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Vũng Tàu đến năm 2020  Côn Đảo sẽ trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc tầm 
cỡ khu vực và quốc tế.  Trong quy hoạch tổng thể bao tồn di tích năm 2001 diện tích khu 
vực bảo vệ quá lớn, bao trùm toàn bộ khu trung tâm Côn Đảo, bởi vậy chưa có nhiều gắn 
kết và hạn chế phát triển du lịch; đồng thời cũng hạn chế điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương do quỹ đất dư thừa, để trống quá lớn. 

Những phân tích ở trên cho thấy sự cần thiết 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 nhằm cụ thể hoá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích ngoài thực địa.  

Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 
2020 được thực hiện là động lực thúc đẩy bảo vệ di sản bằng cách gây quỹ thông qua dịch 
vụ du lịch; giáo dục cộng đồng và tác động đến chính sách của Nhà nước; là cầu nối giữa 
các nhà chuyên môn khác nhau, tạo nên điều kiện xây dựng du lịch bền vững và nâng cao 
khả năng bảo vệ di sản cho các thế hệ tương lai. Phát triển du lịch qua sự tiếp cận văn hoá. 
Xác định giá trị văn hoá là chủ thể của du lịch đồng thời gắn kết phối hợp giữa du lịch văn 
hoá với du lịch sinh thái (sinh thái rừng quốc gia Côn Đảo và sinh thái biển) và du lịch 
nghỉ dưỡng (tắm biển - dạo chơi...) thành một tổng thể thống nhất. Vì thế điều chỉnh quy 
hoạch tổng thể  bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo ở tỷ lệ 
1/2000 là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo. 

Vì những lý do trên, Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) đã có Quyết định số 2081/QĐ-BVHTT ngày 05/05/2006 về việc thành lập Ban chỉ 
đạo tổ chức phê duyệt lại Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch 
sử Côn Đảo. Đồng thời, triển khai tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy gía trị di tích lịch sử Côn Đảo tỷ lệ 1/2000. 

Trong Quyết định số 2165/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6/2009 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và 
phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy mô quy hoạch 
giảm so với QĐ200/2001/QĐ-TTg là 63,15ha. Quy mô điều chỉnh quy hoạch 166,85ha, bao 
gồm 3 khu vực: Khu vực bảo vệ I, khu vực bảo vệ II và khu vực phục vụ du lịch phát huy giá 
trị di tích.  

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử 
Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được lập trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch, được góp  
ý của các Bộ Tài Chính (Văn bản số 1523/BTC-ĐT ngày 02/02/2010), Xây dựng (Văn 
bản số 309/BXD-KTQH ngày 03/03/2010), Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 
2064/BKH-LĐVX ngày 31/03/2010), UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản số 

4238/UBND-VP ngày 09/07/2010), Hội đồng khoa học bảo tồn di tích (Văn bản số 
100/DSVH-DT ngày 03/03/2010).  

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có tờ trình 
Thủ tướng 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 Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tờ trình số 
2030/BVHTTDL-DSVH ngày 28/6/2011).  

Tuy nhiên, do sự chồng chéo khu vực bảo vệ II và khu vực phục vụ du lịch phát huy 
giá trị di tích của đồ án quy hoạch bảo tồn và khu chức năng đô thị của quy hoạch xây 
dựng, mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị (Văn bản số 3903/UBND-VP 
ngày 20/7/2011), Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đã dừng chưa phê duyệt Điều chỉnh Quy 
hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (Văn bản số 6075/VPCP-KTN ngày 31/8/2011).  

Cho đến nay, có ba thay đổi quan trọng, ảnh hưởng đến quy mô và nội dung quy 
hoạch bảo tồn đối với di tích Côn Đảo: 1) Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 
của Thủ tướng Chính phủ công nhận Côn Đảo là di tích quốc gia đặc biệt; 2) Nghị định 
số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chỉnh Phủ về việc Quy định thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 3) Thông báo kết luận số 1238-TB/TU ngày 
02/6/2014 của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh các quy 
hoạch của huyện Côn Đảo. 

Vì vậy, việc 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, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thay cho “Điều chỉnh 
quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu (đã trình Thủ tướng năm 2011)” là rất cần thiết. 

1.2. Căn cứ lập quy hoạch tổng thể  

1.2.1. Các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch tổng thể di tích 

- Luật Di sản văn hoá số 28/2001-QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc hội nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp 9; 

- Luật Du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá số 32/2009-QH12 
ngày 18/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XII, kỳ họp 5; 
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- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp 5; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khoá 
XIII, kỳ họp thứ 7; 

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Du lịch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính Phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật Di Sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 
sản văn hóa. 

- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chỉnh Phủ về việc Quy định 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi 
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

- Quyết định số 18/QĐ-BVHTT ngày 24/07/2001 của Bộ văn hóa - thông tin phê 
duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy gía trị lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 
cảnh đến năm 2020; 

- Quyết định số 200/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử 
Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Quyết định số 2081/QĐ-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá 
Thông tin về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức phê duyệt lại Quy hoạch bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo; 

- Quyết định số 1442/QĐ-UB ngày 18/04/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
về việc công nhận An Sơn miếu (đền thờ Bà Phi Yến) làng An Hải, huyện Côn Đảo, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh; 

- Quyết định số 1443/QĐ-UB ngày 18/04/2007 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận di tích Sở Cò, khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh; 

- Quyết định số 2165/QĐ-BVHTTDL ngày 16/06/2009 của Bộ trưởng  Bộ Văn 
hóa, thể thao và du lịch về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh QH bảo tồn, tôn tạo 
và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;   

- Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 
năm 2030; 

- Quyết định 548/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 
xếp hạng Khu di tích Nhà tù Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 
di tích Quốc gia đặc biệt; 

- Thông báo số 233/TB-UBND ngày 21/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu về kết luận cuộc họp góp ý đề cương - nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch bảo 
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo; 

- Thông báo số 1267/TB-BVHTT ngày 10/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - 
Thông tin tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo tổ chức phê duyệt lại Quy hoạch tổng thể 
bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo.- Công văn số 
1565/TTg-VX ngày 18/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhiệm vụ và dự toán 
quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo; 

- Thông báo số 100/DSVH-DT ngày 03/03/2010 của Hội đồng Khoa học về bảo tồn 
di tích - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Thông báo kết luận số 1238-TB/TU ngày 02/6/2014 của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh các quy hoạch của huyện Côn Đảo; 

- Công văn số 1284/DSVH-DT ngày 03/12/2007 của Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định đề cương nhiệm vụ Quy hoạch 1/2000 Bảo 
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Công văn số 1523/BTC-ĐT ngày 02/02/2010 của Bộ Tài Chính về việc góp ý điều 
chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Công văn số 309/BXD-KTQH ngày 03/03/2010 của Bộ Xây dựng về việc góp ý 
đồ án điều chỉnh bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Côn Đảo; 

- Công văn số 2064/BKH-LĐVX ngày 31/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc góp ý đồ án điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích 
lịch sử Côn Đảo; 

- Công văn số 4238/UBND-VP ngày 09/7/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu về việc góp ý đồ án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 
Khu di tích lịch sử Côn Đảo; 
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- Thông báo số 1238-TB/TU ngày 02/06/2014 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
kết luận của Thường trực. Trong đó có Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, 
tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo; 

- Công văn số 5902/UBND - VP ngày 18/08/2014 về thực hiện Thông báo số 1238-
TB/TU ngày 02/06/2014 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

- Công văn số 2127/UBND-VP ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
về việc góp ý đồ án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích 
lịch sử Côn Đảo. 

1.2.2. Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an 
ninh, quy hoạch hệ thống di tích của địa phương 

- Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2020”; 

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Chiến lược phát triển Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; 

- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

1.2.3. Hồ sơ lý lịch di tích 

Hồ sơ lý lịch các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc Gia; Quốc gia đặc biệt do Ban 
quản lý di tích Côn Đảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục 
Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cung cấp. 

1.3. Quy mô và phạm vi quy hoạch tổng thể 

1.3.1. Các căn cứ xác định quy mô quy hoạch tổng thể 

a) Các văn bản có liên quan  
- Quy mô khu vực bảo vệ di tích theo bảo đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử nhà 

tù Côn Đảo, kèm theo Biên bản quy định khu vực bảo vệ của khu di tích lịch sử nhà tù 
Côn Đảo số 10/BB-VHTT ngày 23/2/1998: Tổng cộng 151,3 ha, trong đó khu vực bảo 
vệ I là 40,47 ha, khu vực bảo vệ II là 110,83 ha. 

- Quy mô quy hoạch bảo tồn theo phê duyệt của Thủ tướng tại Quyết định số 
200/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 là 209,49 ha (Bao gồm khu vực bảo vệ I: 47,74ha, 
khu vực bảo vệ II: 161,75ha). 

- Thông báo kết luận số 1238-TB/TU ngày 02/6/2014 của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh các quy hoạch của huyện Côn Đảo. 

Theo Biên bản quy định khu vực bảo vệ của khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo số 10/BB-
VHTT ngày 23/02/1998, ranh giới khu vực bảo vệ II  kết nối toàn bộ di tích gốc, làm cho quy 
mô khu vực này quá rộng, do di tích có những chỗ quá xa nhau. Ví dụ: Từ Sở Chuồng bò đến 
nhà Chúa đảo: 460m, từ Sở Chuồng bò đến nghĩa địa Hàng Dương: 720m, từ trại 2 đến trại 4: 
397m. Thêm vào đó, phố cổ cùng không gian bao quanh chứa đựng các sản phẩm lao động khổ 
sai của người tù - bộ phận không thể tách rời di tích lịch sử cũng cần được bảo tồn. Vì vậy, cần 
đề xuất phương án điều chỉnh ranh giới bảo vệ mới vừa đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa công 
trình xây dựng mới với di tích và thuận tiện cho việc quản lý di tích.   

Khu vực bảo vệ di tích theo quy hoạch được duyệt năm 2001 có phạm vi rộng; tuy 
một số khu vực bảo vệ I của di tích quá xa nhau, nhưng khu vực bảo vệ II lại nối kết các 
khu vực bảo vệ này làm cho diện tích đất khu vực bảo vệ II quá lớn. Vì thế, các khu đất 
nằm giữa các di tích không phát triển được, tạo nên nhiều tình trạng xây dựng trái phép, 
hoặc để trống đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Vì thế cần xác 
định lại khu vực bảo vệ II vừa có thể dành được một số quỹ đất cho sự phát triển Côn 
Đảo lại vừa có thể đáp ứng các quy định của Luật Di sản văn hoá. Đối với các di tích có 
khu vực bảo vệ I gần nhau, liền kề thì được khoanh vùng khu vực bảo vệ II tạo thành 
khu vực bảo vệ hệ thống di tích tập trung. Còn những di tích có vị trí cách xa nhau, thì 
khoanh khu vực bảo vệ II độc lập, tách rời. Tạo nên khu vực bảo vệ “diện” và “điểm”. 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, khu vực bảo vệ 
I, gồm di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ 
nguyên trạng. Như vậy, di tích trong phố, khu vực bảo vệ I sẽ bao gồm 1 phần của vỉa 
hè. Khu vực bảo vệ II: là vùng bao quanh khu vực I của di tích, có thể xây dựng những 
công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng đến 
kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích. 

Trong luật Di sản văn hoá không chia loại di tích (di tích loại 1, 2...) mà chỉ phân 
cấp quản lý: Di tích cấp Quốc gia đặc biệt, cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Di tích lịch sử Côn 
Đảo có 2 cấp: cấp Quốc gia đặc biệt (Các trại tù, Sở, Nhà Công quán...) và cấp tỉnh (Sở 
Cò, đền Bà Phi Yến...) đều có khu vực bảo vệ I và II theo Luật. 

b) Về công văn số 5902/UBND – VP ngày 18/08/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Công văn số 5902/UBND - VP ngày 18/08/2014 yêu cầu QUY HOẠCH BẢO TỒN 
cập nhật và tuân theo 4 vấn đề. Tuy nhiên, theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 và Khu vực bảo vệ I, II của di tích kiến nghị điều chỉnh 
năm 2011 trình Thủ tướng. Sau đây là “yêu cầu” và “giải thích”: 
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1) Không có quy hoạch đất xây dựng trường trung học cơ sở và công viên (khu vui chơi 
trẻ em) 3,5 ha có vị trí tại đường Nguyễn Văn Trỗi, giáp Nhà bảo tàng lịch sử Côn Đảo.  

Theo quy hoạch chung xây dựng phía Bắc Bảo tàng giáp đường quy hoạch và đất 
vùng đệm, hỗ trợ bảo tồn, khai thác di tích; Phía Nam Bảo tàng giáp đường Nguyễn Huệ 
và nhà lưu niệm Võ Thị Sáu; phía Đông Bảo tàng giáp đường quy hoạch và khu di tích 
Trại 4, Trại 1, Trại 5 và chuồng cọp Pháp; phía Tây Bảo tàng giáp đường Nguyễn Văn 
Trỗi (đường mở mới) và đất vùng đệm, hỗ trợ bảo tồn, khai thác di tích. 

Mặt khác Khu vực bảo vệ II của di tích kiến nghị điều chỉnh năm 2011 cũng nằm 
ngoài các khu vực trên.  

2) Khu dân cư hiện hữu nằm giữa 2 trục đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng được 
Quy hoạch xây dựng cải tạo thành khu dịch vụ, trục phố đi bộ. 

Nhưng Khu vực bảo vệ II của di tích kiến nghị điều chỉnh năm 2011 chỉ từ phía bên 
này đường Trần Phú (phía Nam), không liên quan đến khu vực trên. 

3) Phía Đông di tích Chuồng Bò được quy hoạch xây dựng thành khu nhà ở đô thị 
khoảng 15 ha. 

