

ngành cấp vùng về 

văn hóa, du lịch, có 

vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - 

xã hội của một tỉnh, 

vùng liên tỉnh. 

5,00 

Là trung tâm chuyên 

ngành cấp vùng về 

văn hóa, du lịch, có 

vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - 

xã hội của một tỉnh, 

vùng liên tỉnh. 

5,00 ĐTĐ 

Là trung tâm chuyên 

ngành cấp vùng về 

văn hóa, du lịch, có 

vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - 

xã hội của một tỉnh, 

vùng liên tỉnh. 

5,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

Nâng cao vai trò, vị thế của đô thị Côn Đảo trong vùng 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nƣớc trên cơ sở khai thác 

và bảo tồn những thế mạnh của đô thị nhƣ: phát triển du 

lịch chất lƣợng cao dựa vào nguồn tài nguyên thiên 

nhiên đa dạng với nhiều thắng cảnh, bãi tắm đẹp, các 

khu rừng nguyên sinh, các hòn đảo hoang sơ và bí ẩn; 

nhiều di tích nổi tiếng có giá trị văn hóa lịch sử, tâm 

linh. 

1- Đầu tƣ nâng cấp đô thị Côn Đảo, hoàn thiện các tiêu chuẩn chƣa đạt và thấp điểm so với tiêu 

chuẩn đô thị loại V (trong đó chú trọng các vấn đề đang là điểm nóng tại Côn Đảo nhƣ: vệ sinh 

môi trƣờng, cung cấp năng lƣợng, kiến trúc cảnh quan, bảo tồn di tích...) trong giai đoạn 2019 - 

2020; tiếp tục đầu tƣ phát triển đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 - 2025 và 

giai đoạn 2026 - 2030;  

2- Lập đề án đề nghị công nhận Côn Đảo là đô thị loại V trong giai đoạn 2019 - 2020. Lập đề án 

đề nghị công nhận Côn Đảo là đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 - 2025; 

3- Tạo khả năng liên kết thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nƣớc thông qua hệ 

thống giao thông đƣờng thủy và đƣờng hàng không nhằm phát triển kinh tế và quảng bá văn hóa - 

lịch sử: 

  - Trong giai đoạn 2019 - 2025: Nâng cấp CHK Côn Đảo lên cấp 4C nhằm đón đƣợc máy bay 

Airbus320neo và tƣơng đƣơng. 

  - Trong giai đoạn 2026 - 2030: Xem xét nâng cấp CHK Côn Đảo thành CHK quốc tế. 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
4- Phát triển du lịch chất lƣợng cao trên cơ sở chú trọng bảo vệ môi trƣờng sinh thái; phát huy giá 

trị các di tích lịch sử, văn hóa; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; đa dạng hóa 

các sản phẩm du lịch, hƣớng tới thu hút khách cao cấp và du khách quốc tế. 

5- Lập và quản lý tốt các dự án quy hoạch trên địa bàn Côn Đảo, tạo ra môi trƣờng có sức hút đầu 

tƣ lớn trên cơ sở đảm bảo đi đúng định hƣớng phát triển chung của Côn Đảo: tiến tới hình thành 

đô thị thông minh và du lịch chất lƣợng cao. 

 Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 8.2.

Bảng 8.2. Cụ thể hóa nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

1.2 
Cân đối thu chi 

ngân sách 

Cân đối thu chi ngân 

sách dƣ (dƣ 140,8 tỷ 

đồng) 

2,00 Dƣ 2,00 Dƣ 2,00 ĐTĐ Dƣ 2,00 

1.3 

Thu nhập bình 

quân đầu ngƣời 

năm so với cả 

nƣớc 

Thu nhập bình quân 

đầu ngƣời năm cả 

nƣớc của huyện gấp 

2,9 lần so với thu 

nhập bình quân đầu 

ngƣời năm so với cả 

nƣớc 

3,00 ≥ 1,05 3,00 ≥ 1,05 3,00 ĐTĐ ≥ 1,4 3,00 

1.4 
Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế 

Cơ cấu nền kinh tế 

của huyện Côn Đảo 

chuyển dịch theo 

2,25 

Cơ cấu nền kinh tế 

của Côn Đảo chuyển 

dịch theo hƣớng tăng 

3,00 

Cơ cấu nền kinh tế 

của Côn Đảo chuyển 

dịch theo hƣớng tăng 

3,00 ĐTĐ 

Cơ cấu nền kinh tế 

của Côn Đảo chuyển 

dịch theo hƣớng tăng 

3,00 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
hƣớng tăng tỷ trọng 

dịch vụ, giảm tỷ 

trọng nông lâm thủy 

sản. 

tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ, giảm tỷ 

trọng nông lâm thủy 

sản theo mục tiêu đề 

ra 

tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ, giảm tỷ 

trọng nông lâm thủy 

sản theo mục tiêu đề 

ra 

tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ, giảm tỷ 

trọng nông lâm thủy 

sản theo mục tiêu đề 

ra 

1.5 

Mức tăng trƣởng 

kinh tế trung bình 

3 năm gần nhất 

39,10 2,00 > 6 2,00 > 6,5 2,00 ĐTĐ > 6,5 2,00 

1.6 Tỷ lệ hộ nghèo 0 2,00 0 2,00 0 2,00 ĐTĐ 0 2,00 

1.7 

Tỷ lệ tăng dân số 

hàng năm (bao 

gồm tăng tự nhiên 

và tăng cơ học) 

8,16 3,00 > 1,4 3,00 > 1,6 3,00 ĐTĐ > 1,6 3,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Duy trì mức độ tăng trƣởng kinh tế, tăng thu ngân 

sách, cân đối thu chi dƣ. 

2- Phát triển kinh tế đô thị Côn Đảo theo cơ cấu "Du 

lịch dịch vụ - Công nghiệp xây dựng - Nông nghiệp" 

với ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch và dịch vụ chất 

lƣợng cao gắn với bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách 

mạng đặc biệt của quốc gia và phát triển, nâng cao giá 

trị Vƣờn quốc gia Côn Đảo. 

3- Chú trọng tăng dân số cơ học. 

1- Thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nƣớc, thu đúng, thu đủ các nguồn thu cho ngân sách. Tăng tỷ 

lệ thu ngân sách địa phƣơng trên tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn ƣu đãi của Trung ƣơng và của Tỉnh để ƣu tiên đầu tƣ các chƣơng trình mục tiêu, các dự 

án phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội. 

2- Tạo chính sách ƣu đãi, thu hút đầu tƣ vào các lĩnh vực ƣu tiên phát triển (dịch vụ du lịch chất 

lƣợng cao) theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn chú trọng phát triển 

nông nghiệp nhằm cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng gắn 

với nông nghiệp chất lƣợng cao. 

3- Kiến nghị với Chính phủ, UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng hỗ trợ thủ tục, đẩy nhanh 

tiến độ các dự án đầu tƣ trọng điểm trên địa bàn (nhà máy xử lý chất thải rắn, hệ thống thu gom và 

xử lý nƣớc thải, nâng cấp CHK Côn Đảo, nghĩa trang nhân dân, hệ thống cấp điện...). 

4- Thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển quỹ nhà ở phục vụ du lịch 

(khách sạn, villa, homestay, chung cƣ...) theo đúng định hƣớng về sử dụng đất và kiến trúc - cảnh 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
quan của các dự án quy hoạch đã đƣợc phê duyệt trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho 

ngƣời dân Côn Đảo và nhu cầu cƣ trú của khách du lịch. 

5- Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thu hút lƣợng khách du lịch (chú trọng thu hút khách 

du lịch nƣớc ngoài), tăng mức chi tiêu bình quân và số ngày tạm trú trung bình của khách du lịch, 

từ đó gia tăng dân số cơ học (tăng số lao động phục vụ trong ngành du lịch, dân số tạm trú quy 

đổi), tạo việc làm, nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân Côn Đảo và các vùng liên quan. 

 Nhóm tiêu chuẩn về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 8.3.

8.3.1. Quy mô dân số 

Cơ sở dự báo dựa vào các yếu tố: 

- Xem xét các dự báo về quy mô dân số và khách du lịch của các đồ án, đề án đã đƣợc phê duyệt gồm: 

+ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030; 

+ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2030; 

+ Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 

a) Dự báo đến năm 2020: 

Dự báo dân số đô thị: khoảng 9.000 – 10.000 ngƣời. 

Khách du lịch: khoảng 350.000 - 400.000 lƣợt khách/năm. 

 Dân số quy đổi từ khách du lịch (NO) tính theo công thức:  

NO = (2Nt x m)/365 

 

Trong đó:  

- Nt
 
: Số lƣợt khách du lịch/ năm; 
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- m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày). 

Dự đoán số ngày tạm trú trung bình của một khách năm 2020 là 2,5 ngày. 

 Dân số quy đổi từ khách du lịch là: 5.500 ngƣời. 

 Quy mô dân số Côn Đảo đến năm 2020 khoảng 16.000 ngƣời. 

b) Dự báo đến năm 2025: 

Dự báo dân số đô thị: khoảng 13.000 – 15.000 ngƣời. 

Khách du lịch: khoảng 400.000 - 500.000 lƣợt khách/năm. 

Dự đoán số ngày tạm trú trung bình của một khách năm 2020 là 3 ngày. 

 Dân số quy đổi từ khách du lịch là: 8.000 ngƣời. 

 Quy mô dân số Côn Đảo đến năm 2020 khoảng 23.000 ngƣời. 

c) Dự báo đến năm 2030: 

Dự báo dân số đô thị: khoảng 20.000 ngƣời. 

Khách du lịch: khoảng 600.000 – 700.000 lƣợt khách/năm. 

Dự đoán số ngày tạm trú trung bình của một khách năm 2020 là 3 ngày. 

 Dân số quy đổi từ khách du lịch là: 12.000 ngƣời. 

 Quy mô dân số Côn Đảo đến năm 2020 khoảng 32.000 ngƣời. 

 

 

 

 

 

Bảng 8.3. Cụ thể hóa nhóm tiêu chuẩn về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 
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STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

2.1 
Dân số toàn đô 

thị 
10,848 0,00 16 1,5 23 1,5 ĐTT 32 1,50 

2.2 
Dân số khu vực 

nội thành, nội thị 
10,848 4,50 16 4,5 23 4,65 ĐTT 32 5,10 

3.1 
Mật độ dân số 

toàn đô thị 
141,28 0,00 200 0,00 300 0,00 CĐ 417 1,00 

3.2 

Mật độ dân số 

khu vực nội 

thành, nội thị tính 

trên diện tích đất 

xây dựng đô thị  

957,45 0,00 1400 3,50 2000 3,50 CĐ 2800 3,50 

4.1 

Tỷ lệ lao động 

phi nông nghiệp 

toàn đô thị 

95,25 1,50 97 1,50 97 1,50 ĐTĐ 97 1,50 

4.2 

Tỷ lệ lao động 

phi nông nghiệp 

khu vực nội 

thành, nội thị 

95,25 4,50 97 4,50 97 4,50 ĐTĐ 97 4,50 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

Định hƣớng tăng trƣởng dân số chủ yếu dựa vào gia 

tăng dân số cơ học trên cơ sở phát triển du lịch chất 

lƣợng cao:  

1- Thu hút nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực dịch 

vụ du lịch và dịch vụ công cộng. 