Nhưng phía Đông, Đông - Bắc, Đông - Nam, khu vực bảo vệ I và II của di tích kiến 
nghị điều chỉnh năm 2011 giáp đường Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Ninh; không liên 
quan gì, hay chồng lấn đến các khu chức năng bên kia đường. 

4) Phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương được quy hoạch xây dựng thành khu nhà ở 
nông nghiệp, làng nghề khoảng 8ha. 

Nhưng, khu vực bảo vệ I và II của di tích kiến nghị điều chỉnh năm 2011 không 
liên quan, hay chồng lấn đến khu vực trên. 

Bởi vậy, để trách chống lấn, vi phạm, KHUYẾN NGHỊ: QUY HOẠCH XÂY 
DỰNG KHÔNG XÂM LẤN DIỆN TÍCH ĐẤT DI TÍCH CỦA QUY HOẠCH BẢO 
TỒN VÀ NGƯỢC LẠI. Chỉ có thể đấu mối ở giáp ranh về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. 
VỀ CẢNH QUAN KHU VỰC BAO QUANH DI TÍCH, YÊU CẦU QUY HOẠCH 
XÂY DỰNG TỔ CHỨC KIẾN TRÚC ĐẢM BẢO KHÔNG PHÁ VỚ CẢNH QUAN 
DI TÍCH. 

c) Về công văn số 2127/UBND-VP ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
1. Về phạm vi ranh giới, diện tích: 
Theo Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di 

tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
phê duyệt tại quyết định số 2165/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6/2009 thì quy mô Quy hoạch 
là 166,85 ha. Điều chỉnh giảm theo Thông báo số 1238-TB/TU ngày 2/6/2014  của Tỉnh 
Ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy mô Quy hoạch chỉ còn 110,69 ha. Vì vậy, ranh giới quy 
hoạch không thể theo Nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

2. Về quy hoạch chức năng sử dụng đất: 
- Đối với việc bổ sung 2 khu đất công trình Bảo tàng lịch sử Côn Đảo và Khu công 

viên - Nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu không thuộc di tích đã được xếp hạng. Đây chỉ là 
công trình văn hóa tín ngưỡng của địa phương. Vì thế không thuộc phạm vi khu vực bảo 
vệ di tích Quốc gia đặc biệt và di tích cấp Tỉnh. 

- Đối với việc mở rộng diện tích 3 khu di tích: Thống nhất mở rộng diện tích cho 2 
khu di tích Đền Bà Phi Yến và Nghĩa địa Chuồng Bò cho phù hợp với Quy hoạch chung 
và sát với điều kiện thực tế hơn. Còn đối với khu vực di tích cầu Ma Thiên Lãnh đang 
nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên nên không cần thiết phải mở rộng diện tích bảo vệ. 

- Khu vực bảo vệ 2 bao quanh khu vực bảo vệ 1 là cần thiết để tránh tác động ảnh 
hưởng tới di tích gốc. Một số nhà dân nằm trong khu vực này được kiến nghị tái định cư 
tại chỗ kết hợp phục vụ du lịch; Một số công trình mang dấu ấn kiến trúc thời Pháp và 
Mỹ ngụy cần được bảo vệ cảnh quan góp phần vào bảo vệ phố cổ.  Không cần thiết phải 
chuyển ra khỏi khu vực bảo vệ. 

3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 
- Đối với các tuyến phố đi bộ thống nhất ý kiến chia giai đoạn thực hiện cho phù 

hợp với thực tế hiện nay ở Côn Đảo. 
- Giao thông trong phạm vi Quy hoạch bảo tồn đã cập nhật, thống nhất với Điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được phê duyệt. 
1.3.2. Phạm vi và quy mô quy hoạch 

Theo các căn cứ xác định quy mô quy hoạch tổng thể nêu trên; Đặc biệt sự thống 
nhất quy mô của khu vực bảo vệ I và II giữa Cục Di sản văn hóa và tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu (tại Thông báo kết luận số 1238-TB/TU ngày 02/6/2014 của Thường trực Tỉnh ủy 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Quy mô khu vực bảo vệ di tích, đồng thời cũng là quy mô và 
phạm vi quy hoạch tổng thể như sau: 

Quy mô điều chỉnh quy hoạch: Tổng diện tích là 110,69 ha, trong đó: 
- Diện tích khu vực bảo vệ I là 41,04 ha;  
- Diện tích khu vực bảo vệ II là 69,65 ha 

Phạm vi và vị trí quy hoạch được giới hạn bởi: 
+ Cụm di tích trung tâm, giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê 

Đức Thọ, đường Trần Phú, đường Tôn Đức Thắng. 
+ Cụm di tích Chuồng bò trên đường Võ Thị Sáu. 
+ Di tích nghĩa trang Hàng Dương. 
+ Các điểm di tích: Cầu Ma Thiên Lãnh (phía Bắc khu trung tâm hành chính), Sở 

Muối, Chùa Núi Một, Đền thờ Bà Phi Yến (phía Tây khu trung tâm hành chính), Khu 
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nghĩa địa Tây (nằm trên phố Nguyễn An Ninh), Nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ 
trang Võ Thị Sáu (đường Tôn Đức Thắng). 

Bản đồ vị trí và phạm vi quy hoạch 

1.4. Mục tiêu 

1.4.1. Mục tiêu dài hạn 

- Bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo nhằm tôn vinh tấm 
gương 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; với 
phạm vi không gian bảo tồ phù hợp, 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 phương. 

- Góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú, trên nguyên tắc bảo 
tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện Côn Đảo.  

1.4.2. Mục tiêu ngắn hạn 
- Điều chỉnh các nhóm dự án thành phần và trình tự ưu tiên thực hiện. 

- Làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với 
phát triển du lịch; lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư. 

1.5. Quan điểm, nguyên tắc 

1.5.1. Quan điểm 

- Bảo quản, tu bổ và phục hồi hạng mục di tích trên cơ sở hạng mục này là một bộ 
phận quan trọng và góp phần hoàn chỉnh hệ thống tù (tù giam và tù khổ sai; bộ phận 
quản lý, bộ phận tù và nghĩa địa…, phố cổ) và có cơ sở khoa học.  

- Bảo tồn di tích trên cơ sở tuân thủ các Luật và văn bản dưới Luật về Di sản văn 
hóa của nước CHXHXN Việt Nam; 

- Tôn trọng và giữ gìn tối đa các thành phần gốc; Ưu tiên sử dụng các giải pháp kỹ 
thuật như chắp ghép, nối vá… để tu bổ, bảo quản các cấu kiện hư hỏng; 

- Giữ gìn đặc điểm về chất liệu, hình dáng và kết cấu mang tính chân xác; cấu kiện 
thay thế phải theo nguyên tắc khoa học bảo tồn; 

- Phục hồi di tích phải trên cơ sở có đầy đủ tài liệu khoa học như kết quả khảo cổ, 
tư liệu lịch sử, giá trị hiện tồn của di tích… để bảo đảm tính chân xác của di tích; 

- Xây dựng các công trình mới nhằm mục đích bảo vệ và phát huy giá trị di tích 
phải tuân theo quan điểm hài hòa với cảnh quan di tích. 

1.5.2. Nguyên tắc 

a) Về bảo tồn cảnh quan lịch sử và cấu trúc không gian di tích:  

Hệ thống các di tích Côn Đảo phân bố trên một phạm vi rộng, gồm nhiều cụm công 
trình, công trình và địa điểm lịch sử khác nhau. Khu di tích này lại nằm trên quần đảo có 
nhiều tiềm năng về du lịch và kinh tế. Vì thế, cần đặt công tác bảo tồn ở vị trí quan trọng 
đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo. Bảo tồn di tích 
không chỉ là giữ đất hay giữ các công trình kiến trúc đơn lẻ mà là bảo tồn cả hệ thống di 
tích nhà tù Côn Đảo nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài, ổn định để sử dụng và phát huy giá 
trị của di tích. 

Thị trấn Côn Đảo gắn liền với việc hình thành khu nhà tù Côn Đảo. Do đó cần bảo 
vệ bộ mặt lịch sử của thị trấn nhà tù với các công trình kiến trúc, cảnh quan được xây 
dựng từ những năm 1920, bao gồm cầu tàu, nhà chúa đảo, nhà công quán, các công sở, 
trại lính, các biệt thự dọc theo bờ biển. Tại đây không cho phép xây nhà cao tầng, đồng 
thời không cho phép cải tạo ngoại thất các công trình từ năm 1975 trở về trước. 

Bảo tồn cảnh quan đường phố: Phố của Côn Đảo là phố nhỏ, với vỉa hè hai bên trồng 
nhiều cây xanh bóng mát (cây bàng, cây phong ba..), cống đá lộ thiên, các dãy tường rào 
gạch theo lối kiến trúc Pháp, với mầu vàng đất truyền thống, ở những phố cổ; ở vùng ven là 
những con đường men theo triền núi. Nếu cải tạo phố thành hai làn đường, có dải cây xanh 
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phân cách ở giữa, với những con đường thẳng băng, hầm ngầm qua núi là ngôn ngữ của đô 
thị hiện đại. Nếu vậy, Côn Đảo sẽ không còn nét riêng nữa mà sẽ giống bao đô thị khác. 

Bảo tồn cảnh quan di tích: Mỗi di tích nhà tù Côn Đảo chứa đựng bao mất mát đau 
thương của bao lớp chiến sỹ cách mạng và người thân của họ. Cùng với năm tháng, rêu 
phong đã phủ lên di tích. Việc bảo tồn khôi phục cảnh quan di tích là cải tạo cảnh quan 
trong khuôn viên di tích; khống chế và có qui định đối với việc xây dựng và chỉnh trang 
cảnh quan phía bên ngoài di tích. Cùng với việc bảo vệ cảnh quan kiến trúc của di tích 
cần thống kê, bảo vệ các loại cây đã có tuổi thọ vài chục năm tại khu vực di tích. 

Bảo tồn hệ sinh thái: Toàn bộ Côn Đảo là khu vườn sinh thái hiếm nơi nào có được, 
việc bảo tồn cũng như bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường là một việc làm vô 
cùng cần thiết, góp phần gìn giữ môi trường du lịch và đảm bảo sự phát triển bền vững. 

b) Về công trình xây dựng: Công trình xây dựng mới phải hài hoà với cảnh quan 
xung quanh. 

c) Về kỹ thuật hạ tầng: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. 

d) Về quản lý bảo tồn: Bảo tồn di tích phải gắn với việc phát huy giá trị của di 
tích, đặc biệt là thông qua hoạt động du lịch. 

Căn cứ công ước quốc tế về du lịch văn hoá đã được ICOMOS thông quan tại Đại 
Hội đồng lần thứ 12 ở Mexico, 10/1999: Ngày nay du lịch được thừa nhận là một động 
lực thúc đẩy bảo vệ di sản bằng cách gây quỹ thông qua tiền thu du lịch; giáo dục cộng 
đồng và tác động đến chính sách của Nhà nước; là cầu nối giữa các nhà chuyên môn 
khác nhau, tạo nên điều kiện xây dựng du lịch bền vững và nâng cao khả năng bảo vệ di 
sản cho các thế hệ tương lai. 

đ) Về chiến lược phát triển du lịch bền vững huyện Côn Đảo 

Trên nguyên tắc bảo tồn để phát triển; lấy di tích nuôi di tích, nhưng không làm ảnh 
hưởng đến tính nguyên gốc của di tích, đề xuất mô hình phát triển tích hợp giữa du lịch 
và bảo tồn. 

Phát triển du lịch qua sự tiếp cận văn hoá. Xác định du lịch văn hoá là loại hình du 
lịch chủ đạo đồng thời, gắn kết, phối hợp giữa du lịch văn hoá với du lịch sinh thái (sinh 
Phát triển du lịch qua sự tiếp cận văn hoá. Xác định du lịch văn hoá là loại hình du lịch 
chủ đạo đồng thời, gắn kết, phối hợp giữa du lịch văn hoá với du lịch sinh thái (sinh thái 
rừng quốc gia Côn Đảo và sinh thái biển) và du lịch nghỉ dưỡng (tắm biển - dạo chơi...) 
thành một tổng thể thống nhất. 

Phát triển du lịch văn hoá- lịch sử; Giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ tổ quốc, 
dân tộc.  

Sơ đồ 
nguyên tắc 
đề nghị bảo 
tồn di tích 

lịch sử Côn 
Đảo 

 

1.6. Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu của đồ án Quy hoạch tổng thể là cấu trúc không gian, cảnh 
quan lịch sử cùng các công trình kiến trúc có giá trị, ý nghĩa lịch sử - văn hóa. Đối với 
các công trình kiến trúc có thể chia làm 5 loại hình như sau: 

1) Trại giam; 
2) Sở tù; 
3) Nghĩa địa tù; 
4) Hệ thống phục vụ quản lý tù nhân; 
5) Ngoài ra còn có các công trình văn hoá - lịch sử khác như: Đền thờ bà Phi Yến, 

chùa Núi Một... 
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PHẦN 2: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 
KHU VỰC QUY HOẠCH TỔNG THỂ 

2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực quy hoạch tổng thể 

2.1.1. Khí hậu, thủy văn 

* Khí hậu: 

Côn Đảo nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình hàng năm 
là 27,1oC, nhiệt độ cao nhất trung bình là 31,3oC, nhiệt độ thấp nhất trung bình 23,9oC. 
Số ngày nắng trong năm là 2241 giờ/năm. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2200 mm. 
Có hai hướng gió chính là gió mùa Đông và Đông Bắc thổi từ tháng 10 đến tháng 4 (còn 
gọi là gió chướng); gió mùa hạ hướng Tây và Tây Nam hướng thổi từ tháng 5 đến tháng 
9, tốc độ bình quân 4m/s, lượng bốc hơi trung bình là 1025 mm/năm.  