2- Tập trung khai thác thị trƣờng khách du lịch nghỉ 

dƣỡng, du lịch văn hóa - tâm linh, giáo dục truyền 

1- Đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông: nâng cấp CHK Côn Đảo thành CHK quốc tế, khu cảng 

Bến Đầm thành cảng biển quốc tế nhằm tạo sự tiếp cận, giao thƣơng thuận lợi cho khách du lịch 

và ngƣời dân tại Côn Đảo. 

2- Phát triển các sản phẩm du lịch: đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở các giá trị đặc 

trƣng của văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của Côn Đảo. Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng 

biển, tham quan đảo, trải nghiệm di sản thiên nhiên và tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa - tâm linh, 

nâng cao chất lƣợng các dịch vụ bổ trợ (vệ sinh công cộng, giao thông công cộng, hỗ trợ thông tin 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
thống lịch sử - cách mạng; chú trọng thu hút thị trƣờng 

khách quốc tế. 

phục vụ khách du lịch và an ninh - an toàn cho khách du lịch). 

3- Thu hút đầu tƣ của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển nhà ở, cơ sở lƣu trú, 

cơ sở dịch vụ du lịch, thƣơng mại dịch vụ,...đáp ứng nhu cầu về nhà ở, lƣu trú và vui chơi giải trí 

ngày càng tăng trên cơ sở phù hợp với không gian và định hƣớng phát triển theo quy hoạch đã 

đƣợc phê duyệt. 

4- Áp dụng những chính sách ƣu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời làm việc trong 

các cơ quan nhà nƣớc, ngƣời dân thƣờng trú tại Côn Đảo nhằm thu hút nguồn nhân lực chuyên 

môn cao phục vụ quản lý phát triển Côn Đảo. Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lƣợng cao. 

 Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thành, nội thị 8.4.

8.4.1. Nhóm các tiêu chuẩn về nhà ở 

Bảng 8.4. Cụ thể hóa nhóm tiêu chuẩn về nhà ở qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.1 
Diện tích sàn nhà 

ở bình quân 
20,00 0,75 22 0,75 26,5 0,75 ĐTT ≥ 29 1,00 

5.2 
Tỷ lệ nhà ở kiên 

cố, bán kiên cố 
90,00 1,00 95 1,00 100 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Tăng diện tích sàn nhà ở bình quân bằng các dự án 

đầu tƣ khu dân cƣ, khu tái định cƣ,… 

2- Xóa nhà tạm, nhà bán kiên cố trong khu dân cƣ. 

1- Triển khai đầu tƣ xây dựng khu dân cƣ số 3. 

2- Triển khai đầu tƣ xây dựng khu dân cƣ Bến Đầm, khu đô thị Cỏ Ống. 

3- Khuyến khích các phát triển các dự án phát triển nhà ở tuân thủ định hƣớng quy hoạch xây 

dựng. 
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8.4.2. Nhóm các tiêu chuẩn về công trình công cộng 

Bảng 8.5. Cụ thể hóa nhóm các tiêu chuẩn về công trình công cộng qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.3 Đất dân dụng 142,71 0,75 130 0,75 110 0,75 ĐTT 100 0,75 

5.4 

Đất xây dựng các 

công trình dịch 

vụ công cộng đô 

thị 

26,66 1,00 20 1,00 20 1,00 ĐTĐ 15 1,00 

5.5 

Đất xây dựng 

công trình công 

cộng cấp đơn vị ở 

4,63 1,00 4,3 1,00 4,3 1,00 ĐTĐ 3,1 1,00 

5.6 
Cơ sở y tế cấp đô 

thị 
4,60 1,00 3,1 1,00 4,3 1,00 ĐTĐ 3,1 1,00 

5.7 
Cơ sở giáo dục, 

đào tạo cấp đô thị 
2,00 0,75 2 0,75 2 0,75 ĐTT 2 0,75 

5.8 
Công trình văn 

hóa cấp đô thị 
5,00 1,00 7 1,00 7 1,00 ĐTĐ 7 1,00 

5.9 

Công trình thể 

dục, thể thao cấp 

đô thị 

2,00 0,75 3 1,00 3 1,00 ĐTĐ 3 1,00 

5.10 

Công trình 

thƣơng mại, dịch 

vụ cấp đô thị 

3,00 0,88 7 1,00 7 1,00 ĐTĐ 7 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng quy mô các công trình 

dịch vụ công cộng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu quản 

1- Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo. 

2- Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (giai đoạn 2). 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
lý nhà nƣớc, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa - TDTT, 

thƣơng mại dịch vụ trên địa bàn huyện theo đúng định 

hƣớng điều chỉnh quy hoạch chung đã phê duyệt. 

3- Xây dựng Trung tâm đào tạo - Bồi dƣỡng - Giáo dục thƣờng xuyên và Hƣớng nghiệp. 

4- Xây dựng trƣờng THCS khu dân cƣ số 3. 

5- Xây dựng trƣờng cấp I, cấp II khu dân cƣ Bến Đầm. 

6- Xây dựng chợ khu dân cƣ số 3. 

7- Xây dựng khách sạn điểm nhấn. 

8- Xây dựng nhà hát Côn Đảo. 

9- Quy hoạch phố đi bộ Côn Đảo (trên đƣờng Tôn Đức Thắng, có chiều dài khoảng 1,5km). 

10- Xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp nghỉ dƣỡng (dự kiến 50 giƣờng). 

11- Xây dựng Trung tâm thƣơng mại dịch vụ - trƣng bày giới thiệu sản phẩm du lịch. 

12- Xây dựng bảo tàng tự nhiên Côn Đảo. 

13- Xây dựng khu dịch vụ nhà ga cáp treo. 

14- Xây dựng chợ khu dân cƣ Bến Đầm. 

15- Xây dựng trung tâm thƣơng mại - giải trí Cỏ Ống. 

8.4.3. Nhóm các tiêu chuẩn về giao thông 

Các dự án giao thông đƣợc đặt theo Đề án đặt tên đƣờng, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đƣờng mới trên địa bàn huyện Côn 

Đảo đến năm 2030 đƣợc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 12/11/2018. 

 

 

Bảng 8.6. Cụ thể hóa nhóm các tiêu chuẩn về giao thông qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 

5.11 

Đầu mối giao 

thông (cảng biển, 

cảng hàng không, 

cảng đƣờng thủy 

nội địa, ga đƣờng 

sắt, bến xe ô tô) 

Huyện Côn Đảo có 

CHK Côn Đảo cấp 

quốc gia và cảng 

Bến Đầm là cảng 

biển kết nối vùng 

liên tỉnh 

2,00 

Huyện Côn Đảo có 

CHK Côn Đảo là 

CHK quốc tế và 

cảng Bến Đầm là 

cảng biển kết nối 

vùng liên tỉnh 

2,00 

Huyện Côn Đảo có 

CHK Côn Đảo là 

CHK quốc tế và 

cảng Bến Đầm là 

cảng biển kết nối 

vùng liên tỉnh 

2,00 ĐTĐ 

Huyện Côn Đảo có 

CHK Côn Đảo là 

CHK quốc tế và 

cảng Bến Đầm là 

cảng biển kết nối 

vùng liên tỉnh 

2,00 

5.12 

Tỷ lệ đất giao 

thông so với đất 

xây dựng 

6,69 0,75 10 0,75 17 1,00 ĐTĐ 18 1,00 

5.13 

Mật độ đƣờng 

giao thông (tính 

đến đƣờng có 

chiều rộng phần 

xe chạy ≥ 7,5m) 

4,60 0,75 6 0,75 8 1,00 ĐTĐ 10 1,00 

5.14 

Diện tích đất giao 

thông tính trên 

dân số 

69,92 1,00 49 1,00 41 1,00 ĐTĐ 45 1,00 

5.15 
Tỷ lệ vận tải hành 

khách công cộng 
0,00 0,00 0 0,00 10 1,00 ĐTĐ 30 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Nâng cấp hệ thống giao thông đối ngoại nhằm tạo sự 

thuận tiện trong việc kết nối với đất liền và với các quốc 

gia khác. 

2- Triển khai xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông 

đối nội theo quy hoạch đã phê duyệt; xây dựng kế 

hoạch đầu tƣ hợp lý: ƣu tiên những dự án giao thông 

chính có vai trò kết nối những KVPTĐT, kết nối những 

khu chức năng quan trọng theo kế hoạch đầu tƣ phát 

1- Nâng cấp CHK Côn Đảo lên cấp 3C theo quy định của ICAO. 

2- Nâng cấp cảng Bến Đầm hiện hữu. 

3- Hoàn thiện khu cảng Bến Đầm theo quy hoạch. 

4- Xây dựng tuyến đƣờng Tây Bắc Côn Đảo (đoạn Võ Văn Kiệt). 

5- Xây dựng tuyến đƣờng Tây Bắc Côn Đảo (đoạn Trƣờng Sơn). 

6- Xây dựng đƣờng trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo (đƣờng Hùng Vƣơng). 

7- Xây dựng đƣờng Ngô Gia Tự kéo dài (đƣờng Trƣờng Chinh) đến khu dân cƣ số 03 theo quy 

hoạch. 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
triển của Côn Đảo. 

3- Phát triển hệ thống giao thông công cộng, khuyến 

khích sử dụng phƣơng tiện sử dụng năng lƣợng sạch: xe 

buýt, cáp treo, đi bộ,... 

8- Xây dựng bến xe trung tâm huyện Côn Đảo. 

9- Xây dựng bến kỹ thuật của xe buýt, xe taxi. 

10- Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cƣ Bến Đầm. 

11- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cƣ số 3. 

12- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cƣ Cỏ Ống. 

13- Xây dựng 03 tuyến cáp treo: Côn Sơn - Sở Rẫy, Sở Rẫy - Núi Thánh Gía, Sở Rẫy - Núi Chúa. 

14- Xây dựng đƣờng Nguyễn Tất Thành (khu dân cƣ số 03). 

15- Xây dựng tuyến đƣờng Đinh Tiên Hoàng (đƣờng nối khu dân cƣ Bến Đầm và Hòn Bà). 

16- Xây dựng tuyến đƣờng Lý Thái Tổ. 