Thuỷ triều: thuộc vào loại bán nhật triều không đều, độ cao cực đại 4,1 m và cực 
tiểu 0,21 m, trung bình 2,29m. Dòng chảy: bị chi phối bởi hai yếu tố chính là dòng triều 
và gió mùa. Vùng sát đảo, dòng chảy phù hợp với dòng triều lên và triều xuống. Gió 
mùa thường di chuyển khối nước từ phía Nam lên khi gió mùa Tây - Nam và phía Bắc 
xuống vào mùa Đông - Bắc. 

2.1.2. Địa hình, địa mạo 

Côn Đảo chủ yếu là đồi núi (chiếm 88,4% tổng diện tích tự nhiên), núi Chúa cao 
515 m, núi Thánh Giá cao 577m. Thị trấn Côn Đảo chạy từ mũi Lũ Vụi xuống An Hội. 
Khu này giới hạn bởi núi Chúa và núi Thánh giá ở phía Bắc, Tây, Nam, còn phía Đông 
thì có các đồi cát chạy ven biển tạo thành vùng trũng ở giữa gồm dải đồng bằng trung 
tâm và hệ thống các ao, hồ: hồ Cây Da, hồ Quang Trung, đầm Mương Ký... Ngoài ra, 
còn rải rác các bãi thềm biển cao 4 – 5 m bao gồm các trầm tích vụn sinh vật. Khu di 
tÝch n»m trong thÞ trÊn C«n §¶o, ®Þa h×nh ë ®©y t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng.  

Vùng triều (gồm bãi biển và bãi triều) được hình thành ở các nơi lõm của bờ biển, 
Vũng triều rộng nhất nằm ở Vịnh Côn Sơn đạt đến 1,5 km. Vùng triều được tạo thành 
bởi cát nhỏ, các mảnh vụn san hô, thân mềm, một số khu vực còn các đám san hô sống 
phát triển.đất rừng 

Đáy biển ven bờ vịnh Côn Sơn (khu vực có di tích): Địa hình đáy biển khá phức tạp, 
độ sâu trung bình Vịnh khoảng 10 m, chỗ sâu nhất đạt 45 m (giữa mũi Tàu Bể và Hòn 
Bảy Cạnh). Phần gần bờ khu vực Cầu Tàu có nhiều mỏm đá ngầm. Chạy dài qua giữa 
Vịnh là một trũng sâu nối dài từ Mũi Tàu Bể đến Mũi Cá Mập, độ sâu đạt từ 11 đến 45 m, 
độ sâu trung bình khoảng 13 - 14 m. Phía trong vũng sâu này đáy biển hơi nghiêng.   

Đáy biển được phủ chủ yếu bởi trầm tích cát, đôi chỗ có bùn hoặc lộ đá. Tại đây có 
san hô và cỏ biển phát triển – là thức ăn của loài Đugông (còn gọi là Bò biển hay Cá 
cúi) là loài thú biển lớn, quý hiếm trên thế giới. 

2.1.3 Địa chất công trình 

- Địa chất thuỷ văn: Chất lượng nước ở Côn Đảo tốt, tuy nhiên trữ lượng nước 
ngầm ở đảo lại khá hạn chế. Nước trên đảo chủ yếu được cung cấp bởi hai hồ Quang 
Trung và An Hải. Nếu khai thác quá mức rất dễ làm tổn hại tài nguyên nước. 

- Địa chất công trình: khá ổn định. Trong nhiều năm không có hiện tượng dư chấn. 

2.1.4. Cảnh quan tự nhiên 

C«n ®¶o cã hÖ thèng c¶nh quan ®a d¹ng vμ phong phó, bao gåm: C¶nh quan di tÝch; 
c¶nh quan phè cæ; c¶nh quan biÓn; c¶nh quan rõng; c¶nh quan lμng; c¶nh quan nghÜa ®Þa. 

Trong ®ã c¶nh quan di tÝch vμ c¶nh quan phè cæ g¾n kÕt víi nhau. 
C¶nh quan di tÝch ®−îc cÊu thμnh bëi h×nh th¸i tæng thÓ c¸c quÇn thÓ di tÝch. §ã lμ 

sù g¾n kÕt gi÷a c¶nh quan c¸c khu Tr¹i, c«ng së... víi phong c¶nh ®Æc tr−ng cña c¸c phè. 
Trong ®ã, mçi khu Tr¹i, c«ng së... l¹i ®−îc cÊu thμnh bëi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc víi 
phong c¶nh s©n v−ên xung quanh. Khu vùc c¶nh quan ®−îc h×nh thμnh tõ thêi Ph¸p cã 
gi¸ trÞ thÈm mü h¬n c¶ vμ ®−îc t¹o c¶nh cã tÝnh ®ång bé (h×nh thøc t−êng rμo, c©y xanh, 
cèng r·nh...). Cßn khu vùc c¶nh quan ®−îc h×nh thμnh tõ thêi Mü nguþ chñ yÕu chØ x©y 
dùng nhμ vμ hμng rμo; kh«ng chó ý c¶nh quan. 

C¶nh quan phè cæ lμ khu vùc h×nh thμnh thêi kú thuéc Ph¸p, chñ yÕu c¸c phè T«n 
§øc Th¾ng, Lª DuÈn, Lª V¨n ViÖt, NguyÔn HuÖ, Lª §øc Thä vμ NguyÔn ThÞ Minh 
Khai. C¶nh quan phè cæ lμ sù hoμ quÖn cña kiÕn tróc c¸c c«ng së, nhμ chóa ®¶o, c¸c biÖt 
thù gi¸m thÞ T©y, nhμ c«ng qu¸n... víi phong c¶nh ®−êng phè, bê biÓn; mμ ®Æc biÖt hμng 
bμng cæ thô ven bê víi b·i ®¸ kÌ biÓn - n¬i thÊm må h«i vμ m¸u cña ng−êi tï qua nhiÒu 
®êi ®Ó h×nh thμnh c¶nh quan ven bê ®Æc tr−ng cã mét kh«ng hai trªn thÕ giíi. 

Cảnh quan biển bao gồm cảnh quan ven bờ biển các đảo thuộc huyện Côn Đảo. 
Đực trưng chủ yếu của cảnh quan này là: 1) Bãi cát ven bờ dốc thoải kết hợp mặt nước 
và dải cây xanh ven bờ; 2) Rừng đước với mặt nước; Triền núi và mặt nước.  

Cảnh quan rừng gồm có rừng nhiệt đới thường xanh quanh năm; rừng đồi cát khô; 
rừng đước và rừng sau đước. Mỗi một loại có cảnh quan đặc trưng khác nhau.  

C¶nh quan lμng ë C«n §¶o cã ®Æc tr−ng c¶nh quan ven nói víi hÖ thùc vËt ®a d¹ng 
vμ mét phÇn ®ång b»ng víi c¸c c¸nh ®ång lóa. KiÕn tróc kh«ng cã tÝnh ®Æc tr−ng cña 
miÒn, pha t¹p vμ t¹m bî.   

C¶nh quan nghÜa ®Þa chñ yÕu nghÜa ®Þa Hμng D−¬ng vμ Hμng Keo víi c©y d−¬ng vμ 
c©y keo chñ ®¹o.  
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Đường đi Cỏ Ống qua Sở Lò vôi. Đường nhựa đã bong tróc 
Đường Lê Duẩn                 
còn tương đối tốt 

  

Đường Tôn Đức Thắng được mở 
rộng thành đường đôi còn tốt 

Đường Nguyễn Huệ còn tốt 

   

Kè bờ biển đường Tôn Đức 
Thắng bằng BTCT 

Đường Lê Văn Việt trước Trại 2 Đường Nguyễn An Ninh 

Đường bộ chủ yếu được xây dựng từ thời Pháp đã xuống cấp và hẹp. Tổng chiều 
dài láng nhựa khoảng 16 km, còn lại là đường đất và cấp phối. Ngoại trừ con đường Tôn 
Đức Thắng mới được xây dựng hai làn đường, ở giữa có dải phân cách bằng cây xanh. 
Đường đến các di tích chủ yếu đường nhựa; ở các phố cổ có từ thời Pháp hai bên có vỉa 
hè.  

Đường thuỷ: Cầu tàu mới được xây dựng cách cầu tàu lịch sử không xa. 

Hiện trạng hệ thống thoát nước: Thoát nước từ các trại giam và các di tích khác 
qua cống hở cục bộ vào cống hở chung của thị trấn. Hệ thống thoát nước do đã xuống 
cấp nên thường bị ngập úng. nước thải được thu gom vào hệ thống thoát nước chung. 

Nước mưa từ nghĩa trang Hàng Dương chảy vào hồ Quang Trung làm ô nhiễm nguồn 
nước. Phần lớn các trại, cỏ mọc hoang dại. 

Hiện trạng hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước 2500m3/ngày đêm, đáp ứng 20 
- 30% nhu cầu. Riêng di tích phần lớn không có. Nguồn nước sử dụng chủ yếu là nguồn 
nước giếng đào mạch nông, nước mặt. Trong đó hai hồ cung cấp nước ngọt chủ yếu cho 
toàn đảo là hồ Quang Trung và hồ An Hải. 

 Hiện trạng hệ thống cấp điện: Chưa có điện lưới, sử dụng máy phát phụ tải ban 
ngày 15 -20 KW, ban đêm 18 KW. Đường dây trung thế 6,6 KW mới dây dựng năm 1979 
còn tốt. Đường dây hạ thế xây trước 1975 xuống cấp. Phần lớn di tích không  có điện. 

Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc trên đảo thuận lợi, dễ 
dàng (trừ trong rừng sâu và ngoài biển chập trờn, có chỗ có có chỗ không).  

2.2.3. Hiện trạng  cảnh quan, môi trường trong khu vực điều chỉnh quy hoạch 
tổng thể 

Hiện trạng cảnh quan chung: Thiên nhiên ở đây vô cùng đa dạng và phong phú: bao 
gồm cả hệ sinh thái rừng và biển. Còn những cây bàng hơn 100 tuổi dọc 2 bên đường. 

Cây bàng đường Tôn Đức Thắng trước di tích nhà 
Công quán 

Cây bàng đường Lê Duẩn nhiều người             
ôm không xuế  

 Tuy nhiên, tổng thể cây xanh bị chia nhỏ ra bởi hệ thống đường xá. Các không 
gian và khoảng trống xanh đang bị các công trình mới xâm lấn, làm ảnh hưởng đến tổng 
thể khu di tích. Đồng thời, do cây trong khu di tích chủ yếu tập trung cây đơn loài và 
theo nhóm cây nên không tạo ra một hệ thống liền mạch giữa các khu di tích, không có 
sức mạnh thể hiện. 

Khu di tích: Cây cổ thụ và vườn lớn, tạo cảm giác thân mật tĩnh lặng, mang tính 
chất mở của không gian nông thôn. Vật liệu đá tự nhiên đi liền với cảnh quan cây xanh 
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giản dị như  Bàng, Bằng lăng, Đề, Đa... Đặc biệt, khu nghĩa trang Hàng Dương có các 
nhóm cây Dương mang tính chất tĩnh lặng, đồng nhất một ngôn ngữ cây xanh. 

Hiện trạng môi trường:  

Không khí trong lành, hầu như chưa bị ô nhiễm bởi tác động của con người. Nguồn 
gây ô nhiễm chỉ là ô nhiễm cục bộ do hoạt động sinh hoạt của con người gây ra. Nước 
biển trong xanh và sạch, ở những nơi nước không sâu lắm có thể nhìn đến tận đáy. 

2.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống di tích 

2.3.1. Tình trạng di tích 

Di tích trong phạm vi Quy hoạch được chia thành 5 loại: 

1) Trại giam; 

2) Sở tù; 

3) Nghĩa địa tù; 

4) Hệ thống phục vụ quản lý tù nhân; 

5) Ngoài ra còn có các công trình văn hoá - lịch sử khác như: Đền thờ bà Phi Yến, 
chùa Núi Một. 

a) Hiện trạng Trại tù 

a1)  Trại 1: Chưa được trùng tu lớn, mới thực hiện chống xuống cấp, bảo quản 
thường xuyên. 

Hai dãy nhà giam 

 

2 dãy nhà giam Nhà giam cầm cố 

 

Nhà giam cầm cố giáp bên Chuồng cọp Pháp 

Nhà ăn bị mất mái, tường        
mục nát Bên hiên giam cầm cố Cửa phòng giam cầm cố         

bị hỏng 

Trại 1 được bao bọc bởi bốn bức tường rào xây bằng đá kiên cố, cao 4,2m và có 4 
chòi canh tròn có mái che bằng xi măng nằm ở 04 góc tường rào. Cổng vào cao 4m, 
rộng 2,2m, cánh cổng bằng sắt kiên cố. 

Hai dãy phòng giam mất toàn bộ chốt khóa cửa, kết cấu thép bị hoen rỉ, nền tường 
bong tróc 20-30%, bệ xí vệ sinh lở 45%, phần mái kết cấu gỗ bị mối mọt xâm hại 50-
55%, mương thoát nước bị sụt lở 50%; 

Nhà bếp, nhà an bị hư hại hoàn toàn chỉ còn lại phần nền móng; 

Khu biệt lập mất khóa cửa, kết cấu thép cửa sổ song sắt hen rỉ, tường bị bong tróc 
20%, phần mái ngói kết cấu gỗ bị mối mọt xâm hại 55-65%; 

Trạm xá tấm lợp tôn xi măng đã cũ, phần mái kết cấu gỗ đã bị mối mọt xâm hại 
50-55%, cửa đi bị hư hỏng hoàn toàn, nền nhà và tường bị bong tróc 20%. Khu biệt lập 
Mỹ bị hư hại hoàn toàn chỉ còn lại nền móng. 