8.4.4. Nhóm các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng 

Bảng 8.7. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.16 
Cấp điện sinh 

hoạt 
999 0,98 400 1,00 500 1,00 ĐTĐ 500 1,00 

5.17 

Tỷ lệ đƣờng phố 

chính đƣợc chiếu 

sáng 

70,00 0,75 80 0,75 90 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

5.18 

Tỷ lệ đƣờng khu 

nhà ở, ngõ xóm 

đƣợc chiếu sáng 

70,00 1,00 80 1,00 90 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Đầu tƣ phát triển nguồn điện diesel, kết hợp đầu tƣ 1- Đầu tƣ phát triển các nguồn điện: 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
khai thác nguồn nhiệt điện khí (LNG) và các nguồn 

năng lƣợng tái tạo nhƣ gió, mặt trời nhằm đảm bảo 

nguồn điện cung cấp đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải 

điện; đảm bảo mỹ quan đô thị, môi trƣờng trong sạch, 

phát triển du lịch Côn Đảo và đảm bảo an ninh quốc 

phòng theo định hƣớng của điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng Côn Đảo đã phê duyệt và Đề án quy hoạch 

phát triển nguồn năng lƣợng trên địa bàn huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, có xét đến 

năm 2030. 

2- Khuyến khích các dự án đầu tƣ phát triển nguồn năng 

lƣợng tái tạo là các nguồn năng lƣợng sạch, đảm bảo 

chất lƣợng nguồn điện ổn định, có tính cạnh tranh, hiệu 

quả cao để hạn chế dần nguồn điện diesel truyền thống 

cung cấp điện cho Côn Đảo; đồng thời xây dựng cơ chế 

quản lý, đầu tƣ thuận lợi để duy trì và phát triển các 

nguồn điện ở đảo. 

   Trong giai đoạn đến năm 2020: 

  - Đầu tƣ phát triển nguồn điện gió với tổng công suất đặt 4 MW tại khu vực vịnh Côn Sơn. 

  - Đầu tƣ phát triển nguồn điện khí (LNG) với tổng công suất đặt 18 MW. 

  - Đầu tƣ phát triển nguồn điện mặt trời với tổng công suất đặt 8 MW. 

  Trong giai đoạn 2021 - 2030: 

  - Mở rộng công suất nhà máy điện khí (LNG) với tổng công suất đặt 9 MW. 

  - Đầu tƣ phát triển nguồn điện gió hồ Quang Trung với công suất đặt 3,4 MW. 

  - Đầu tƣ phát triển nguồn điện mặt trời với tổng công suất đặt 5 MW,. 

2- Đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo lƣới điện huyện Côn Đảo theo Đề án quy hoạch phát triển nguồn 

năng lƣợng trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

3- Ngầm hóa các tuyến hào kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 

4- Lập dự án hoàn thiện mạng lƣới chiếu sáng đô thị gồm cả đƣờng phố chính và ngõ hẻm. 

 

 

 

8.4.5. Nhóm các tiêu chuẩn về cấp nƣớc 

Bảng 8.8. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về cấp nƣớc qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 
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Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.19 
Cấp nƣớc sinh 

hoạt 
350 0,75 100 0,75 120 1,00 ĐTĐ 120 1,00 

5.20 

Tỷ lệ hộ dân đƣợc 

cấp nƣớc sạch, 

hợp vệ sinh 

98,00 2,00 100 2,00 100 2,00 ĐTĐ 100 2,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Sử dụng nguồn nƣớc cấp từ nhà máy nƣớc ngầm hiện 

có (công suất 3.400 m
3
/ngđ) và sử dụng nguồn nƣớc 

mặt hồ Quang Trung, hồ An Hải, trong tƣơng lai nguồn 

nƣớc ngầm sẽ làm nguồn nƣớc hỗ trợ dự phòng. 

2- Phát triển hệ thống cấp nƣớc từ nƣớc biển. 

3- Sử dụng nguồn nƣớc mƣa và nƣớc tái sử dụng dùng 

cho mục đích tƣới cây, rửa đƣờng và chữa cháy. 

1- Nạo vét và kè hồ Quang Trung I. 

2- Nạo vét và kè hồ An Hải. 

3- Giai đoạn đến năm 2020: Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 

m
3
/ngày sử dụng nguồn nƣớc mặt hồ Quang Trung, hồ An Hải. 

4- Giai đoạn 2021 - 2030: Nâng công suất nhà máy nƣớc mặt hồ Quang Trung, hồ An Hải từ 

3.000 m
3
/ngày lên 10.000 m

3
/ngày. 

5- Bảo vệ, giữ nguồn nƣớc ngọt cho Côn Đảo: Xây dựng hệ thống mƣơng thu gom nƣớc vào các 

hồ chứa nƣớc, nạo vét hồ chứa nƣớc Lò Vôi, hồ chứa nƣớc Núi Một, hồ chứa nƣớc ngọt Bƣng Bèo 

- Cỏ Ống, hồ chứa nƣớc Đất Dốc. 

6- Xây mới, cải tạo hệ thống cấp nƣớc, thay thế những tuyến ống cũ, giảm tỷ lệ thất thoát. 

7- Xây dựng trạm phòng cháy chữa cháy trung tâm Côn Đảo. 

 

 

 

 

8.4.6. Nhóm các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông 

Bảng 8.9. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 
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Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.21 

Số thuê bao 

internet (băng 

rộng cố định và 

băng rộng di 

động) 

37,00 1,00 > 20 1,00 > 20 1,00 ĐTĐ > 20 1,00 

5.22 

Tỷ lệ phủ sóng 

thông tin di động 

trên dân số 

100,00 1,00 100 1,00 100 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Nâng cao chất lƣợng, đa dạng hóa các loại hình dịch 

vụ, duy trì tốc độ tăng trƣởng các dịch vụ bƣu chính 

viễn thông.  

2- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có 

công nghệ hiện đại, có tốc độ bao phủ rộng khắp, dung 

lƣợng lớn, cung cấp đa dịch vụ với chất lƣợng tốt và có 

hiệu quả. Đƣa viễn thông và internet trở thành ngành 

kinh tế quan trọng trong tăng trƣởng kinh tế, góp phần 

hƣớng tới xây dựng Côn Đảo là đô thị du lịch thông 

minh. 

1- Tăng thêm số thuê bao internet phục vụ cho thuê bao cố định và di động. 

2- Nâng cấp Host Trung tâm Côn Đảo lên 15.000 lines theo điều chỉnh quy hoạch chung Côn Đảo 

đã phê duyệt. 

3- Ngầm hóa các tuyến cáp quang cấp tín hiệu đi khu Cỏ Ống, Bến Đầm và trong khu trung tâm. 

 

 

 

8.4.7. Nhóm các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nƣớc mƣa và chống ngập úng 

Bảng 8.10. Cụ thể hóa nhóm các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nƣớc mƣa và chống ngập úng qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 Định hƣớng giai đoạn   Định hƣớng giai đoạn 
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2021 - 2025 2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.23 

Mật độ đƣờng 

cống thoát nƣớc 

chính 

0,90 0,00 1,2 0,00 3 1,5 ĐTT > 3,5 2,00 

5.24 

Tỷ lệ các khu vực 

ngập úng có giải 

pháp phòng 

chống, giảm ngập 

úng 

Đang triển khai thực 

hiện các giải pháp 

phòng chống, giảm 

ngập úng 

1,00 

Đang triển khai thực 

hiện các giải pháp 

phòng chống, giảm 

ngập úng 

1,00 

Đang triển khai thực 

hiện các giải pháp 

phòng chống, giảm 

ngập úng 

1,00 ĐTĐ 

Đang triển khai thực 

hiện các giải pháp 

phòng chống, giảm 

ngập úng 

1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nƣớc mƣa, sử dụng 

mạng lƣới mƣơng nắp đan kết hợp cống tròn và mƣơng 

xây hở, giữ nguyên hệ thống cống chung thoát nƣớc 

mƣa và nƣớc thải, cuối miệng xả có các hố ga kỹ thuật 

tách dòng để tách nƣớc thải đi riêng. Có giải pháp xử lý 

các điểm ngập úng cục bộ. 

1- Nạo vét, bảo vệ các hồ chứa nƣớc ngọt trên địa bàn Côn Đảo. 

2- Xây dựng công trình đảm bảo cao độ nền xây dựng khống chế tại các đồ án quy hoạch xây 

dựng đã phê duyệt. 

3- Đầu tƣ xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng tại các khu vực phát triển mới, cải 

tạo các đoạn cống nhỏ không đủ năng lực thoát nƣớc tại khu vực dân cƣ trung tâm hiện hữu. 

 

 

 

 

 

 

8.4.8. Nhóm các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nƣớc thải, chất thải 

Bảng 8.11. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nƣớc thải, chất thải 
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STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.25 

Tỷ lệ chất thải 

nguy hại đƣợc xử 

lý, tiêu hủy, chôn 

lấp an toàn sau xử 

lý, tiêu hủy 

95,00 1,00 96 1,00 100 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

5.26 

Tỷ lệ nƣớc thải đô 

thị đƣợc xử lý đạt 

quy chuẩn kỹ 

thuật 

10,00 0,75 15 0,75 50 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

5.27 

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt đƣợc 

thu gom 

97,00 1,00 100 1,00 100 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

5.28 

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt đƣợc xử 

lý tại khu chôn 

lấp hợp vệ sinh 

hoặc tại các nhà 

máy đốt, nhà máy 

chế biến rác thải 

22,22 0,00 40 0,00 100 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

5.29 

Tỷ lệ chất thải y 

tế đƣợc xử lý, tiêu 

hủy, chôn lấp an 

toàn sau xử lý, 

tiêu hủy 

95,00 1,00 100 1,00 100 1,00 ĐTĐ 100 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc hỗn hợp đối với khu 1- Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải số 1 công suất 3.500 m
3
/ngđ tại vị trí phía Tây Nam hồ An Hải. 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
trung tâm Côn Sơn hiện hữu  và xây dựng hệ thống 

thoát nƣớc riêng đối với khu vực xây dựng mới, nƣớc 

thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt giới hạn A của tiêu 

chuẩn QCVN14-2008/BTNMT mới đƣợc xả ra môi 

trƣờng. 

2- Hạn chế tối đa lƣợng CTR thải ra môi trƣờng. Tăng 

cƣờng công tác thu gom CTR, xử lý CTR an toàn, đúng 

quy chuẩn, bảo vệ môi trƣờng. 

2- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải khu trung tâm Côn Đảo. 

3- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải khu Bến Đầm. 

4- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải khu Cỏ Ống. 

5- Phát triển các đề án khuyến khích phân loại tại nguồn, thu hồi và tái chế rác thải sinh hoạt trên 

đảo. Khuyến khích hạn chế sử dụng túi nilong, phát triển các vật liệu tiêu dùng mới thân thiện môi 

trƣờng. 

6- Quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực công cộng có mật độ ngƣời cao nhƣ bãi 

đỗ xe, công viên vui chơi giải trí,... 

7- Xây dựng phƣơng án vận chuyển lƣợng rác tồn đọng tại bãi rác Bãi Nhát vào đất liền để xử lý 

trong giai đoạn chƣa xây dựng nhà máy thu gom và xử lý rác thải Côn Đảo theo quy hoạch. 

8- Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Côn Đảo kết hợp phát điện sử dụng công nghệ tiên tiến: 

công nghệ nhiệt phân - plasma. 

9- Đầu tƣ, nâng cấp lò đốt chất thải y tế tại Trung tâm y tế Quân Dân y, nâng cao hiệu quả quản lý, 

xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

8.4.9. Nhóm các tiêu chuẩn về nhà tang lễ 

Bảng 8.12. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về nhà tang lễ qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 
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Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.30 Nhà tang lễ 0,00 0,00 Có dự án 0,75 1 1,00 ĐTĐ 1 1,00 

5.31 

Tỷ lệ sử dụng 

hình thức hỏa 

táng 

0,00 0,00 0 0,00 10 1,00 ĐTĐ 20 1,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

Đầu tƣ xây dựng nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng tổ chức 

theo hình thức công viên nghĩa trang, đảm bảo vệ sinh 

môi trƣờng. 

1- Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Côn Đảo. 

2- Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 huyện Côn Đảo có 1 nhà tang lễ và có chính sách khuyến 

khích ngƣời dân sử dụng hình thức hỏa táng. 

8.4.10. Nhóm các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị 

Bảng 8.13. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.32 
Đất cây xanh toàn 

đô thị 
≥ 10 2,00 ≥ 10 2,00 ≥ 10 2,00 ĐTĐ ≥ 10 2,00 

5.33 

Đất cây xanh 

công cộng khu 

vực nội thành, nội 

thị 

1,89 0,00 2 0,00 >5 2,00 ĐTĐ >5 2,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

Tiếp tục đầu tƣ xây dựng các dự án cây xanh, công viên 

theo điều chỉnh quy hoạch chung đã đƣợc phê duyệt 

nhằm đảm bảo bán kính và chỉ tiêu phục vụ, nâng cao 

giá trị cảnh quan và không gian công cộng cho Côn 

1- Đầu tƣ hoàn thiện các vƣờn hoa tại khu vực trung tâm Côn Đảo. 

2- Đầu tƣ xây dựng khu công viên cảnh quan - TDTT khu vực hồ Quang Trung I - Quang Trung II 

- An Hải (khoảng 49,67 ha). 

3- Đầu tƣ xây dựng các vƣờn hoa tại khu Bến Đầm. 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 

2021 - 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 
Đảo. 4- Đầu tƣ xây dựng các vƣờn hoa tại khu Cỏ Ống. 

5- Tổ chức các cuộc thi thiết kế biểu tƣợng, thiết kế không gian các công viên, vƣờn hoa trên địa 

bàn Côn Đảo nhằm hình thành những không gian mở có tính thẩm mỹ cao kết hợp giới thiệu bản 

sắc, văn hóa lịch sử Côn Đảo. 

8.4.11. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị 

Bảng 8.14. Cụ thể hóa nhóm tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị qua các giai đoạn 

STT Tiêu chuẩn 

Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 
Định hƣớng giai đoạn 2021 

- 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu 

Số 

điểm 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu 

Số 

điểm 

5.34 

Quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến 

trúc đô thị 

Đã có quy chế  1,50 
Đã có quy chế, thực 

hiện tốt quy chế 
2,00 

Đã có quy chế, thực 

hiện tốt quy chế 
2,00 ĐTĐ 

Đã có quy chế, thực 

hiện tốt quy chế 
2,00 

5.35 

Tỷ lệ tuyến phố 

văn minh đô thị 

tính trên tổng số 

trục phố chính 

40 2,00 > 40 2,00 > 40 2,00 ĐTĐ > 40 2,00 

5.36 

Số lƣợng dự án 

cải tạo, chỉnh 

trang đô thị 

> 5 2,00 > 5 2,00 > 5 2,00 ĐTĐ > 5 2,00 

5.37 

Số lƣợng không 

gian công cộng 

của đô thị 

5,00 2,00 5 2,00 > 5 2,00 ĐTĐ >5 2,00 

5.38 
Công trình kiến 

trúc tiêu biểu 

Có công trình cấp 

quốc gia 
2,00 

Có công trình cấp 

quốc gia 
2,00 

Có công trình cấp 

quốc gia 
2,00 ĐTĐ 

Có công trình cấp 

quốc gia 
2,00 
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STT Tiêu chuẩn 
Hiện trạng năm 2018 Định hƣớng đến năm 2020 

Định hƣớng giai đoạn 2021 

- 2025 
  

Định hƣớng giai đoạn 

2026 - 2030 

Hiện trạng huyện 

Côn Đảo  

năm 2017 

Số 

điểm  
Mục tiêu Số 

điểm 
Mục tiêu Số 

điểm 

Đánh 

giá 
Mục tiêu Số 

điểm 

5.39  

-

5.46 

Nhóm các tiêu 

chuẩn về trình độ 

phát triển cơ sở 

hạ tầng và kiến 

trúc, cảnh quan 

khu vực ngoại 

thành, ngoại thị 

(gồm có 8 tiêu 

chuẩn) 

Côn Đảo không có 

khu vực ngoại 

thành, ngoại thị, nên 

nhóm tiêu chuẩn về 

trình độ phát triển 

cơ sở hạ tầng và 

kiến trúc, cảnh quan 

khu vực ngoại 

thành, ngoại thị đạt 

12 điểm 

12,00   12,00   12,00 ĐTĐ   12,00 

Định hƣớng giải pháp Nội dung công việc 

1- Quản lý phát triển Côn Đảo theo quy chế quản lý 

quy hoạch kiến trúc - cảnh quan đã đƣợc phê duyệt. 

2- Đầu tƣ xây dựng hoàn thiện các khu cây xanh, vƣờn 

hoa và các không gian công cộng theo điều chỉnh quy 

hoạch chung đô thị đã đƣợc phê duyệt. 

3- Bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn 

Đảo, vừa đáp ứng yêu cầu về bảo tồn di tích trong tình 

hình mới, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng theo Quyết định số 2136/QĐ-TTg 

ngày 02/12/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

1- Lập điều chỉnh quy hoạch chung nhằm phù hợp hơn với thực trạng và yêu cầu phát triển của 

Côn Đảo. 

2- Lập dự án chỉnh trang, thiết kế đô thị riêng cho các tuyến đƣờng chính nhằm kiểm soát chặt chẽ 

kiến trúc cảnh quan và giữ gìn bản sắc văn hóa - lịch sử của Côn Đảo theo mục tiêu đề ra. 

3- Lập đề án công nhận các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn Côn Đảo. 

4- Lập các dự án cải tạo, chỉnh trang trong khu vực trung tâm hiện hữu, chú trọng các dự án về cải 

tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kiểm soát kiến trúc, cảnh quan trong khu vực, tăng giá trị thẩm 

mỹ và văn hóa - lịch sử trong khu vực bảo tồn đô thị. 

5- Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử. Xây dựng mới các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích 

gắn với phát triển du lịch theo Điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo đã đƣợc phê duyệt. 

6- Đầu tƣ xây dựng hoàn thiện các khu cây xanh, vƣờn hoa và các không gian công cộng theo điều 

chỉnh quy hoạch chung đô thị đã đƣợc phê duyệt. 



 

Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 

 94 

Bảng 8.15. Lộ trình khắc phục, hoàn thiện các tiêu chuẩn phát triển đô thị Côn 

Đảo theo tiêu chí đô thị loại IV 

Thời 

gian 
Tiêu chí Số điểm 

Số tiêu 

chuẩn đạt 

điểm tối 

đa 

Số tiêu 

chuẩn đạt 

điểm tối 

thiểu 

Số tiêu 

chuẩn 

chƣa đạt 

2018 

Tổng cộng 78,85 36 14 9 

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu 

và trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội  

19,25 6 1 0 

Quy mô dân số 4,50 0 1 1 

Mật độ dân số 0,00 0 0 2 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 6,00 2 0 0 

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

và kiến trúc, cảnh quan đô thị 
49,10 28 12 6 

2019 

- 

2020 

Tổng cộng 86,25 41 3 6 

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu 

và trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội  

20,00 7 0 0 

Quy mô dân số 6,00 0 2 0 

Mật độ dân số 0,00 0 0 1 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 6,00 2 0 0 

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

và kiến trúc, cảnh quan đô thị 
50,75 32 0 5 

2021 

- 

2025 

Tổng cộng 94,40 51 7 1 

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu 

và trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội  

20,00 7 0 0 

Quy mô dân số 6,15 0 2 0 

Mật độ dân số 0,00 0 1 1 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 6,00 2 0 0 

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

và kiến trúc, cảnh quan đô thị 
58,75 42 4 0 

2026 

- 

2030 

Tổng cộng 96,60 53 6 0 

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu 

và trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội  

20,00 7 0 0 

Quy mô dân số 6,60 0 2 0 

Mật độ dân số 0,00 0 2 0 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 6,00 2 0 0 

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 

và kiến trúc, cảnh quan đô thị 
59,50 44 2 0 
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 Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu Chƣơng 9.

mối  hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ƣu tiên đầu tƣ 

Việc xác định danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn phát 

triển đô thị đã đƣợc cụ thể hóa cho từng giai đoạn, nằm nâng điểm các tiêu chuẩn này 

theo lộ trình đã đề ra, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo, 

đồng thời dựa trên việc xem xét khả năng huy động nguồn lực thực hiện hiện có của 

Côn Đảo. 