 

Cổng Trại 1 Mái lợp tôn, kèo gỗ đã bị vỡ, 
mục dột nhiều chỗ 

Tường mốc, mục do dột, cánh 
cửa hỏng 

a2)  Trại 2:  
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Trại 2 được đầu tư tu bổ và tôn tạo đồng bộ, hoàn thành năm 2009 

§· ®Çu t− tu bæ vμ t«n t¹o ®ång bé, hoμn thμnh n¨m 2009. có 04  bức tường bao 
quanh cao 4,0m, rộng 0,5m, được xây bằng đá hộc, đầu tường có cắm mảnh chai. Gồm 
có các hạng mục công trình chính: Nhà giam, khu xà lim (hầm đá), nhà bếp, văn phòng 
giám thị, hầm sấy lúa, câu lạc bộ, nhà ăn, phòng trực, giảng đường, nhà nguyện, khu đập 
đá, giếng nước. 

Hiện tượng mối mọt xâm thực vào kết cấu gỗ, tường,… cần phải xử lý mối mọt 
theo định kỳ hang năm. 

- Phòng giam đặc biệt một số cấu kiện bị mối mọt xâm hại và bị hư hỏng khoảng 
20%, nguyên nhân do công tác trùng tu không đồng bộ và do môi trường khí hậu nóng 
ẩm Côn Đảo rất thuận lợi cho các loài mối phát triển. 

- Hệ thống mương thoát nước sạt lở 30-35%. 

a3) Trại 3: Thực hiện bảo quản chống xuống cấp thường xuyên. Bao gồm 13 
phòng giam tập thể, 01 khu biệt lập có 14 xà lim; 01 phòng tối nằm cạnh văn phòng 
giám thị; phòng y tế, nhà ăn, câu lạc bộ, phòng hớt tóc, nhà trật tự, văn phòng giám thị 
và sân vườn. 

Các công trình vài chỗ xuống cấp nghiêm trọng như khu xà lim khoảng 30-45%, 
sân đường bị hỏng 70%. Hệ thống kẽm gai trên tường đá và bt1 gác hỏng hoàn toàn. 
Hầm tối toàn bộ kết cấu mái bị hư hỏng hoàn toàn. 

Hai dãy nhà giam: Một số bán kèo, vì kèo thép đã bị hen rỉ và mục. Xà gồ, cầu phong li tô 
gỗ hỏng 30-35%, mái ngói bị dột nước mưa, cửa ngoài bằng thép góc và thép bản bị rỉ khoảng 
20-30%, cửa mất toàn bộ ổ khóa, nền nhà, tường bong tróc khoảng 20-30%. 

Khu xà lim: Cửa sắt bị rỉ ở chân một đoạn 25-30 cm, mất toàn bộ ổ khóa, nền nhà bị bong, 
cùm, song sắt bị hen rỉ; cửa thông gió đá hộc còn tốt, sân đường hỏng 70%, mái ngói vảy cá bị 
tụt, kết cấu gỗ của phần mái bị mối mọt xâm hại 45-55%, gây dột nhiều nơi. 

Nhà y tế: Lợp tôn xi măng đã cũ, trần gỗ bị mối mọt xâm hại và hư hỏng gần như hoàn 
toàn, toàn bộ cửa đi bị hỏng hoàn toàn, nền nhà, tường bị bong tróc  khoảng 20-30%. 

Kho bếp: mái có nhiều chỗ dột, kết cấu gỗ bị mối mọt xâm hại khoảng 30%, tường 
bị rêu bám, tường bị bong tróc 30%. 

Nhà trật tự: Tường bị bong tróc, nứt nẻ 40%, nền sụt lún 30%, mái ngói vảy cá dột 
nhiều chỗ, kết cấu gỗ bị mối xâm hại 60-70%. 

Câu lạc bộ: mái ngói hỏng 30%, cửa đi mất hoàn toàn. 

Nhà hớt tóc: mất toàn bộ cửa, tường bị bong tróc 20%, mái ngói hỏng 30%. 

Giếng nước: bị sụp lún nhiều mảng, bong tróc vôi vữa, tường đổ nhiều đoạn. 
Mương thoát nước bị sạt lở nhiều đoạn, vữa bị bong tróc 35-45%. 

Tường rào giáp trại 2 bị sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ. 

 

Cổng Trại 3 Phòng trực Trại 3 Nhà hành chính Trại 3 

   

Dãy p.giam biệt lập (xà lim) Cửa xà lim Toàn cảnh sân giữa Trại 3 

a4) Trại 4: Thực hiện bảo quản chống xuống cấp thường xuyên. 

Bao gồm hai dãy phòng giam có 8 phòng giam tập thể, nhà bếp, bệnh xá, sân vườn. 

Hai dãy nhà giam: Phần mái của hai dãy nhà giam lợp ngói vảy cá 75 viên/m2, ngói 
đã cũ, có nhiều chỗ bị bể, tụt ngói, bờ nóc bị bong tróc và hư hỏng; li tô, cầu phong, xà 
gồ, vì kèo bị mối mọt xâm hại từ 45%-60% ( li tô từ 75%-80%). Tường: của hai dãy nhà 
giam xây bằng đá hộc dày 50 cm, nhiều mảng vữa tô trát bị bong tróc 35-45%; Nền  
phòng giam láng vữa xi măng bị bong tróc 30%, sụt lún nhiều nơi, bệ nằm dành cho tù 
nhân cao 0.5m  so với nền nhiều chỗ bị bể, bong tróc lớp vữa xi măng 30%,… hệ thống 
còng bị phá hủy toàn toàn; cửa đi và cửa sổ song sắt đã bị tróc sơn và rỉ sét; toàn bộ cửa 
đi nhà vệ sinh đã hư hỏng hoàn toàn; Hành lang của hai dãy phòng giam lát gạch đất 
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Bót gác (chòi canh): bị hen rỉ ngiêm trọng. 

  

Hai dẫy nhà giam Trại 8 Cửa số nhà giam bị mất Nội thất nền, tường bị mốc 

  

Cổng Trại 8 Dẫy nhà giam Bền ngoài Trại 8 

 
a9) Trại 9:  
Xây dựng dở dang, chỉ có nền và một số cột. 

 

Tường rào nghĩa địa Hàng Dương bao cả nền Trại 9 Trại 9 đang được xây dựng dở 

a10) Chuồng Cọp Pháp:  

Đã đầu tư tu bổ và tôn tạo đồng bộ, khánh thành năm 2008 

Bao gồm 120 phòng biệt giam chia làm hai khu mỗi khu 60 phòng. Bên trên có 
song sắt kiên cố và có hành lang ở giữa cho cai ngục, trật tự đi lại kiểm soát, hành hạ 
người tù. Ngoài ra còn có 60 phòng không có mái che còn gọi là phòng tắm nắng, chia 
làm 4 dãy, mỗi dãy có 15 phòng. Đây là nơi hành hạ, phơi nắng, phơi mưa, đánh đập tra 
tấn người tù. Hiện tượng mối mọt xâm thực vào kết cấu gỗ, tường,… 

b) Hiện trạng sở tù 

b1) Sở Củi - Chuồng bò:  
Thực hiện bảo quản chống xuống cấp thường xuyên. Bao gồm 9 phòng biệt giam 

và 24 phòng giam; 02 nhà nhốt bò và 01 hầm phân. Biệt lập chuồng bò: Phần mái lợp 
bằng tôn thiết đã cũ, không đúng nguyên trạng ban đầu; xà gồ thép đã bị hư hỏng 45-
50%; toàn bộ cửa đi, cửa sổ đã bị hư hỏng hoàn toàn; tườn xây gạch đã xuất hiện nhiều 
vết nứt 20%, lớp vữa bị bong tróc ở nhiều phòng giam 20%, nền láng xi măng bị sụt, lún 
30%; sân xếp đá hộc bị sụt lún 20%; phần mái ở 09 phòng biệt giam lợp ngói tây đã cũ 
và bị nứt bể gây ra dột 30%; toàn bộ kết cấu gỗ bị mối mọt xâm hại 45-55%, một số 
thanh xà gồ đã bị hỏng 30%; phần mái của nhà nhốt bò số 2 đã hư hỏng hoàn toàn, 
tường đã bị bong tróc 20%, rêu mốc xâm hại nhiều; nền bị hư hỏng hoàn toàn. 

 

 
Toàn cảnh một bên là Sở môt bên là chuồng nuôi bò Chuông nuôi bò 

  

Chuồng nuôi bò và hầm           
phân bò 

Chuồng bò bị mất mái -         
tường hỏng 

Nội thất hầm phân bò - nơi 
ngâm tra tấn người tù 
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Cổng Sở Củi - Chuồng bò Nhà giam - Sở Củi - Chuông bò 

 
b2) Sở Lò Vôi  
Mặt bằng Lò Vôi hình chữ nhật, gồm có 3 phần: Phần cầu thang hai bên, phần than 

lò và nhà phụ. Bên cạnh nhà phụ trợ có nhà giam. 
- Lò Vôi mất mái. Thành trong miệng lò và cửa lò sạt nở trầm trọng 50-60%, tường 

rêu, nấm mốc, cây dại xâm hại, mức độ hư hỏng khoảng 60%. Di tích đang bị lấn chiếm, 
xây dựng trái phép ngay cạnh lò vôi. 

- Phần mái nhà phụ và nhà tạm giam đã bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn trơ lại vì kèo 
bằng thép đã hoen rỉ, tường xây bằng đá hộc bong tróc 30%, nhiều mảnh vữa trát tường 
bị bong tróc 40%, nền nứt nẻ, bong tróc, sụt lún hoàn toàn; toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa 
di tích bị hư hỏng hoàn toàn, bệ nằm hỏng hoàn toàn. 

  

Đường cắt qua nhà giam là lò vôi Di tích bị lấn chiếm 

   

Nhà giam Lò nung vôi 
 
b3) Sở Lưới  

  

Cây bàng Bác Tôn. Ảnh 1997 Vườn hoa Bác Tôn. Ảnh 1997  Vườn hoa Bác Tôn. Ảnh 2009 

Đã bị dỡ bỏ năm 1994. Nơi đây đã được thay thế vườn hoa Bác Tôn; Cùng với cây 
bàng Bác Tôn khu vườn đã tạo nên một khuôn viên có ý nghĩa lịch sử nhất định. Song 
việc xoá bỏ toàn bộ dấu tích của khu Sở Lưới đã làm mất giá trị lịch sử của nó. 

b4) Sở Muối 

 

Bia và nhà giam Sở Muối Nhà giam Sở Muối 
b5) Sở Cò 
Tường rào bao bọc quanh khuôn viên được xây bằng gạch và đá hộc; đầu trụ tường 

rào trang trí hình mái nhà. Bao gồm Nhà chính, nhà phụ thuộc, xà lim, cây xanh. Cổng 
chính mở ra đường Lê Duẩn. 

+ Nhà chính nằm ở giữa khuân viên, được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp, mái 
nhà lợp bằng ngói tây; kết cấu chịu lực chính bằng gỗ, tường xây bằng đá dày 40cm; có 
hành lang rộng chạy xung quanh nhà. Nhà được trùng tu chống xuống cấp và thực hiện 
trưng bày hoàn thành năm 2009. 

Hiện tượng mối mọt xâm hại vào kết cấu gỗ cần phải xử lý theo định kỳ. 
+ Nhà phụ thuộc nằm bên phải nhà chính và có nhà nối với nhà chính; mái nhà lợp 

ngói hình vảy cá; kết cấu chịu lực bằng gỗ; hiện tại toàn bộ dãy nhà phụ thuộc và nhà 
nối bị hư hỏng chỉ còn lại phần nền móng. 

 

Đã được tu bổ, hoàn thành năm 2009 
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lim 356.955.254đ 

  Mái, cửa, trần, nền hai dãy nhà làm việc; Sửa còng 
khoá; lắp biển báo 

1993-1994; Bộ VHTT; 
325.348.000đ 

  Mái và cửa các dãy nhà giam, bếp, bệnh xá, xà lim 1990-1991 

4 Trại 4 Mái 2 dãy phòng giam 
1991-1992; Bộ VHTT; 
589.626.453đ 

5 Nhà Chúa 
đảo 

Mái và trần 
1987; Bộ VHTT; 
10.587.943đ 

  
Nhà cầu và bếp 

1989; Bộ VHTT; 
24.081.461đ 

  
Sân vườn 

1991-1992; Bộ VHTT; 
149.039.831đ 

  Nội thất trưng bày 1993; UBND tỉnh BRVT 

6 Chuồng 
Cọp Pháp 

Mái, cửa và lan can 2 dãy nhà giam 
1990; Bộ VHTT; 
146.307.644đ 

  Lắp đặt tượng BTCT (mannequin); sửa công khoá; lắp 
biển báo 

1994-1995; Bộ VHTT  

7 
Chống 
mối 

Toàn bộ di tích 
1991-1992; Bộ VHTT; 
36.631.857đ 

  Toàn bộ di tích 
1993-1994; Bộ VHTT; 
55.148.000đ 

Tổng quyết toán kinh phí từ năm 1987-1995 là 3.688.175.741đ. 

Nguồn tư liệu về kinh phí: Công văn số 2827-VH/BT ngày 28/9/1996 của Bộ Văn hoá 
Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về bảo tồn khu di tích lịch sử Côn Đảo. 