Dựa vào đề xuất tổng hợp các giải pháp của Chƣơng trình phát triển đô thị huyện 

Côn Đảo cùng với các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, các dự án đang triển khai 

hoặc đang đăng ký nguồn vốn đƣợc rà soát, tổng hợp theo hệ thống dự án hạ tầng kỹ 

thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ƣu tiên, các dự án cơ 

sở, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phƣơng. 
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Bảng 9.1. Xác định danh mục các dự án ƣu tiên đầu tƣ 

STT Lĩnh vực 2019 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 

I Dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 

1 

Giao thông 

  

Xây dựng tuyến đƣờng Tây Bắc Côn Đảo 
Tiếp tục xây dựng tuyến đƣờng Tây Bắc 

Côn Đảo 

Xây dựng tuyến đƣờng Đinh Tiên Hoàng 

(đƣờng nối khu dân cƣ Bến Đầm và Hòn 

Bà) 

2 
Nâng cấp, mở rộng CHK Côn Sơn lên cấp 

3C 

Tiếp tục nâng cấp, mở rộng CHK Côn 

Sơn 
Tiếp tục xây dựng cảng Ông Đụng 

3 
Xây dựng tuyến đƣờng Ngô Gia Tự nối 

dài (đƣờng Trƣờng Chinh) 

Tiếp tục xây dựng tuyến đƣờng Ngô Gia 

Tự nối dài (đƣờng Trƣờng Chinh) 

Tiếp tục xây dựng các bến thuyền tại các 

đảo phục vụ du lịch tại các đảo còn lại 

theo quy hoạch 

4 Nâng cấp cảng Bến Đầm hiện hữu 
Xây dựng mới các cảng phía Bắc và Nam 

cảng Bến Đầm hiện hữu 

Xây dựng các tuyến đƣờng nối với khu 

vực Đầm Tre 

5   
Xây dựng đƣờng trục phía Bắc trung tâm 

Côn Đảo (đƣờng Hùng Vƣơng) 

Xây dựng các tuyến đƣờng trong khu vực 

du lịch Hòn Bà 

6   
Mở rộng, cải tạo tuyến đƣờng Cỏ Ống - 

trung tâm Côn Sơn - Bến Đầm 

Tiếp tục xây dựng 3 tuyến cáp treo: Côn 

Sơn- Sở Rẫy, Sở Rẫy - Núi Thánh Gía, Sở 

Rẫy - Núi Chúa 

7   

Xây dựng 03 tuyến cáp treo: Côn Sơn - Sở 

Rẫy, Sở Rẫy - Núi Thánh Gía, Sở Rẫy - 

Núi Chúa 

Tiếp tục xây dựng hệ thống giao thông 

công cộng bằng xe buýt 

8   

Xây dựng các bến thuyền tại các đảo phục 

vụ du lịch (hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, hòn 

Tre Lớn, Hòn Bà) 

  

9   Xây dựng cảng Ông Đụng   

10   Xây dựng tuyến đƣờng Lý Thái Tổ   

11   
Xây dựng bến kỹ thuật của xe buýt, xe 

taxi 
  

12   
Xây dựng bến xe trung tâm huyện Côn 

Đảo 
  

13   Xây dựng đƣờng Nguyễn Tất Thành   
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STT Lĩnh vực 2019 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 

14   
Xây dựng hệ thống giao thông công cộng 

bằng xe buýt 
  

15 

Hệ thống cấp 

điện 

Dự án nhà máy điện mặt trời (sản lƣợng 

ƣớc tính từ 30 - 40MWh) với quy mô đất 

dự kiến khoảng 30 ha 

Tiếp tục đầu tƣ dự án nhà máy điện mặt 

trời (sản lƣợng ƣớc tính từ 30 - 40MWh) 

với quy mô đất dự kiến khoảng 30 ha 

Tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời, 

điện gió, điện khí (LNG) 

16 
Đầu tƣ hệ thống đèn chiếu sáng trên các 

tuyến đƣờng chính 

Lập dự án hoàn thiện mạng lƣới chiếu 

sáng đô thị gồm cả đƣờng phố chính và 

ngõ hẻm. 

Tiếp tục ngầm hóa các tuyến hào kỹ thuật 

17   

Đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo lƣới điện 

nguồn điện diesel huyện Côn Đảo theo Đề 

án quy hoạch phát triển nguồn năng lƣợng 

trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 

2020, có xét đến năm 2030. 

Tiếp tục đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo lƣới 

điện huyện Côn Đảo 

18   
Ngầm hóa các tuyến hào kỹ thuật nhằm 

đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị 
  

19   

Đầu tƣ phát triển các nguồn điện gió (hồ 

Quang Trung), điện khí (LNG) theo Đề án 

quy hoạch phát triển nguồn năng lƣợng 

trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 

2020, có xét đến năm 2030 

  

20 

Hệ thống cấp 

nƣớc 

Xây dựng đƣờng ống cấp nƣớc mới từ 

trung tâm Côn Sơn đến Bến Đầm 

Xây dựng nhà máy cấp nƣớc và hệ thống 

cấp nƣớc ở khu vực Cỏ Ống 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện, nâng cấp hệ 

thống cấp nƣớc Côn Đảo 

21 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt 3.000 

m
3
 

Tiếp tục xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt 

3.000 m
3
 

Tiếp tục bảo vệ, giữ nguồn nƣớc ngọt cho 

Côn Đảo: Xây dựng hệ thống mƣơng thu 

gom nƣớc vào các hồ chứa nƣớc, nạo vét 

hồ chứa nƣớc Lò Vôi, hồ chứa nƣớc Núi 

Một, hồ chứa nƣớc ngọt Bƣng Bèo - Cỏ 

Ống, hồ chứa nƣớc Đất Dốc. 

22 Nạo vét và kè hồ Quang Trung I Tiếp tục nạo vét và kè hồ An Hải   

23 Nạo vét và kè hồ An Hải 
Nâng công suất nhà máy nƣớc mặt hồ 

Quang Trung, hồ An Hải từ 3.000 
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STT Lĩnh vực 2019 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 

m
3
/ngày lên 10.000 m

3
/ngày. 

24   

Bảo vệ, giữ nguồn nƣớc ngọt cho Côn 

Đảo: Xây dựng hệ thống mƣơng thu gom 

nƣớc vào các hồ chứa nƣớc, nạo vét hồ 

chứa nƣớc Lò Vôi, hồ chứa nƣớc Núi 

Một, hồ chứa nƣớc ngọt Bƣng Bèo - Cỏ 

Ống, hồ chứa nƣớc Đất Dốc. 

  

25   
Xây dƣng trạm phòng cháy chữa cháy 

trung tâm Côn Đảo 
  

26 
Hệ thống thu 

gom và xử lý 

nƣớc thải, 

chống ngập 

úng 

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc 

thải khu trung tâm Côn Đảo 

Tiếp tục xây dựng hệ thống thu gom và xử 

lý nƣớc thải khu trung tâm Côn Đảo 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện, nâng cấp hệ 

thống thu gom và xử lý nƣớc thải Côn 

Đảo 

27   
Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc 

thải khu Bến Đầm, Cỏ Ống 
  

28 Xử lý chất thải 

rắn và nghĩa 

trang 

Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Côn 

Đảo 

Tiếp tục xây dựng nhà máy xử lý chất thải 

rắn Côn Đảo 
  

29 Lập dự án xây dựng nhà tang lễ Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo   

30   Xây dựng nhà tang lễ   

31 

Xây dựng hạ 

tầng khu đô 

thị, khu công 

nghiệp 

Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm 

Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bến 

Đầm 

Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cƣ Cỏ Ống 

32 
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 

khu dân cƣ số 3 

Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật tại khu dân cƣ số 3 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn Côn Đảo 

33 
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 

khu dân cƣ Bến Đầm 

Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật tại khu dân cƣ Bến Đầm 
  

34   
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cƣ Cỏ Ống 
  

II Dự án hạ tầng xã hội 

1 Trụ sở cơ quan   Xây dựng trung tâm hành chính huyện   

2 Công trình y tế   Xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp nghỉ Nâng cấp Trung tâm y tế Quân dân y 
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STT Lĩnh vực 2019 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 

dƣỡng thành bệnh viện với quy mô 100 giƣờng 

bệnh 

3 

Công trình 

thƣơng mại 

dịch vụ 

  Xây dựng chợ tại khu dân cƣ số 3 
Xây dựng khu dịch vụ đô thị - bến du 

thuyền phía Bắc cảng Bến Đầm 

4   Xây dựng khu trung tâm thƣơng mại  
Xây dựng trung tâm thƣơng mại dịch vụ - 

trƣng bày giới thiệu sản phẩm du lịch 

5   Xây dựng khách sạn trung tâm Côn Sơn Xây dựng bảo tàng tự nhiên Côn Đảo 

6   
Xây dựng trung tâm thƣơng mại - giải trí 

Cỏ Ống 
Xây dựng khu dịch vụ nhà ga cáp treo 

7   Xây dựng chợ khu dân cƣ Bến Đầm   

8 

Công trình văn 

hóa, TDTT 

Quy hoạch phố đi bộ Côn Đảo  
Đầu tƣ xây dựng khu công viên dọc Hồ 

Quang Trung, hồ An Hải 

Tiếp tục đầu tƣ xây dựng khu công viên 

dọc Hồ Quang Trung, hồ An Hải 

9 Cải tạo, nâng cấp sân vận động 30/4  Xây dựng nhà hát Côn Đảo   

10 
Cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới các 

công viên, vƣờn hoa tại các khu dân cƣ 

Lập Đề án thí điểm đô thị thông minh cho 

Côn Đảo 
  

11 
 

Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

- Thể thao (giai đoạn 2) 
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 Xác định kế hoạch vốn cho các dự án ƣu tiên đầu tƣ Chƣơng 10.

Khó có thể xác định chính xác năng lực cấp vốn của Trung ƣơng, tỉnh và huyện 

Côn Đảo đối với lĩnh vực phát triển đô thị trong tƣơng lai, do đó việc ƣớc tính tổng mức 

đầu tƣ hay ngân sách dành cho xây dựng hạ tầng đô thị huyện Côn Đảo, cơ sở tính toán 

dựa trên:  

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về phê chuẩn kế hoạch đầu tƣ công năm 2019 trên địa bàn tỉnh; 

- Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Danh mục dƣ án đề 

xuất bổ sung chuẩn bị đầu tƣ năm 2019 và giai đoạn 2021 – 2025 của UBND huyện 

Côn Đảo. 

Kế hoạch vốn cụ thể cho các dự án ƣu tiên đầu tƣ đƣợc thể hiện tại Phụ lục 3. Xác 

định kế hoạch vốn cho các dự án ƣu tiên đầu tƣ.
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 Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn Chƣơng 11.

 Giải pháp chung 11.1.

Căn cứ vào danh mục ƣu tiên đầu tƣ để gọi vốn đầu tƣ của mọi thành phần kinh tế 

trong và ngoài tỉnh: 

- Sử dụng vốn đầu tƣ đúng mục đích theo dự án thông qua đấu thầu, giảm thiểu 

tình trạng lãng phí. 

- Khuyến khích các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nƣớc mở chi 

nhánh trên địa bàn huyện. .Từng bƣớc hình thành thị trƣờng vốn trên địa bàn, đơn giản 

hóa các thủ tục cấp phát nhằm cải thiện môi trƣờng vốn đầu tƣ.  

- Tiến hành tuyên truyền, quảng bá các thế mạnh của địa phƣơng, quảng bá vị trí, 

vai trò và khả năng thu hút đầu tƣ vào các khu du lịch, các dự án hạ tầng kỹ thuật của 

huyện. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa một số ngành, lĩnh vực xã hội (giáo dục đào tạo, y tế, văn 

hóa thông tin và thể thao,…) để huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho phát 

triển những ngành, lĩnh vực trên. 

- Huy động kịp thời các nguồn thu theo quy định pháp luật (thuế nhà đất, đấu giá 

quỹ đất, theo phân cấp từ các khoản thu của huyện,…). 

 Giải pháp huy động vốn ngân sách 11.2.

- Cân đối ngân sách hàng năm để bố trí thực hiện các chƣơng trình, dự án mà 

Nhà nƣớc phải làm, trong đó tập trung đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng 

trục chính của huyện theo quy hoạch, theo phân kỳ giai đoạn đầu tƣ và tiến độ triển khai 

dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành triển khai các công trình, dự án của Sở 

ngành đang thực hiện trên địa bàn đúng kế hoạch.  

 Giải pháp huy động vốn từ các doanh nghiệp và từ nhân dân 11.3.

- Nguồn vốn này sẽ tăng nhanh và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ 

cấu vốn đầu tƣ của huyện Côn Đảo. Để huy động nguồn vốn này cần thực hiện cải cách 

hành chính, tạo thông thoáng trong lĩnh vực đầu tƣ; đề ra các chính sách ƣu đãi cho các 

nhà đầu tƣ tƣ nhân về thuế, giải phóng mặt bằng, mở rộng các hình thức đầu tƣ nhƣ 

PPP, BOT, BT và các hình thức khác để thu hút vốn của các doanh nghiệp; định hƣớng 

phát triển của huyện cần có tính chiến lƣợc và đảm bảo tính linh hoạt, khả năng phản 

ứng nhanh chóng với các xu hƣớng phát triển của thị trƣờng. 

- Khuyến khích đầu tƣ từ khu vực dân cƣ và tƣ nhân, đặc biệt ở các loại hình dịch 
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vụ du lịch, vui chơi giải trí, tài chính, vận tải, nhà ở, văn phòng, tƣ vấn đầu tƣ,… để 

từng bƣớc đáp ứng yêu cầu phát triển. 

 Giải pháp huy động vốn nƣớc ngoài 11.4.

Vốn nƣớc ngoài bao gồm 02 nguồn vốn chính là vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). 

- Đẩy mạnh việc thực hiện chƣơng trình thu hút vốn đầu tƣ không hoàn lại của 

các nƣớc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ vào phát triển kết cấu hạ 

tầng. 

- Đối với nguồn vốn FDI cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các 

đầu mối tiếp xúc, xây dựng đồng bộ và từng bƣớc hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, 

tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng để thu hút các dự án đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

vào phát triển sản xuất công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp trên 

địa bàn. 

 Giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý 11.5.

phát triển  

- Nâng cao nhận thức các cấp, ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực: 

+ Quán triệt và nâng cao nhận thức về mục đích và vai trò phát triển nhân lực chất 

lƣợng cao để phục vụ cho phát triển toàn huyện. 

+ Từng cấp, ngành cần có kế hoạch, chƣơng trình cụ thể, giải pháp sát hợp nhằm 

phát riển nhân lực ngành mình theo yêu cầu phát triển. 

+ Khuyến khích đầu tƣ, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa gắn với tăng cƣờng đầu tƣ 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, thu hút mọi nguồn lực xã hội tạo bƣớc chuyển biến tích 

cực về phát triển nguồn nhân lực. 

- Thu hút nhân lực: khuyến khích, thu hút trí thức, ngƣời có năng lực chuyên môn 

bố trí đúng chuyên ngành nhằm phát huy năng lực quản lý; chú trọng thu hút trí thức trẻ 

tham gia đội ngủ quản lý, lãnh đạo. 

- Đào tạo và bồi dƣỡng nhân lực, tăng cƣờng cơ sở vật chất: 

+ Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nhƣ ngắn hạn, dài hạn, mở rộng hợp tác với 

các trƣờng đại học trong và ngoài tỉnh. 

+ Đƣa cán bộ đi đào tạo trong và ngoài nƣớc, nhất là đào tạo sau đại học. 

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, điều 

hành. 
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 Phân công tổ chức thực hiện Chƣơng 12.

 Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 12.1.

Đầu mối giúp UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, Ngành, Trung ƣơng, các cơ quan 

liên quan huy động và tổng hợp nguồn lực thực hiện mục tiêu Chƣơng trình; Phối hợp 

với các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Xây dựng và các 

chủ đầu tƣ tham mƣu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, 

vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ƣơng, vốn hỗ trợ của các tổ chức tài chính Quốc tế, vốn 

vay, vốn ODA; Xem xét đề xuất triển khai đầu tƣ những dự án có điều kiện, cần thiết 

phải đầu tƣ theo các hình thức BT, BOT, PPP, xã hội hóa, …. 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mƣu UBND tỉnh hƣớng dẫn 

UBND huyện Côn Đảo thực hiện các ƣu đãi đầu tƣ cho các dự án đầu tƣ phát triển đô 

thị. 

Tham mƣu cho UBND tỉnh tổng hợp kế hoạch kinh phí đầu tƣ phát triển hàng năm 

kể cả đầu tƣ cho phát triển đô thị và các nguồn vốn lồng ghép từ các Chƣơng trình, dự 

án đầu tƣ tại huyện Côn Đảo trình HĐND tỉnh thông qua. 

 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 12.2.

Thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ; 

tham mƣu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý và tháo gỡ những khó khăn vƣớng mắc để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng của các dự án phát 

triển và nâng cấp đô thị. 

Căn cứ quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, tham mƣu 

trình UBND tỉnh quyết định giá đất trong trƣờng hợp cụ thể để thực hiện công tác bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng đối với các dự án. 

Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc giới thiệu địa điểm, thu hồi 

đất, giao đất để thực hiện các dự án nâng cấp và phát triển đô thị. 

 Sở Tài chính 12.3.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Xây dựng và các Sở, ngành, địa 

phƣơng có liên quan tham mƣu cho UBND tỉnh tổng hợp kinh phí sự nghiệp hàng năm 

từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn huyện Côn Đảo, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua dự toán chi hàng năm cho công tác lập quy hoạch, đề án, chƣơng trình và 

thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

 Sở Xây dựng 12.4.

Hƣớng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Côn Đảo trong công tác lập kế hoạch, triển khai 
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thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị; lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, kể cả các khu vực dân cƣ đô thị chỉnh trang, đảm 

bảo định hƣớng phát triển đô thị theo mục tiêu đề ra. 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các dự án thuộc Chƣơng trình phát triển đô thị. 

 Sở Nội vụ 12.5.

Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở ban ngành, thành phố hoàn thiện hệ 

thống tổ chức, bộ máy quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả 

các nội dung Chƣơng trình phát triển đô thị đã đề ra; Phối hợp với UBND huyện Côn 

Đảo để nâng cấp các đơn vị hành chính. 

 Sở Giao thông Vận tải 12.6.

- Lập kế hoạch và thực hiện phát triển các tuyến giao thông (theo phân cấp) theo 

định hƣớng Quy hoạch chung thành phố đã phê duyệt phù hợp với Chƣơng trình phát 

triển đô thị theo từng giai đoạn để đảm bảo kết nối giữa các đô thị trên địa bàn đƣợc 

thuận lợi và thông suốt. 

- Chủ trì tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề xuất trung ƣơng về dự 

án đầu tƣ, nâng cấp, mở rộn CHK Côn Đảo. Tham mƣu UBND tỉnh đầu tƣ phát triển 

khu cảng biển Bến Đầm và các tuyến đƣờng thủy quan trọng giữa đất liền với Côn Đảo, 

nhằm tăng cƣờng kết nối với đất liền và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo điều 

kiện thu hút phát triển đô thị Côn Đảo. 

 Sở Thông tin và Truyền thông 12.7.

Tham mƣu cho UBND tỉnh đầu tƣ cơ sở vật chất cho Côn Đảo để ứng dụng khung 

tham chiếu về ICT, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ đô thị thông minh cho  Côn Đảo. 

 Các Sở, ban, ngành có liên quan 12.8.

Trên cơ sở nhiệm vụ đƣợc phân công, các Sở, ban, ngành có liên quan hƣớng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra huyện Côn Đảo thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực của từng sở, ban, 

ngành quản lý; đồng thời tham gia huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đô 

thị. 

 UBND huyện Côn Đảo 12.9.

Chủ trì triển khai công bố Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo; 

 Tổ chức lập kế hoach, triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chƣơng trình, 

dự án phát triển đô thị có trong danh mục định hƣớng phát triển trên địa bàn huyện, tổng 



 

Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 

 105 

hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Rà soát quy hoạch và có hƣớng điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị cho phù hợp 

với định hƣớng và lộ trình phát triển của huyện. 

Tăng cƣờng công tác quản lý trật tự đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát 

triển đô thị trên địa bàn huyện quản lý. 

Đề xuất các dự án trọng điểm đƣa vào chƣơng trình Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân hàng năm, làm cơ sở triển khai thực hiện theo kế hoạch. 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN IV:

Qua nhiều năm phấn đấu, đƣợc sự quan tâm đầu tƣ của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân 

huyện Côn Đảo đã nỗ lực phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, tập 

trung xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy mạnh việc 

chỉnh trang đô thị, chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân đƣợc nâng lên. 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội Khóa XIII về phân loại đô thị, huyện Côn Đảo hiện nay là trung 

tâm chuyên ngành cấp tỉnh về du lịch, đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy phát triển 

kinh tế- xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đang triển khai đầu tƣ xây dựng nhằm nâng 

cấp thành đô thị loại IV theo lộ trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã đề ra, tuy nhiên còn 

tồn tại những tiêu chuẩn chƣa đạt. Do đó Côn Đảo cần sớm lập chƣơng trình hành động, 

tập trung mọi nguồn lực để đầu tƣ xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn trên. 

Để tạo điều kiện cho đô thị phát triển với chất lƣợng đô thị ngày càng cao hơn, 

kiến nghị: 

- Kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét và thẩm định trình 

UBND tỉnh phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 - 

2030. Nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện, phân bổ nguồn lực từng dự án, từng giai 

đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Côn Đảo nói riêng và 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung. 

- Kính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện 

thuận lợi về cơ chế chính sách, vốn đầu tƣ, đặc biệt là vốn đầu tƣ về hạ tầng kỹ thuật để 

tăng cƣờng cho huyện Côn Đảo xây dựng hoàn thiện đƣợc các tiêu chí đô thị loại IV. 

Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo 

quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế để 

phát triển toàn diện các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng huyện Côn Đảo giàu 

đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về du lịch, đầu 

mối giao thông của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.
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TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

V/v: Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 

của các cơ quan, ban ngành huyện Côn Đảo 

và các sở, ban ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu đối với Chƣơng trình phát triển đô thị 

huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 - 2030 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

 

GIẢI TRÌNH  

 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội 

về phân loại đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 

đoạn năm 2015 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt đề cƣơng Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn 

Đảo giai đoạn 2018 – 2025; 

Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý về hồ sơ Chƣơng trình phát triển đô thị 

huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2025 tại Công văn số 438/SXD-PTĐT&HTKT ngày 

26/2/2019. 