Bia biển bao gồm 2 loại chủ yếu: Xây dựng độc lập hoặc gắn với di tích kiến trúc 
nguyên gốc. Ngoài ra, bản thân di tích là bia biển. Tên di tích được ghi trên cổng công 
trình nhà Trại 2, Trại 3…  

 Bia biển được xây dựng độc lập, bao gồm: 

 

Nơi đây ghi dấu cuộc vũ trang giải thoát của 198 tù binh lao động khổ sai làm đường vào ngày 
12/12/1952. 117 người bị bắt lại, 81 người hy sinh trên biển 

  

Bia biển di tích Cầu tàu 
Bia biển bãi sọ người - trong 

khu DT chuồng bò 

 

Tổng số 5 bia biển xây dựng 
độc lập 

Bia biển nghĩa địa Hàng Keo Bia biển cầu Ma Thiên Lãnh  

Bia biển được gắn với di tích kiến trúc, bao gồm: 
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Hồ sơ 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  
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Các công trình tu bổ giai đoạn 2006-2009 

 

Bảng 5: Bảng thống kê các công trình mới được xây dựng trong giai đoạn 2008-2011 

TT Tên công trình Nội dung đầu tư 
Thời gian thực hiện -                   nguồn 

vốn (trđ) 

1 Đền thờ  Côn Đảo Nhà treo chuông và quả 
chuông 

2008 (Ngân hàng công thương VN tài 
trợ); 8.157,033 

2 Bảo tàng Côn Đảo  Đã hoàn thành năm 2010 

3 Đền thờ  Côn Đảo Các hạng mục còn lại của 
đền 

2010-2011. Vốn huy động từ các nguồn 
công đức và vốn địa phương.  

   

  

Tháp chuông đền thờ Côn Đảo được khánh thành 22/12/2008. 

   

Đền thờ Côn Đảo được khánh thành 20/11/2011. 

Nguồn tư liệu về kinh phí: Công văn số 5320/UB-VP ngày 30/9/2004 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đề nghị được tạm ngừng thực hiện quy hoạch tổng thể bảo 
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo. 

b2) Các công trình bảo tồn trong khu vực bảo vệ II 
Căn cứ Biên bản số 10/BB.VHTT ngày 23/02/1998 của Sở Văn hoá Thông tin tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định khu vực bảo vệ khu di tích lịch sử Côn Đảo và được Chủ 
tịch UBND tỉnh chấp thuận, khu vực hai được quy định: 

- Giữ nguyên hiện trạng các trục đường giao thông trong nội ô thị trấn và một số đường 
giao thông được xây dựng trước 1/5/1975: đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Văn Cừ (nay là phố Lê Văn Việt), Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Phạm 
Hùng, Trần Phú, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, đường vào cổng các trại giam; 

- Giữ nguyên tường rào ngôi nhà và các kiến trúc khác được xây dựng trước 
1/5/1975 toạ lạc tại mặt tiền các trục đường trên. Những ngôi nhà thuộc khu vực II được 
phép cải tạo nội thất để sử dụng vào mục đích dân dụng, du lịch, công sở…. Không được 
cải tạo ngoại thất, kể cả tường rào bao quanh;  

- Toàn bộ cảnh quan khu vực thị trấn Côn Đảo, khu vực bao quanh và tiếp giáp với 
các di tích lịch sử. 

 
Bảng 6: Bảng thống kê các công trình mới được xây dựng trong phạm vi khu 

vực bảo vệ II giai đoạn 1998-2009 
 

TT Tên công trình Nội dung xây dựng Ghi chú 
1 Giao thông Mở rộng đường Tôn Đức Thắng; 

lấp đá kè bờ - một trong những 
chứng tính tội ác dã man đối với 
người tù - xây BTCT thẳng đứng, 
nhô cao trên mặt đường tạo lan can 
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Tây 
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thất thành khách sạn. 

1996-1997 

3 Khu kho lương thực và 
nhà thương Tây 

SaiGon tourist phá bỏ kho lương 
thực và nhà thương Tây và xây 
dựng khách sạn hiện đại, bao gồm 
khối ngủ 4 tầng, khối ngủ 2 tầng và 
khối nhà ăn 2 tầng 

2006-2008 

4  Trụ sở UBND và Huyện uỷ huyện 2006-2008 
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- Khu vực dân cư hiện hữu trung tâm Côn Sơn: Hạn chế phát triển mạnh quy mô 
đất ở đô thị tại khu vực trung tâm cũ để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến di 
tích. Quỹ đất trước đây dự kiến vào khai thác các khu ở đô thị được quy hoạch thay đổi 
và ưu tiên cho các dự án phát triển du lịch nhằm đạt hiệu quả cao trong khai thác sử 
dụng đất du lịch. 

- Khu dân cư đô thị mới: Đưa quỹ đất phát triển đô thị vào sâu khu vực phía Tây 
Bắc hồ An Hải sát dưới chân núi để tăng quỹ đất khai thác. Ngòai ra đưa đô thị tại khu 
vực sát chân núi còn có tác dụng hạn chế các tác động tiêu cực từ hoạt động đô thị tới 
các vùng nhạy cảm như Di tích, mặt biển.    

- Khu cây xanh, không gian mở: Khai thác vùng trũng quanh hồ An Hải để phát 
triển hệ thống cây xanh kéo dài suốt đô thị.  

- Khu vực du lịch: Ưu tiên không gian hướng biển và các khu vực phía Tây Nam 
Côn Sơn, khu vực phía phía Đông Mũi Lò Vôi để phát triển quỹ đất du lịch. Ngoài ra, 
một số điểm du lịch nhỏ có thể khai thác ven hồ An Hải. 

- Di tích VH-LS: Khoanh vùng các di tích và gắn với hệ thống cây xanh nhằm tăng 
hiệu quả về cảnh quan và thuận tiện trong khai thác quản lý, bảo tồn.  

Định hướng quy hoạch bảo tồn, phát huy các di tích, di sản đô thị, Đồ án đề xuất 
một số quan điểm liên quan đến QHXD như sau: Khu di tích lịch sử và di sản đô thị cũ 
cần tạo thành một tổng thể di sản đô thị “tù” để  tôn vinh giá trị văn hoá - lịch sử. Nâng 
tầm các khu vực đô thị cũ, và đa dạng hoá nguồn văn hoá bản địa tạo hấp dẫn. Hoàn 
thiện các chương trình dự án của chuyên ngành bảo tồn và tôn tạo tại các khu vực thuộc 
phạm vi di tích. Gắn kết các di tích thành một chủ đề thống nhất và các chưưong trình 
thăm quan xuyên suốt và đa dạng. Định hướng Quy hoạch bảo tồn tôn tạo phát huy các 
khu vực có giá trị bao gồm: 

- Khu 1: Di sản khu phố cũ (khu đô thị số 1) và các kiến trúc đặc trưng phải bảo tồn 
nguyên trạng ; các khu vực nhà dân hiện nay phải cải tạo chỉnh trang theo hướng kết hợp 
dịch vụ lưu trú cho du khách; 

- Khu 2:  Nghĩa trang Hàng Dương: bảo vệ tôn tạo và chỉnh trang khu nghĩa trang; 
hoàn thiện các hạng mục và tăng sự tôn nghiêm khu vực đài tưởng niệm ; 

- Khu 3: Quần thể di tích nhà tù và các di tích liên quan: bảo tồn và chống xuống 
cấp các công trình; tạo tuyến tham quan theo các lối đi bộ gắn các khu; trồng cây tạo 
thành các vườn dương giữa các di tích. 

- Khu 4: Một số địa điểm di tích đơn lẻ: bảo tồn công trình và khuôn viên di tích, 
gắn với tuyến tham quan du lịch sinh thái. 

Các giải pháp cụ thể đối với các di tích, di sản đô thị 

- Khôi phục lại các cấu trúc đặc trưng nhất của Đô thị tù - Đảo tù với các công trình 
như: các khu trại giam, nhà tù, khu phố tù, khu cai ngục, các sở lao dịch... Ngoài các 
không gian thuộc danh mục di tích thì các công trình nhà ở đường phố, cây cối, sân 
vườn, những chi tiết nhỏ đều có giá trị bảo tồn với mục tiêu tổng thể là tái hiện lại được 
không gian sống của đảo trước đây chứ không chỉ là bảo tồn một số nhà. 

- Xoá bỏ các tường rào mới không phù hợp với cảnh quan chung ngăn cách các 
công trình ngoại trừ những tường rào có giá trị lịch sử và kiến trúc, cảnh quan, khiến cho 
tất cả các công trình trở thành một quần thể duy nhất. 

- Đối với hệ thống đường nhỏ Lựa chọn một số tuyến khu vực trung tâm (Khu vực 
Nhà Chúa đảo, Trại Phú Sơn...) qui hoạch thành các tuyến đi bộ và cải tạo lại thành kết 
cấu đường đá như trong lịch sử.  

- Đối với hệ thống cây xanh có giá trị (Bàng, Bằng Lăng...) mang hình ảnh đặc 
trưng của đô thị cần được qui hoạch bảo tồn. 

- Những công trình di tích được kết hợp với cảnh quan ngoài trời tạo thành một bảo 
tàng ngoài trời lớn. Bảo tàng này không chỉ trưng bày những hiện vật di tích, mà kết hợp 
cả bảo tàng nghệ thuật đương đại, làm sống dậy tinh thần tiên phong về tư tưởng của 
những người chiến sỹ năm xưa. 

- Xây dựng thêm các công trình, các quần thể điều khắc, tượng đài mang tính biểu 
tượng văn hoá trên diện rộng để tạo hình ảnh một không gian đặc thù trên toàn bộ khu 
Trung tâm, biến cả Côn Đảo thành một bảo tàng ví dụ: Tượng đài ngọn đuốc cách mạng 
tại Mũi Lò Vôi; Quần thể tượng nhỏ mô tả lao động người tù ở Cầu tàu 914; Các cụm 
tượng nhỏ đặt dọc các tuyến phố mô tả cuộc sống trên đảo giai đoạn trước 1945; Quần 
thể tượng và các điều khắc đá trên tuyến Ma Thiên Lãnh. 

- Nghiên cứu các hoạt động sản xuất tại khu vực Côn Đảo xưa để có thể khôi phục 
lại nhằm phát triển kinh tế cho người dân nhưng cũng làm sống động thêm không gian 
và hình ảnh đô thị ví dụ: Khai thác muối (Sở Muối); Làm nông-lâm nghiệp (Sở Rẫy); 
Chăn nuôi...  

- Khơi dậy và làm sống động nhiều ngày lễ hội, kỷ niệm liên quan đến khu di tích 
để thu hút du khách. Đặc biệt đối với đảng viên, cựu đảng viên ưu tú có chính sách 
thưởng những đợt tham quan Côn Đảo.  

Định hướng quy hoạch với các không gian xung quanh di tích: 

- Khu vực quanh nghĩa trang Hàng Dương và các di tích nằm ven khu Trung tâm: 
Quy hoạch thành các không gian cây xanh, quảng trường, các công trình mang tính văn 
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Bảo tồn tối đa cảnh quan khu dân cư (thị trấn cũ); Tái thiết và phục chế một số nhà 
làm phòng khách sạn. 

Quy hoạch khu nhà ở của đảo. 

2.4.5. Phương án tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử 
Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo phê duyệt tại Quyết định số 200/2001/QĐ-TTg 
ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ  

1. Vành đai bảo tồn (khu vực I), vành đai bảo vệ (khu vực II) và vành đai điều 
chỉnh xây dựng (khu vực phát huy giá trị di tích)  

* Vành đai bảo tồn (I): 

Đối với khu di tích có khuôn viên tường rào và xung quanh là cồn cát, dân cư thưa 
thớt, tính từ tường rào ra 100 m; Đối với khu di tích có khuôn viên tường rào nhưng nằm 
trong khu dân cư đông đúc, tính từ tường rào ra 3 m; Đối với khu di tích không có khuôn 
viên tường rào: 

Cầu Tầu, từ mép cầu mỗi bên rộng 100m; Cầu Ma Thiên Lãnh, cách đường biên 2 
mố cầu và đoạn kè đá ra ngoài 50m; Nghĩa địa Chuồng Bò, Hàng Keo, Hàng Dương 
cách các ngôi mộ biên ra ngoài 100m; Đối với các di tích có khuôn viên nhưng mất hàng 
rào; thì vành đai bảo tồn trùng với vị trí hàng rào. 

Tổng cộng diện tích khu vực bảo tồn là 106,93 ha. 

* Vành đai bảo vệ (II): Tính từ vành đai bảo tồn ra ngoài trung bình 100 m. 

Tổng cộng diện tích  khu vực bảo vệ là 74,07 ha. 

* Vành đai điều chỉnh xây dựng (III): Toàn bộ thị trấn. 

Tổng cộng diện tích  khu vực điều chỉnh xây dựng là 49 ha. 

Tổng diện tích toàn bộ phạm vi bảo vệ di tích là 230 ha 

2. Phân loại di tích  

Tiêu chuẩn chọn di tích đặc biệt quan trọng  

1. Chứa đựng những sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng. 

2. Đặc trưng cho lịch sử phát triển của hệ thống nhà tù Côn Đảo. 

3. Là một mắt xích quan trọng trong phương pháp giam cầm đày ải người tù. 

4. Có loại hình kiến trúc nhà tù đặc trưng cho mỗi thời kỳ chế độ.  

Ngoài các di tích đặc biệt quan trọng theo các tiêu chuẩn trên, là các di tích còn lại.  

Di tích đặc biệt quan trọng bao gồm: 

1. Khu Trại giam: Trại 2 (gồm cả nhà thờ); Trại 3; Trại 6 (khu B);  Trại giam biệt 
lập (Chuồng cọp Pháp); Trại 7 (khu H), (Chuồng cọp Mỹ). 

2. Sở (nơi giam và lao động của tù nhân khổ sai): Sở Chuồng bò. 

3. Nơi tù nhân khổ sai lao độngbên ngoài Sở và Trại: Cầu tầu. 

4. Khu điều tra xét hỏi 

5. Khu quản lý tù nhân: Nhà Công quán; Nhà Chúa đảo. 

6. Khu nghĩa địa tù: Nghĩa địa Hàng Dương (Do Bộ Lao động Thương bimh và Xã 
hội đầu tư). 

7. Khu thị trấn 

8. Một số di tích văn hoá - lịch sử khác: Đền bà Phi Yến 

Di tích loại II: 

1. Khu Trại giam: Trại 1; Trại 4; Trại 5; Trại 6 (khu A); Trại 7 (khu A, B , C, D, E , 
F, G); Trại 8; Trại9. 

2. Sở (nơi giam và lao động của tù nhân khổ sai): Sở lò vôi; Sở Lưới. 

3. Nơi tù nhân khổ sai lao động bên ngoài Sở: Cầu Ma Thiên Lãnh. 

4. Khu nghĩa địa: Nghĩa địa Hàng Keo; Nghĩa địa Tây. 

5. Một số di tích văn hoá - lịch sử khác: Khu vực Cỏ Ống. Vì không có vết tích 
đồng thời không có giá trị lịch sử quan trọng do đó không đưa vào xếp hạng; Khu vực 
Bến Đầm. Nơi đây chỉ chứng kiến người tù vượt ngục tập thể không thành; Khu vực 
Hòn Cau; Khu vực Bảy Cạnh. Không còn vết tích;  Khu trại lính.  

3. Các công trình kiến trúc 

- Giữ nguyên gốc khuôn viên toàn bộ di tích để bảo tồn quy mô của khu nhà tù có 
lịch sử hình thành trên 100 năm; thể hiện quá trình hình thành và phát triển quá lớn của 
nó, qua đó thể hiện được quy mô của sự bắt bớ, giam cầm ngày càng nhiều của của bọn 
thực dân, đế quốc và tay sai của chúng; 

- Đối với những di tích loại I: 

Tu bổ, phục hồi tất cả các hạng mục di tích đồng thời sử dụng các biện pháp tôn tạo 
để phục dựng giá trị (phi vật chất) của di tích. 

- Đối với những di tích loại II: 

+ Giữ nguyên hiện trạng nền kèm bó hè, bệ nằm đối với những công trình đã mất 
kiến trúc bên trên;  

+ Chống xuống cấp đối với các hạng mục còn tương đối nguyên vẹn; 
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+ Trồng cây xanh tạo cảnh quan - sinh thái môi trường; 

+ Dựng bia biển. 

4. Các công trình tôn tạo, phát huy tác dụng  

- Nhà quản lý, đón tiếp và trưng bày. Tận dụng ngôi nhà hiện có trên khu đất phía 
sau nhà Chúa Đảo, cải tạo và mở rộng thành nhà làm việc. Diện tích đất 3.634 m2, trong 
đó 221,5 m2 diện tích sàn nhà làm việc cũ được xây dựng thời Pháp. Hình thức ngôi nhà 
mô phỏng kiến trúc Pháp. 

- Bia tưởng niệm ở nghĩa địa Hàng Keo. Tổ chức khu bia tưởng cạch tuyến giao 
thông từ trung tâm thị trấn đi các Trại 6,7..., nằm ở khu vực trung tâm. Bia cần được 
biểu hiện các ẩn dụ về tinh thần bất khuất anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giữa 
địa ngục trần gian của các chiến sỹ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước. Chất 
liệu đài bằng đồng đúc để thể hiện tinh thần ấy.  

- Hệ thống bia biển. Toàn bộ các trại và các khu di tích khác đều được xây bia biển. 
Tổng số 28 cái. Chất liệu đá hoa cương, chữ bằng đồng đúc.  

- Hệ thống khu nhà vệ sinh công cộng. Bao gồm 4 khu. Mỗi khu 18 m2 được bố trí 
dọc tuyến thăm quan di tích. Nhà cấp 3, mái dốc. Kết cấu gạch và BTCT. Xí tự hoại.  

- Đường nội bộ trong khu vực di tích và bãi đỗ xe. Xây dựng các tuyến đường nội 
từ đường giao thông huyện bên ngoài khu di tích đến bãi đỗ xe trước cổng các khu di 
tích. Tổng cộng 4 bãi đỗ xe. 

- Cây xanh. Bảo tồn hệ thống cây xanh được trồng từ thời Pháp. Phục hồi rừng keo 
ở nghĩa địa Hàng Keo. Trồng bổ sung cây xanh bóng mát và cây trang trí trên các tuyến 
thăm quan. 
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PHẦN 3: DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC 
CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC QUY HOẠCH 

TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ DI SẢN 
 

3.1. Dự báo về nhu cầu du lịch và các dịch vụ kèm theo 

a) Theo đánh giá hiện trạng du lịch Côn Đảo từ năm2009 đến tháng 8 năm 2014 
(bảng 7), xu hướng lượng khách tăng được xác định như sau: 

Bảng 9: Bảng tỷ lệ % khách du lịch giai đoạn 2009-2014 

  
Đơn 

vị/năm  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng lượt khách đến 
tham quan Côn Đảo %  100 142,9 235,9 291,5 316,5 322,4 
-Khách quốc tế: %  100 191,57 670,35 659,09 975,96 959,6 
-Khách nội địa: %  100 139,19 203,13 263,8 266,75 274,34 

Theo bảng trên, lượng khách du lịch so với năm 2009 càng ngày càng có xu hướng 
tăng cao. Đặc biệt lượng khách du lịch người nước ngoài 8 tháng đầu năm 2014 tăng so 
với năm 2009 gần gấp 10 lần. 

b) Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 của Thủ tường Chính phủ về việc 
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 
năm 2030 thì: 

Dự báo đến năm 2020 lượng khách du lịch khoảng 150.00-200.000 khách/năm 
(trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 15%) 

Dự báo đến năm 2030 lượng khách du lịch khoảng 250.000-300.000 khách/năm 
(trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%) 

Dự báo phát triển cơ sở lưu trú đến năm 2030 khoảng 2.000-2.500 phòng. 

Như vậy, theo hiện trang lượng khách du lịch cho thấy khách quốc tế chiếm tỷ lệ 
ngày càng cao hơn so với khách nội địa (ngược với dự báo của Quyết định số 1518/QĐ-
TTg ngày 5/9/2011). Riêng 8 tháng đầu năm 2014 khách quốc tế chiếm gấp gần 3,5 lần 
khách nội địa.  

Nếu theo quy luật thống kê ở bảng 9, cứ 5 năm lượng khách tăng khoảng 300%, thì 
đến năm 2020, lượng khách tăng khoảng 600% (tương đương 169.350 khách năm); Đến 
năm 2030 tăng khoảng 1000% (tương đương 282.250 khách năm). 

nguyÔn huÖ

ng
uy

Ôn
 t

hÞ
 m

in
h 

kh
ai

nguyÔn an ninh

khu b

khu a 

vâ
 t

hÞ
 s

¸u k hu c

QUY HO¹CH tæng thÓ (1/5000) B¶O TåN ,T¤N T¹O Vμ  ph¸t huy gi¸ trÞ KHU DI TÝCH LÞCH Sö C¤N §¶O
(§∙  §¦îC thñ t¦íng PH£ DUYÖT T¹I QUYÕT §ÞNH Sè  200/2001/QD-TTg NGµY 28 /12/2001)

3

51 6

7

8

9 11

1O
16

2322

28

13

14

15

17

26

18

20

19

26

4
2

CHó THÝCH KÝ HIÖU
KHU DI TÝCH TU Bæ PHôC HåI

KHU DI TÝCH CHØ GIò L¹I NÒN Vµ MãNG , CHèNG XUèNG CÊP

KHU C¤NG Së PHè Tï §¦îC PHôC HåI B¶O TåN C¶NH QUAN

KHU C¢Y  XANH

MÆT N¦íC
§¦êNG NéI Bé Bæ  XUNG

21- WC

21

21

21

22- BIA T¦ëNG NIÖM HµNG KEO

24 - NGHÜA §ÞA T¢Y
25 - NHµ QU¶N TRANG

24

25

27  - KHU BIÖT THù GI¸M THÞ T¢Y

27

§åI NóI

khuD

B

KHO¶NG TRèNG

12

3-  cÇu tÇu
4-  V¦êN Vµ T¦îNG §µI B¸C T¤N

2-  c«ng qu¸n

7-  k. ®. tra xÐt hái

5-  tr¹i 2
6-  tr¹i 3

8-  tr¹i 4
9-  c . cäp ph¸p

11- tr¹i 1

1-  nhµ chóa d¶o

10 -tr¹i 5
16- tr¹i lÝnh 23- n®. hµng keo

12- tr¹i 7
13- tr¹i 6

26 - NHµ QU¶N LÝ

14- tr¹i 8

15- tr¹i 9

17- nghÜa ®Þa hµng d¦¥NG

20- nghÜa ®Þa chuång bß
                           19- chuång vµ hÇm  ph©n bß
                          18- tr¹i giam chuång bß

28- Së Lß V¤I

 G IíI H¹N QUY HO¹CH n¨m 2001: 185HA

ph¹m vi b¶o tån phè cã gi¸ trÞ lÞch sö

nguyÔn huÖ

ng
uy

Ôn
 t

hÞ
 m

in
h 

kh
ai

nguyÔn an ninh

khu b

khu a 

vâ
 t

hÞ
 s

¸u k hu c

QUY HO¹CH tæng thÓ (1/5000) B¶O TåN ,T¤N T¹O Vμ  ph¸t huy gi¸ trÞ KHU DI TÝCH LÞCH Sö C¤N §¶O
(§∙  §¦îC thñ t¦íng PH£ DUYÖT T¹I QUYÕT §ÞNH Sè  200/2001/QD-TTg NGµY 28 /12/2001)

3

51 6

7

8

9 11

1O
16

2322

28

13

14

15

17

26

18

20

19

26

4
2

CHó THÝCH KÝ HIÖU
KHU DI TÝCH TU Bæ PHôC HåI

KHU DI TÝCH CHØ GIò L¹I NÒN Vµ MãNG , CHèNG XUèNG CÊP

KHU C¤NG Së PHè Tï §¦îC PHôC HåI B¶O TåN C¶NH QUAN

KHU C¢Y  XANH

MÆT N¦íC
§¦êNG NéI Bé Bæ  XUNG

21- WC

21

21

21

22- BIA T¦ëNG NIÖM HµNG KEO

24 - NGHÜA §ÞA T¢Y
25 - NHµ QU¶N TRANG

24

25

27  - KHU BIÖT THù GI¸M THÞ T¢Y

27

§åI NóI

khuD

B

KHO¶NG TRèNG

12

3-  cÇu tÇu
4-  V¦êN Vµ T¦îNG §µI B¸C T¤N

2-  c«ng qu¸n

7-  k. ®. tra xÐt hái

5-  tr¹i 2
6-  tr¹i 3

8-  tr¹i 4
9-  c . cäp ph¸p

11- tr¹i 1

1-  nhµ chóa d¶o

10 -tr¹i 5
16- tr¹i lÝnh 23- n®. hµng keo

12- tr¹i 7
13- tr¹i 6

26 - NHµ QU¶N LÝ

14- tr¹i 8

15- tr¹i 9

17- nghÜa ®Þa hµng d¦¥NG

20- nghÜa ®Þa chuång bß
                           19- chuång vµ hÇm  ph©n bß
                          18- tr¹i giam chuång bß

28- Së Lß V¤I

 G IíI H¹N QUY HO¹CH n¨m 2001: 185HA

ph¹m vi b¶o tån phè cã gi¸ trÞ lÞch sö



 

C

F
 

Tuy 
thiên nhiê

Việc
toán bãi đ

Lưu

3.2. 

Bao 
thông phù
chuẩn, ph

TT 

1 Cấp
2 Cấp
3 Tho
4 Tho
5 Chấ
6 Cấp
7 Cấp
8 Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ ph
Số 17 ngõ 1

Fax: 04. 62852

nhiên cần
ên. 

c xem xét 
để xe 2) D

u trú và các

Các chỉ t

gồm san 
ù hợp với
háp luật hi

Bẳn

p nước sin
p nước cơ 
oát nước b
oát nước b
ất thải rắn
p điện sinh
p điện cơ q
iếu sáng đ

ần Tu bổ di tí
32, Nguyễn X

2297. Email: h

n xác định

trên là cầ
Dịch vụ văn

c hoạt độn

tiêu kinh t

nền tiêu 
i công tác
iện hành c

ng 10: Bản

Hạng m

nh hoạt 
quan, CT

bẩn sinh h
bẩn CQ,  C
n sinh hoạt
h hoạt 
quan, CTC
đường phố

ch và Kiến trú
Xiển, Hạ Đình
hantatngan@y

h sức chứa

ần thiết ch
n hóa. 

ng khác ph

tế - kỹ thu

thủy, cấp 
c bảo tồn 
của Nhà nư

ng tổng hợ

mục 

TCC 
oạt 

CTCC 
t 

CC 
ố 

úc cảnh quan. 
, Thanh Xuân

yahoo.com     

a của Côn

ho đồ án q

hục vụ khá

uật 

thoát nướ
đồng thời
ước. 

ợp các ch

 
n, Hà Nội. Tel
                    

n Đảo, đặc

quy hoạch 

ách du lịch

ớc, cấp đi
i trên cơ s

hỉ tiêu về h

Đơn

l/ng-n
l/ng-n
l/ng-n
l/ng-n

kg/ng-
Kwh/ng

W/m2
Kw/

: 04. 3854796
                   

c biệt khu 

tổng thể b

h theo đồ 

iện, vệ sin
sở tuân th

hạ tầng k

n vị 

ng-đ 
ng-đ 
ng-đ 
ng-đ 
-ng-đ 

g/năm 
2 sàn 
/km 

67;  
                    

vực di sản

bảo tồn ở 

án quy ho

nh môi trư
hủ các tiêu

kỹ thuật 

Ch
GĐ 

2015-
2020 
120 
120 
120 
120 
0.8 
200  

  
 10 

H

                    

n văn hóa

chỗ: 1) T

oạch. 