Đơn vị tƣ vấn là Trung tâm Kiến trúc Miền Nam tổng hợp kết quả góp ý về hồ sơ 

Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2025, tiếp thu và giải 

trình theo nội dung góp ý, làm cơ sở chỉnh sửa hồ sơ, cụ thể nhƣ sau: 

1. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Côn Đảo báo cáo kết quả thẩm tra tại Báo 

cáo số 08/BC-BKTXH. 

a) Dự báo tình hình khách du lịch và các dịch vụ lƣu trú: 

Lƣợng khách du lịch đến Côn Đảo năm 2018 là 286.171 lƣợt khách (khách nƣớc 

ngoài là 32.016 lƣợt khách). Lƣợng khách du lịch đến Côn Đảo 6 tháng đầu năm 2019 

là 211.986 lƣợt khách (khách nƣớc ngoài là 17.340 lƣợt khách). 

Đề nghị ĐVTV cập nhật các số liệu trên làm cơ sở dự báo khách du lịch và các 

dịch vụ lƣu trú đến năm 2020 và đến năm 2030 chính xác tƣơng đối hơn. 

Giải trình: ĐVTV đã cập nhật lại số liệu lƣợng khách du lịch đƣợc cung cấp và 

điều chỉnh dự báo quy mô dân số theo các giai đoạn.  



 

 

b) Quy mô dân số: 

Đề nghị cập nhật số liệu dân số và lƣợng khách du lịch đến Côn Đảo theo thực tế 

hiện nay (chênh lệch khá cao) để quy đổi ra quy mô dân số Côn Đảo đến năm 2020 và 

đến năm 2030 cho tƣơng đối chính xác hơn. 

Giải trình: ĐVTV đã cập nhật lại số liệu lƣợng khách du lịch đƣợc cung cấp và 

điều chỉnh dự báo quy mô dân số theo các giai đoạn. 

b1) Hiện trạng dân số toàn huyện là 10.848 ngƣời. Trong đó: 

- Dân số thƣờng trú: 7.085 ngƣời. 

- Dân số tạm trú đã quy đổi (quy đổi từ 286.171 lƣợt khách năm 2018): 3.763 

ngƣời. 

b2) Dự báo khách du lịch: 

- Dự báo đến năm 2020 khoảng 350.000 đến 400.000 lƣợt khách/năm. 

- Dự báo đến năm 2025 khoảng 400.000 - 500.000 lƣợt khách/năm. 

- Dự báo đến năm 2025 khoảng 600.000 - 700.000 lƣợt khách/năm. 

b3) Dự báo đến năm 2020 quy mô dân số khoảng 16.000 ngƣời. Trong đó dân số 

đô thị khoản 9.000 - 10.000 ngƣời, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 5.000 – 

6.000 ngƣời. 

b4) Dự báo đến năm 2025 quy mô dân số khoảng 23.000 ngƣời. Trong đó dân số 

đô thị khoản 13.000 – 15.000 ngƣời, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 6.000 - 

8.000 ngƣời. 

b5) Dự báo đến năm 2030 quy mô dân số khoảng 32.000 ngƣời. Trong đó dân số 

đô thị khoản 20.000 ngƣời, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 12.000 ngƣời. 

c) Quy hoạch cấp nƣớc: 

- ĐVTV đã cập nhật số liệu thực tế đƣợc huyện cung cấp. 

- ĐVTV đã bỏ dự án Khoan giếng bơm và tuyến ống nƣớc thô khai thác bổ sung 

cho nguồn nƣớc nhà máy nƣớc. 

d) Mật độ dân số và mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất 

xây dựng đô thị: 

Giải trình: ĐVTV đã đánh giá lại tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị và mật độ 

dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị trên cơ sở áp 

dụng “Điều 9. Phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù” của Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH, cụ thể nhƣ sau: “Đô thị ở hải đảo thì tiêu chí trình độ 

phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị tối thiểu đạt 50% mức quy định; 

các tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu 

chuẩn về kinh tế - xã hội tối thiểu đạt 30% mức quy định của loại đô thị tƣơng ứng”. 

e) Cơ sở hạ tầng xã hội: 

- Cơ sở y tế cấp đô thị: ĐVTV đã cập nhật số liệu Trung tâm y tế Quân dân y đã 



 

 

nâng lên quy mô 50 giƣờng. 

- Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị: ĐVTV đã tiếp thu và chỉnh sửa. 

- Công trình văn hóa cấp đô thị: Các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu 

1,2,3 không phải công trình văn hóa cấp đô thị. Do đó ĐVTV không tính vào số cơ sở 

văn hóa cấp đô thị. ĐTVT đã nghiên cứu thêm hƣớng đầu tƣ đô thị thông minh theo góp 

ý. 

- Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị: ĐVTV đã nghiên cứu theo hƣớng trong 

giai đoạn 2021 – 2025 sẽ đầu tƣ xây dựng Trung tâm văn hóa – thông tin- TDTT giai 

đoạn 2 của huyện. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 

UBND huyện Côn Đảo góp ý tại Công văn số 696/UBND-TNMT ngày 8/3/2019.  

- Về văn bản pháp lý: Đề nghị bổ sung Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

Trung tâm Côn Sơn và phân khu Bến Đầm. 

Giải trình:  ĐVTV đã  tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý. 

- Phần khái quát đồ án điều chỉnh quy hoạch chung không nên đƣa thành một 

chƣơng trong chƣơng trình. 

Giải trình:  Theo Phụ lục 2: Hồ sơ Chƣơng trình phát triển từng đô thị (ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hƣớng 

dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị) quy định phải có nội 

dung: “Một số chỉ tiêu quy hoạch đô thị đƣợc phê duyệt (dân số, đất đai, hƣớng phát 

triển đô thị, các chỉ tiêu phát triển đô thị có liên quan…).  

Đồng thời, ĐVTV đƣa nội dung chính của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung vào 

một chƣơng để dễ dàng trong việc đối chiếu các nội dung của Chƣơng trình có phù hợp 

với nội dung của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung hay không (Chƣơng trình phát triển 

đô thị Côn Đảo phải phù hợp với nội dung và khung thời gian của điều chỉnh quy hoạch 

chung đã đƣợc phê duyệt). 

- Việc đánh giá về tiêu chí và tiêu chuẩn nên chia thành 3 mức: Đạt tối đa, Chƣa 

đạt tối đa, Không đạt để việc đánh giá rõ ràng và phân loại đƣợc mức độ cần đầu tƣ. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý. 

- Cần chính xác hóa lại các khu vực đô thị hiện hữu, khu vực Bảo tồn tôn tạo di 

tích cấp quốc gia đặc biệt, các khu vực phát triển mới, phát triển mở rộng,…và việc 

phân chia các giai đoạn các khu vực phát triển đô thị chƣa phù hợp với điều kiện thực 

tiễn. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý. Đối với khu vực bảo tồn 



 

 

tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt, ĐVTV đã cập nhật theo ranh giới, quy mô quy định 

tại đồ án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch 

sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Định hƣớng các chỉ tiêu nên cụ thể hơn nữa, nên đặt con số cụ thể cho các giai 

đoạn, không nên chung chung theo mức quy định của tiêu chuẩn. 

Giải trình:  Việc định hƣớng các chỉ tiêu phát triển theo các giai đoạn dựa trên 

mục tiêu loại đô thị mà huyện Côn Đảo hƣớng tới. Có nhiều chỉ tiêu rất khó xác định 

đƣợc con số cụ thể, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố (nguồn lực đầu tƣ, tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội thay đổi liên tục,…). Do đó, có các chỉ tiêu ĐVTV sẽ để số liệu theo 

mức quy định của tiêu chuẩn để tạo cơ sở đầu tƣ phát triển. 

- Danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ cần đối chiếu với Kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn của huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cần xác định nhu cầu vốn, nguồn 

vốn và đƣa ra đƣợc giai đoạn thực hiện. 

Giải trình:  ĐVTV đã  tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý: đƣa ra danh mục dự án 

ƣu tiên đầu tƣ trên cơ sở đối chiếu với Kế hoạch đầu tƣ công năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu (Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2018), Kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nghị quyết số 

67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016); đã xác định nhu cầu vốn và đã đề xuất giai đoạn 

thực hiện. 

- Phần xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn cần 

nêu rõ hơn về giải pháp đề xuất đối với các cơ chế chính sách về đất đai, về phát triển 

nhà ở, về phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị; các giải pháp về quản lý nguồn vốn ngân 

sách nhà nƣớc trong đầu tƣ xây dựng đô thị cho hiệu quả cũng nhƣ các giải pháp thu hút 

nguồn vốn ngoài ngân sách. 

Giải trình:  ĐVTV đã  tiếp thu và bổ sung nội dung đầy đủ hơn. 

3. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu góp ý tại Công văn số 933/SXD-

PTĐT&HTKT ngày 17/4/2019.  

CTPTĐT do ĐVTV thực hiện cơ bản tuân thủ quy định theo Nghị định số 

11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tƣ phát triển đô thị và 

thông tƣ số 12/2014/TT-BXD. Cần rà soát bổ sung thêm: 

- Về giai đoạn thực hiện Chƣơng trình: đề nghị điều chỉnh Chƣơng trình phát 

triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2018 – 2025 thành 2019 – 2025 cho phù hơp hơn. 

Giải trình: ĐVTV đã chỉnh sửa. 

-  UBND tỉnh đã có văn bản số 4829/UBN-SNV ngày 01/6/2017 yêu cầu UBND 

huyện Côn Đảo chƣa xây dựng Đề án thành lập thành phố Côn Đảo. Vì vậy cần rà soát, 



 

 

đối chiếu các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đô thị tƣơng ứng đô thị loại V, IV. 

Giải trình: ĐVTV đã thay đổi, bổ sung cách đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn phát 

triển đô thị huyện Côn Đảo theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, loại V cho phù hợp với tình 

hình phát triển huyện Côn Đảo. 

- Cần rà soát, nghiên cứu những nội dung, ý kiến chỉ đạo, điều hành của các cấp 

lãnh đạo để CTPTĐT mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó cần quan tâm NQ 09/NQ-

TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lƣợng 

cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020, định hƣớng đến năm 2030; Quyết 

định 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 về một số cơ chế, chính sách ƣu đãi đối với địa 

bàn Côn Đảo, vv… 

Giải trình: ĐVTV nghiên cứu, bổ sung các nội dung liên quan đến các ý kiến chỉ 

đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo liên quan đến CTPTĐT; đã nghiên cứu các định 

hƣớng, quy hoạch ngành liên quan đến địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Phần quan điểm, mục tiêu nên đƣa về Phần III – Nội dung CTPTĐT, sau khi đã 

đánh giá xong phần thực trạng phát triển đô thị. 