ường và g
u chuẩn, q

hỉ tiêu 
GĐ

2021
2025
150
150
150
150
1.0
230

  
12 

ồ sơ Điều chỉn

                   

a và 

ính 

giao 
quy 

-
5 

nh Quy hoạch

                    

P

4.1. C

4.1.1

Tron
dựng ở đâ

+ 8 k
dở dang, g

+ M
Lưới, Sở 
vôi, Sở B
Lớn, Sở Ô

+ Nh
trong thị t

Bản đồ khu

h tổng thể bảo

                  

PHẦN 4:
VÀ PHÁ

Cơ sở đề 

1. Các giá

ng 113 nă
ây: 
khu trại g
gồm: 127 
ột hệ thốn
Bản chế, 

Bản chế, S
Ông Đụng
hiều nhà ở
trấn Côn Đ

u vực trung 
tài liệu

 tồn, tôn tạo v

                    

:  QUY H
ÁT HUY

xuất giải 

 trị của di

m tồn tại 

iam (Banh
phòng gia

ng các nơ
Sở Muối, 

Sở Rẫy An
, Sở Vệ si
ở, dinh thự
Đảo (khu n

tâm năm 18
u của Pháp

Không ản

và phát huy gi

                   

HOẠCH
Y GIÁ T

ĐẶC 

pháp quy

i tích để b

(1862 –

h I, Banh 
am; 42 xà 
ơi giam giữ

Sở Làm đ
n Hải, Sở
inh, Sở đấ
ự, công sở
nhà Chúa 

875, vẽ lại t

nh cụm di t

á trị Di tích lị

                    

H TỔNG 
RỊ DI T
BIỆT C

y hoạch   

bảo tồn và 

1975), thự

II, Banh 
lim; 504 p
ữ và lao đ
đá, Sở Kéo
ở Cỏ ống, 
ất dốc);  
ở phục vụ 
Đảo, Nhà

 
theo Bản 

tích Trại 4,5

ch sử quốc gi

                   

THỂ BẢ
ÍCH LỊC

CÔN ĐẢO

phát huy

ực dân Ph

III, Banh 
phòng “Bi
động khổ 
o cây, Sở 
Sở Hoà n

bộ máy k
à Công Qu

đồ khu vực

5,1 và chuồn

a đặc biệt Côn

                    

ẢO TỒN
CH SỬ Q
O 

y    

háp và M

IV... ) và 
iệt lập chu
sai gồm 1
Chuồng b
ni, Sở Bô

ìm kẹp, đư
uán). 

c trung tâm 
liệu của

ng cọp Pháp

n Đảo, tỉnh Bà

                  

N, TÔN T
QUỐC G

Mỹ - Nguỵ

1 trại đan
uồng Cọp”
18 sở tù (
bò, Sở Lò 
ông hồng, 

ược tập tr

năm 1885, 
a Pháp 

p 

à Rịa – Vũng 

                   

TẠO 
GIA 

ỵ đã cho x

ng xây dự
”. 
(Sở Tiêu, 
gạch, Sở 
Sở rẫy Ô

rung chủ y

vẽ lại theo 

Tàu  

38

xây 

ựng 

Sở 
Lò 

Ông 

yếu 

 
tài 



 

gi
đầ
và

cá
nh
nà
lò
hà
an
củ
qu

ch

 

Côn
S

Fax:

1) Giá

Kiểu 

Kiểu tre

Ngày 
iam những
ầu tiên. Ch
à trở thành

Nơi đâ
ách dã ma
hiều thế h
ày, các ph
òng dũng c
àng, như g
nh chị còn
ủa thực dâ
uần chúng

Đặc đ
hung, giam

ng ty Cổ phần 
ố 17 ngõ 132,
: 04. 6285229

á trị lịch sử

tra tấn của 

eo người để

1/2/1862,
g tội nhân
ho đến ng
h chốn "đị

ây, thực d
an, hàng c
hệ, trong c
hong trào 
cảm, bất k
gương của
n sáng mã
ân và đế q
g truyền th
iểm hệ th
m biệt lập

Tu bổ di tích 
, Nguyễn Xiển

97. Email: han

ử   

 

Pháp 

 

ể tra tấn 

, Nhà tù C
n mang án 
gày được g
ịa ngục trầ

dân Pháp v
chục vạn 
các trại mà
đấu tranh 
khuất của 
a đồng chí
ãi đến ngà
quốc đến 

hống yêu n
hống tù ở 
) còn có s

và Kiến trúc c
n, Hạ Đình, Th

ntatngan@yaho

Tù ch

Một trong
tù ở nghĩ

Côn Đảo 
từ 1 -10 n

giải phóng
ần gian" k

và Đế Quố
chiến sỹ c
à chúng ch
đã diễn r
các chiến

í Lê Hồng
ày nay. Nh

toàn thể n
nước và đấ
Côn Đảo 
sở tù (nơi 

cảnh quan.  
hanh Xuân, H
oo.com         

huồng cọp P

g những kiể
ĩa địa Hàng

được thiế
năm. Phó 

g 1975, Nh
khét tiếng. 

ốc Mỹ cù
cách mạng
ho xây dự
ra hết sức 
n sỹ cách 
g Phong, củ
hững công
nhân dân 
ấu tranh ch
khác với 
những ng

Hà Nội. Tel: 04
                    

 

Pháp 

 

ểu bia mộ 
g Dương 

ết lập theo
hạm trưở

hà tù Côn 

ùng bọn ta
g Việt Na
ựng nên. N
mạnh mẽ
mạng, thà
ủa chị Võ
g trình ở t
và thế gi
ho dân tộc
nhiều nơi

gười lao đ

4. 38547967; 
                    

Kiểu kiểm
tù

Thuyền vư
ng

o lệnh của
ởng Félex 
Đảo đã tồ

ay sai đã g
am và nhữ
Nhưng, ch
, thể hiện 
à hy sinh 

õ Thị Sáu…
trên Côn Đ
iới. Đồng 
c. 
i khác, ng
đồng khổ s

 
                    

m tra trước k
ù nhập Trại

ượt ngục củ
ày 28/2/195

a đô đốc 
Roussel là
ồn tại đượ

giam cầm,
ững người

hính trong 
1 ý chí k
chứ khôn

… mà gươ
Đảo đã tố
thời, cũng

goài nhà g
sai); nghĩa

Hồ s

                    

 

khi người 
i 

 

a tù sở đá 
52 

Bonard đ
à quản đố
ợc 113 năm

 đày đoạ 
i yêu nướ
những trạ

kiên cường
ng chịu đầu
ơng của cá
ố cáo tội á
g giáo dụ

giam (giam
a địa tù; v

ơ Điều chỉnh 

                   

để 
ốc 
m 

1 
ớc 
ại 
g, 
u 

ác 
ác 
ục 

m 
và 

hệ
gi
th

đầ
gi
tộ
Th

19
cá
tù 
Tr
trạ

kh

19
lư
Đị
kh

tre
lại
th
kh
Cô
Tr
th

uỷ

Quy hoạch tổ

                   

ệ thống ph
ám thị ngư
ực…).  

a) Trạ
a1) Tr

ầu, là nơi t
ữ những t
i phá hoại
hời Mỹ, tr

* Tên g
- Trướ

945, chủ y
ách mạng n

chính trị 
rại 1 gắn l
ại 1 và trại

- Từ nă
hông thể n

- Từ n
973: Trại P
ưu. Xé hìn
ịch tra tấn
hổ sai, chố

- Từ nă

a2) Tr
e, nứa, lá, 
i nhà tù, v
ành. Năm

ho, giếng 
ôn Đảo, g
rực, Nhà Ă
ành bệnh 

* Tên g
- Trướ

ỷ có đ/c T

ổng thể bảo tồn

                   

hục vụ quả
ười Việt, 

i tù   
ại 1: Trại
tạm giam 
tù chính tr
i và âm m
rại 1 là nơi

gọi: 
ớc năm 19
yếu lớp tù 
nổi tiếng n
vào loại "
liền với di
i 4. 
ăm 1945 -

nhốt tù đượ
ăm 1954 
Phú Thọ. 

nh Ngô Đì
n dã man.
ống chào c
ăm  1975 đ

rại 2: Trại
gỗ. Cùng 

vật liệu là
m 1876, Ph

nước… đ
giữ nguyên
Ăn (1964)
xá. Trại 2

gọi: 
ớc năm 19
Tôn Đức T

n, tôn tạo và p

                    

ản lý tù n
Sở Cò, To

 1 được k
tù nhân m

rị được liệ
mưu phá rố

i giam giữ

945. Tên g
chính trị s
như đ/c L
thành phầ
i tích chuồ

- 1954. Tê
ợc, tù nhân
- 1975. N
Giam tù c
ình Diệm 
 Cuối năm

cờ, chống 
đến nay. T

i 2 (Bagne
năm, tù n

à gạch, đá,
háp cho xâ
đến 1896 t
n trạng nh
); Giảng đ

2 gây ấn tư

45. Tên g
Thắng, Lê 

phát huy giá tr

                   

nhân (nhà 
oà Hành c

khởi công 
mới ở đất l
ệt vào hạng
ối trị an, ho
ữ tù chính 

gọi Bagne
sau Nam K
ê Duẩn, L
ần nguy hi
ồng cọp P

ên gọi Trạ
n được gia

Năm 1960
câu lưu (k

và các tr
m 1959, 1
khủng bố

Tên gọi Tr

e I): Năm
nhân nổi d
, vôi. Năm
ây thêm n
thì hoàn t

hà tù, có sử
đường, Câ
ượng mạnh

gọi Bagne 
Đức Thọ

rị Di tích lịch 

                    

Chúa đảo
chính, Sở N

xây dựng 
liền đưa ra
g “thành p
oặc tù vượ
trị câu lưu

e 3. Đây l
Kỳ khởi n

Lê Hồng P
iểm", "bất 
Pháp, do c

ại 4. Hầu n
am ở bagn
: tên gọi "
hông án). 

ranh ảnh, 
971: tù nh
. 
rại 1 (Trại

m 1862, di 
dậy đã đốt 
m 1875, bứ
nhà giam b
thành. Từ 
ửa chữa v
âu Lạc bộ
h bởi sự k

1. Chi bộ
... và sau 

sử quốc gia đ

                    

, khu biệt
Ngân khố

 từ 1928 đ
a đảo. Về 
phần nguy
ợt ngục nh
u. 

là nơi giam
nghĩa. Tron
Phong, Võ 

trị" bị kết
chuồng cọp

như  bỏ ho
ne 3 phụ. 
"Trại Bác
Năm 195
khẩu hiệu
hân tuyệt 

i Phú Thọ)

tích được
cháy nhà 
ức tường 
bên trái, k
năm 1954

và xây dựn
ộ, riêng hầ
iên cố và 

ộ Đảng Cộ
đó có nhi

đặc biệt Côn Đ

                   

t thự giám
ố, Nhà thư

đến 1939 
sau, trại 1

y hiểm”, “b
hiều lần, tù

m giữ biệ
ng đó có n
Văn Hiếu

t án tội âm
p là khu b

oang vì xu

 Ái", năm
59 giam gầ
u của địch

thực, đấu

). 

c xây dựn
tù. Năm 1
đá bao qu

khu xà lim
4-1975, M
ng thêm: N
ầm xay lúa
lạnh lẽo, g

ộng sản ra
iều đồng c

Đảo, tỉnh Bà R

                  

m thị Tây, 
ờng Tây, 

thì hoàn t
1 trở thành
bất trị”, b
ù phạm tộ

ệt lập thời
nhiều nhà 
u ... Đây là
m mưu phá
biệt lập ch

uống cấp t

m 1964: Tr
ần 1500 tù
h bỏ vào t
u tranh hò

ng, vật liệu
1863 Pháp
uanh trại đ

m cuối trại
Mỹ tiếp qu
Nhà Nguy
a được sử
ghê rợn củ

a đời năm 
chí đảng v

Rịa – Vũng Tàu

               39

khu nhà ở
kho lương

thành. Ban
h nơi giam
ị kết án về
ội sát nhân

 kì 1939 
hoạt động

à nơi giam
á rối trị an
hung của 2

trầm trọng

rại 1, năm
ù nhân câu
thùng cầu

ò la, chống

u là tranh
p xây dựng
được hoàn
i, nhà bếp
uản nhà tù
yện, Phòng
ửa chữa lạ
ủa nó! 

1932. Ch
viên ưu tú

u  

ở 
g 

n 
m 
ề 

n. 

- 
g 

m 
n. 
2 

g 

m 
u 

u. 
g 

h, 
g 
n 

p, 
ù 
g 
ại 

hi 
ú: 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    40
 

Ngô Gia Tự, Phạm Hùng... tổ chức nhiều chuyến vượt đảo; Tổ chức huấn luyện quân sự, 
do đ/c bí thư Phạm Hùng phụ trách lãnh đạo tù nhân khởi nghĩa giành chính quyền năm 
1945. Tù nhân lao động khổ sai ở hầm xay lúa, sân đập đá. 

- Từ năm 1945 - 1954. Tổ chức Liên đoàn tù nhân thành lập năm 1947 lãnh đạo 
phong trào đấu tranh in ấn báo chí, văn nghệ phản ánh chế độ lao tù...; Năm 1953 tổ 
chức Đại hội Đảng bộ Côn Đảo lần thứ tư; Năm 1954 đấu tranh đòi trao đổi tù binh. 