Giải trình: ĐVTV đã chỉnh sửa theo góp ý. 

- Về việc xây dựng danh mục ƣu tiên đầu tƣ và kế hoạch vốn: Đề nghị rà soát, 

cập nhật số liệu và những thông tin mới nhất về danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ (chỉ cập 

nhật những dự án quan trọng đang triển khai hoặc chƣa triển khai,…) và kế hoạch 

nguồn vốn theo ý kiến đóng góp và trong cuộc họp của các cơ quan chức năng và 

UBND huyện Côn Đảo. Ngoài ra, cần quan tâm bổ sung những dự án về cấp điện, cấp 

thoát nƣớc, xử lý rác và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khác nhƣ cảng, nâng cấp 

sân bay,…  

Giải trình: ĐVTV đã chỉnh sửa, bổ sung các nội dung. Đã bổ sung những dự án 

về cấp điện, cấp thoát nƣớc, xử lý rác, nâng cấp sân bay,… 

- Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách: cần bám sát những nội dung của 

Quyết định 32/2013/QĐ-TTg và chính sách hiện hành của tỉnh để đề xuất cho cụ thể 

hơn. 

Giải trình: ĐVTV đã bổ sung các phần giải pháp về cơ chế, chính sách theo góp 

ý. 

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu góp ý tại Công văn số 2133/SXD-

PTĐT&HTKT ngày 25/7/2019. 

- Cập nhật Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Giải trình: ĐVTV đã cập nhật. 

- Rà soát lại mật độ dân số, quy mô dân số huyện Côn Đảo ở thời điểm hiện tại. 

Đồng thời dự báo số lƣợng khách du lịch trong các giai đoạn đến năm 2030. 

Giải trình: ĐVTV đã làm việc với các phòng ban huyện Côn Đảo cuối tháng 



 

 

8/2019 để lấy các số liệu dân số và khách du lịch, đã cập nhật lại số liệu. 

- Các khu vực phát triển đô thị cần tính toán để hình thành trung tâm cấp phƣờng, 

xã sau này. 

Giải trình: Các khu vực phát triển đô thị hình thành dựa trên cơ sở đồ án Điều 

chỉnh Quy hoạch chung huyện Côn Đảo đã đƣợc duyệt. Trong đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung huyện Côn Đảo đƣợc duyệt đã bố trí các khu vực đất dành cho công trình 

công cộng dịch vụ, trong tƣơng lai khi hình thành các trung tâm cấp phƣờng, xã sẽ bố trí 

trong các quỹ đất này. 

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu góp ý tại Công văn số 2251/SXD-

PTĐT&HTKT ngày 05/8/2019. 

- Bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời với sản lƣợng ƣớc tính từ 30 đến 40 

MWh, dự kiến đất dự án khoảng từ 30 ha. 

Giải trình: ĐVTV đã bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời vào danh mục dự án 

ƣu tiên đầu tƣ. 

- Bổ sung thêm một số dự án hồ nhân tạo. 

Giải trình: ĐVTV đã bổ sung một số dự án hồ nhân tạo theo kế hoạch đầu tƣ giai 

đoạn 2021 – 2025 của huyện Côn Đảo. 

- Định hƣớng phát triển Côn Đảo thành đô thị thông minh làm nền tảng hƣớng tới 

đô thị tăng trƣởng xanh, phát triển bền vững. Đƣa nhiệm vụ lập Đề án thí điểm đô thị 

thông minh cho Côn Đảo vào giai đoạn 2021 – 2025. 

Giải trình: ĐVTV đã bổ sung nhiệm vụ lập Đề án thí điểm đô thị thông minh cho 

Côn Đảo trong giai đoạn 2021 – 2025. 

- Bổ sung dự án Phòng cháy chữa cháy. 

Giải trình: ĐVTV đã bổ sung dự án phòng cháy chữa cháy vào danh mục dự án 

ƣu tiên đầu tƣ. 

- Chƣơng trình chƣa nêu rõ nguồn vốn của danh mục dự án. 

Giải trình: ĐVTV đã phân cụ thể nguồn vốn của các dự án ƣu tiên đầu tƣ. 

4. Ban Quản lý vƣờn quốc gia Côn Đảo 

Ban Quản lý vườn quốc gia Côn Đảo góp ý tại Công văn số 68/BQLVQG-

KH&HTQT ngày 05/3/2019. 

Địa điểm quy hoạch khu du lịch bãi Đầm Trầu (5,34 ha) và 02 khu du lịch Bãi 

Nhát (6,62 ha) nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Hợp phần bảo tồn rừng 

Vƣờn quốc gia Côn Đảo; đồng thời các địa điểm này nằm trong khu vực cho thuê môi 

trƣờng rừng đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án cho thuê môi trƣờng rừng để 

kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vƣờn quốc gia Côn Đảo giai 



 

 

đoạn đến năm 2020. Hiện nay tại các khu vực trên đã có chủ trƣơng của UBND tỉnh 

đồng ý cho phép các nhà đầu tƣ đến khảo sát, lập dự án đầu tƣ và đang tiến hành các thủ 

tục thuê môi trƣờng rừng để kinh doanh du lịch sinh thái trong Vƣờn quốc gia Côn Đảo. 

Giải trình:  Khu du lịch bãi Đầm Trầu (KVPTĐT 17) và 02 khu du lịch Bãi Nhát 

(KVPTĐT 13) định hƣớng trong Chƣơng trình không ảnh hƣởng đến kế hoạch đầu tƣ 

phát triển trong khu vực Vƣờn quốc gia Côn Đảo. ĐVTV đã tiếp nhận thông tin cung 

cấp. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn góp ý tại Công văn số 553/SNN-NVTH 

ngày 06/3/2019. 

- Về đánh giá hiện trạng: đã phù hợp với quy định tại Nghị quyết 

1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội 13. 

- Tại Chƣơng 9: Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt đƣợc cho từng 

giai đoạn chƣa đề cập đến các tiêu chí theo đánh giá hiện trạng năm 2017 chƣa đạt nhƣ: 

tỷ lệ tăng dân số, quy mô dân số toàn đô thị, dân số nội thành, nội thị, mật độ dân số 

toàn đô thị, mật độ dân số nội thành, nội thị,… để xây dựng chƣơng trình, giải pháp 

theo lộ trình, nhằm đạt đƣợc quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy 

ban thƣờng vụ Quốc hội 13. 

Giải trình:  ĐVTV đã  tiếp thu góp ý và bổ sung nội dung. 

- Cần bổ sung nội dung xác định vốn đầu tƣ và phân bổ nguồn vốn đầu tƣ, chính 

sách huy động nguồn vốn. 

Giải trình:  ĐVTV đã  tiếp thu góp ý và bổ sung các nội dung còn thiếu về xác 

định vốn đầu tƣ và phân bổ nguồn vốn đầu tƣ, chính sách huy động nguồn vốn. 

6. Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội góp ý tại Côn văn số 648/SLĐTBXH –

KHTC ngày 08/3/2019. 

Cơ bản thống nhất nội dung hồ sơ Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo 

giai đoạn 2018 – 2025. 

7. Sở Du lịch 

Sở Du lịch góp ý tại Công văn số 160/SDL-QLPTDL ngày 04/3/2019. 

- Về cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của Chƣơng trình phát triển đô thị 

huyện Côn Đảo giai đoạn 2018 – 2025. 

- Đề nghị bổ sung Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Côn 

Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030. 

Giải trình:  ĐVTV đã bổ sung. 



 

 

- Về đánh giá thực trạng phát triển: Đề nghị cập nhật, đánh giá đến thời điểm 

hiện nay. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu. 

- Về quy hoạch giao thông cần bổ sung hệ thống bãi đỗ xe tại các khu vực trung 

tâm. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu, bổ sung hệ thống bãi đỗ xe tại các khu vực trung 

tâm. 

- Về các khu Đô thị - Du lịch, công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, các di tích: Đề 

nghị bổ sung quy hoạch phố đi bộ, chợ đêm, nhà hát để phực vụ du khách. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu và bổ sung nội dung. 

8. Sở y tế 

Sở Y tế góp ý tại Công văn số 543/SYT-KHTC ngày 01/3/2019. 

Thống nhất với các nội dung Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai 

đoạn 2018 – 2025. 

9. Sở Công Thƣơng 

Sở Công Thương góp ý tại Công văn số 301/SCT-QLNL ngày 01/3/2019. 

- Tiêu chuẩn về cấp điện sinh hoạt: đề nghị cập nhật, tính toán lại tiêu chí này, 

lấy số liệu điện thƣơng phẩm theo thành phần quản lý tiêu dùng tại Côn Đảo là 

6.910.000 kWh (năm 2018) để tính toán tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt sẽ phù hợp hơn. 

Giải trình:  ĐVTV đã cập nhật số liệu và chỉnh sửa theo góp ý. 

- Tại chƣơng 10: Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình 

đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ƣu tiên đầu tƣ, đề nghị rà soát, bổ sung danh 

mục ƣu tiên đầu tƣ nguồn điện diesel Côn Đảo để đảm bảo nguồn điện cung cấp, phục 

vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng  theo Quyết định số 314/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nguồn năng 

lƣợng trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

Giải trình:  ĐVTV đã rà soát, bổ sung. 

- Bổ sung nội dung xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật 

khung và công trình ƣu tiên đầu tƣ. 

Giải trình:  ĐVTV đã bổ sung nội dung xác định kế hoạch vốn. 

10. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu góp ý tại công văn số 489/BCH-PTM 

ngày 14/3/2019. 

- Bộ Chỉ huy quân sự thống nhất các nội dung, tiêu chí, giải pháp Chƣơng trình 

đề ra. 

- Đề nghị trong quá trình thực hiện hạn chế tối đa việc làm biến dạng lớn địa hình 



 

 

của các điểm cao nhƣ: núi Chúa, núi Thánh Gía, núi Tàu Bể, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, 

hòn Bà, mũi Cá Mập, khu vực Bến Đầm, khu sân bay Cỏ Ống; trong từng dự án sẽ có 

văn bản đóng góp riêng. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền thông góp ý tại Công văn số 292/STTTT-VTCNTT ngày 

04/3/2019. 

- Bổ sung Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 06/9/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 

2020) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu. 

- Xem xét, sửa đổi thời gian thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Côn 

Đảo giai đoạn 2018 – 2025 cho phù hợp. 

Giải trình:  ĐVTV đã tiếp thu và chỉnh sửa. 

Trên đây là tổng hợp các góp ý của các cơ quan, ban ngành của huyện Côn Đảo và 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về CTPTĐT Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2025 và giải trình cụ 

thể của Trung tâm Kiến trúc Miền Nam về việc tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến đóng góp. 

Trân trọng! 
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