- Từ năm 1955 - 1975. Năm 1955 tên gọi Trại 1, năm 1960: Trại Cộng Hoà, năm 
1963: Trại 1, năm 1964: Trại 2, năm 1973: Trại Phú Hải; Tù nhân đấu tranh chống ly 
khai; Tù nhân bị đoạ đầy cực hình: tính từ tháng 8/1957 đến tháng 8/1958 có 118 người 
tù bị chết. Giam nhiều tù nhân bị kết án tử hình. Tù nhân tổ chức nhiều cuộc vược ngục 
thành công; Dưới bệ nằm khám 3 là nơi chôn giấu tài liệu Đảng thời kỳ 1960 -1973. 

a3) Trại : Trại 3 (Bagne II): được khởi công trong vòng 19 năm và hoàn thành năm 
1928. Chủ yếu dùng để giam riêng những tù nhân mang các án chính trị như cấm cố, 
phát lưu, lưu sứ. 

* Tên gọi: - Trước năm 1945. Tên gọi là Bagne II. Tù nhân bị cầm cố trong khám, 
nhiều người chết vì chế độ giam khắc nghiệt. Năm 1931 có 300 người chết, trong đó có 
30 người là tù chính trị; Dịch sách lý luận, kinh điển như Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, 
Tư bản, Chống Đuy rinh, Chủ nghĩa duy vật v.v... Biến nhà tù thành trường học cách 
mạng, mái nhà, đầu tường, nền nhà đều có thể là tủ sách bí mật. Tù nhân say mê học lý 
luận từ trình độ sơ cấp đến cao cấp; Nghiên cứu dịch, biên soạn tài liệu về văn hoá lịch 
sử, kinh tế v.v.. và phổ biến chúng rộng rãi thông qua các hoạt động văn hoá chính trị và 
trên sân khấu tù. Gửi tài liệu về đất liền; Đấu tranh giữa hệ tư tưởng Đảng Cộng sản và 
Đảng Quốc dân, nhiều đồng chí Quốc dân Đảng đi theo Đảng Cộng sản; Tuyệt thực đấu 
tranh năm 1954 thắng lợi; Khám 5 là nơi ra báo (Người tù sở) do đồng chí Nguyễn Văn 
Cừ làm chủ bút. Nội dung báo là thông tin tình hình đấu tranh và phổ biến chủ nghĩa 
Mác - Lê Nin; Khám 3 xuất bản tờ (Ý kiến chung) nghiên cứu về lý luận; Đồng chí Lê 
Hồng Phong, Nguyễn An Ninh bị giam ở khu biệt lập. 

- Từ năm 1945 - 1954. Tên gọi là Bagne II. Số 
lượng tù nhân tăng, nhiều người chết vì chế độ tù 
khắc nghiệt. Ngoài tù chính trị và các tù nhân khác 
còn có tù binh; Tù nhân biệt lập khám 8, 9, 10 đấu 
tranh và giải toả được khu biệt lập năm 1954; Khu 
biệt lập là nơi học văn hoá, lý luận, đào luyện cán 
bộ tù kháng chiến. 
- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là:  

Trại Quốc gia (1955-1960), Trại Nhân vị (1960), Trại 3 ( ?), Trại Phú Sơn (1973-
1975); Giam 41 phụ nữ ở 14 xà lim; Thành lập Đảng uỷ lâm thời do đ/c Trần Quang 
Hiệu làm bí thư. 

 
a4) Trại 4 
Trại 4: Sau Nam Kỳ khởi nghĩa (11-1940), năm 1941, thực dân Pháp đã cho xây 

dựng thêm bagne phụ của bagne 3 bằng sức lực của tù nhân, và vật liệu tại chỗ như san 
hô, đá, gạch, vôi, cát và sắt, xi măng, gỗ, ngói lợp.  

Vào những năm 1945-1954 tù nhân được 
giam ở đây do bagne 3 bị xuống cấp trầm 
trọng không thể nhốt tù được. Thời Mỹ được 
gọi là trại 4. 

* Tên gọi: 
- Trước năm 1945. Tên gọi là Bagne phụ 

của Bagne III. Trại 4 nối với Trại 1 qua khu 
biệt lập (chuồng cọp Pháp). Trại 4 được xây 
dựng vào cuối năm 1944.  

- Từ năm 1945 - 1954. 
- Từ năm 1955 - 1975.Tên gọi là Trại 4, 

chi nhánh Trại Bác ái (1960), Trại Phú Tường 
(1973). Tù nhân tuyệt thực đấu tranh đòi cải 
thiện đời sống. Tù nhân mổ bụng phản đối đàn 
áp; Tù nhân trừng trị, giết trưởng trại Nguyễn 
Văn Mười. 

a5) Trại 5 
Trại 5: là trại đầu tiên được Mỹ Nguỵ xây dựng tại Côn Đảo. Trại hoàn thành năm 

1962. Trại 5 được dùng nhốt các loại tù: câu lưu dân sự, câu lưu quân sự và chị em phụ 
nữ tù chính trị. 

* Tên gọi: 
- Trước năm 1945: chưa có. 
- Từ năm 1945 - 1954: chưa có. 
- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là Trại 5 (1962), Trại Phú Phong (1973-1975). 

Thành phần tù nhân gồm: câu lưu dân sự, câu lưu quân sự và nữ tù chính trị; Tù nhân  
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khám 7 tổ chức biểu diển 
văn nghệ kỷ niệm ngày 
chiến thắng Điện Biên Phủ 
(20/07/1973); Nữ tù tuyệt 
thực đấu tranh, chị Nguyễn 
Thị Bé mổ bụng moi ruột 
để phản đối hành động man 
rợ của quân địch đối với 
phụ nữ. Năm 1968 địch 
phải đưa các chị về đất liền. 

a6) Trại 6:  Năm 1968, trại được Mỹ cho khởi công xây dựng và hoàn thành năm 
1970, địch dùng để giam giữ tù chính trị câu lưu, đi làm khổ sai. Trại gồm 2 khu A và B. 
Mỗi khu có 20 phòng và 4 xà lim. 

* Tên gọi: - Trước năm 1945: chưa có. 
- Từ năm 1945 - 1954: chưa có. 
- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi Trại 6 (1955 - 1972), Phú An (1973 -1975).  Đấu 

tranh tuyệt thực 19 ngày của khu B; Khu B thành lập Đảng bộ "Lưu Chí Hiếu" ngày 
3/2/1972 do đồng chí Trần Cao Văn làm Bí thư; Tù chính trị câu lưu khu B phát hành 
báo (Xây dựng) và (Thanh niên), phổ biến thông tin giáo dục chính trị, sinh hoạt tư 
tưởng và tổng kết kinh nghiệm đấu tranh;  

Xảy ra cuộc đấu tranh đổ máu ngày 12/5/1973 chống lăn tay chuyển án tù chính trị 
thành thường phạm. Anh Hồ Chí Tặng và Nguyễn Kim Cúc bị chết ngạt vì hơi cay. 

a7) Trại 7 (Chuồng cọp Mỹ): xây dựng năm 1968, 
hoàn thành năm 1971. Trại gồm 8 khu A- B- C- D - E-  F- 
G - H, mỗi khu 48 chuồng cọp, tổng cộng 384 chuồng. 
Dùng để giam giữ những tù chính trị mà địch cho là 
ngoan cố đứng đầu nhất ở các trại giam trên Côn Đảo. Vật 
liệu xây dựng: đá, vôi gỗ, sắt, xi măng… 

* Tên gọi: 
- Trước năm 1945: chưa có. 
- Từ năm 1945 - 1954: chưa có. 
- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là Trại 7 (1971 - 

1973), Trại Phú Bình (1973 -1975).  
 

Người tù còn gọi nơi đây là chuồng cọp Mỹ. Đấu tranh, mổ bụng, moi ruột đòi cải 
thiện chế độ lao tù; Giam tù nhân nguy hiểm được thanh lọc từ các trại; Tuyệt thực ngày 
đấu tranh đòi cải thiện đời sống; Khu H là nơi đầu tiên nổi dậy giải phóng Côn Đảo. 
Đảng uỷ Lâm thời được thành lập do đ/c Trịnh Văn Tú làm bí thư. 

a8) Trại 8: (Trại Phú Hưng): được Mỹ tiến hành xây dựng cuối năm 1968, kiến trúc 
theo kiểu Mỹ, nhà đúc hoàn toàn, mục đích giam cầm những người yêu nước, chủ 
yếu là người từ đất liền mới ra… 

* Tên gọi: 
- Trước năm 1945: chưa có. 
- Từ năm 1945 - 1954: chưa có.  
- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là, Trại 8 (1972), Trại Phú Hưng (1973 -1975). 

Giam tù chính trị thường; Tuyệt thực và hô la đấu tranh cải thiện đời sống tù nhân. 
a9)  Trại 9 
Đang làm dở thì bỏ, chưa sử dụng 
10) Chuồng Cọp Pháp 
* Tên gọi: 
- Trước năm 1945. Tên gọi là khu biệt lập Bagne 3 (Trại 1). Chưa sử dụng giam tù nhân. 
- Từ năm 1945 - 1954. Tên gọi Khu biệt lập của Bagne 3 (Trại 1) và Bagne phụ của 

Bagne 3 (Trại 4). Lớp tù đầu tiên (1953) là 80 tù binh kháng chiến. 
- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là Khu biệt lập; tên thường gọi (do tù nhân đặt) là 

Chuồng cọp. Ở đây đã diễn ra phong trào chống ly khai (từ năm 1957 - 1964); Giam 
cầm tra tấn những người đảng viên trung kiên như Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Minh, Lê Văn 
Một v.v... trong phong trào chống ly khai 500 người đã ngã xuống, 5 người còn lại vẫn 
gương cao ngọn cờ bất khuất ấy. Tháng 1/1964 năm anh đã toàn thắng trở về. Đó là 
Nguyễn Đức Thuận, Phan Trọng Bình, Phạm Quốc Sắc, Lê Văn Một và Nguyễn Minh; 
Phong trào chống chào cờ (1965 - 1970); Năm 1967 có 180 tù nhân, địch sử dụng nhiều 
cực hình tra tấn dã man và chế độ tù khắc nghiệt, đặc biệt trận khủng bố đẫm máu ngày 
2/2/1967. Sau trận này chỉ còn 6 người quyết tử (Hoàng Thanh, Phan Trọng Huệ v.v...). 
Sáu người được anh em phong danh hiệu "Sáu ngôi sao" chống chào cờ của án tù chính 
trị; Ngày 29 - 11 - 1969 địch giam 342 phụ nữ, trong đó có 2 em bé. 
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Ảnh tư liệu khu Chuồng cọp Pháp 

b) Sở tù 
b1) Sở Củi - Chuồng Bò 
* Tên gọi:  
- Trước năm 1945. Tên gọi là Sở Củi - Chuồng Bò. Tù nhân lao động khổ sai bằng 

cách chăn nuôi bò, lợn để cung cấp thực phẩm cho bọn cai ngục và đốn củi dùng cho cả 
Côn Đảo (củi nhà đèn, củi hầm than, củi hầm vôi và củi bagne). 

- Từ năm 1945 - 1954. Tên gọi là Sở Củi - 
Chuồng Bò. Từ những năm 48, tù nhân Sở Củi - 
Chuồng Bò đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi 
hạ mức khổ sai. Tù nhân đình công tuyệt thực 1 
ngày trên toàn đảo. 

- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là Khu biệt lập 
Chuồng Bò. Trước năm 1963 Mỹ Diệm tiếp tục cho 
nuôi bò và tăng số phòng giam biệt lập; Năm 1963 
Mỹ Diệm cải tạo chuồng bò, heo thành hai khu A, 
B, gần đó có 1 hầm phân và nuớc tiểu, khi tra tấn 
địch đẩy tù nhân xuống; Nơi giam các tù nhân 
chính trị bị địch coi là ngoan cố và đầu sỏ; Năm 
1972, 26 người tù vượt đảo không thành bị ngâm ở  

hai hầm phân. Sau 3 ngày 1 người bị chết. Ngày giải phóng (1/5/1975) còn thấy 2 người 
nằm trong hầm phân.b2) Sở Lò Vôi 

- Trước năm 1945. Nơi lao động khổ sai của tù nhân: khai thác san hô ngoài biển, 
vận chuyển san hô về lò nung thành vôi. 

- Từ 1945 - 1954. Lò vôi ngừng hoạt động. 
-  Từ năm 1955 - 1975, là nơi đóng quân của đế quốc Mỹ. 
b3) Sở Lưới 
- Trước năm 1945: Nơi Bác Tôn lao động khổ sai. Bác tổ chức mạng lưới liên lạc 

giữa  Côn  Đảo  với  đất  liền và Đảng Cộng sản Pháp, Quốc tế cứu tế đỏ qua các thuỷ 
thủ của hãng hàng hải vận tải Năm sao; Bác Tôn tham gia hai lần tổ chức vượt ngục; 
Bác Tôn chăm cây bàng ở cạnh giếng nước phía sau nhà giam. 

- Từ năm 1945 - 1954. Bác Tôn lái ca nô do ta thu được đưa các đồng chí trong ban 
lãnh đạo Đảng uỷ về đất liền; Tổ chức nhiều cuộc vượt ngục thành công. Điển hình là 
cuộc vượt ngục năm 1948, tù nhân cướp tầu, khống chế địch và lái tầu về đất liền; Đấu 
tranh giữa  tù nhân chiến tranh và bọn Liên xã.  

- Từ năm 1955 - 1975: không sử dụng. 
b4) Sở Cò:  
- Trước năm 1945: được thành lập, mang tên là Sở Cò (sở Cầm) 
- Từ năm 1945 – 1954: là nơi giam giữ chị Võ Thị Sáu trước khi chị bị đưa ra hành quyết. 
- Từ năm 1954 – 1975: là trụ sở Quân Cảnh.  
b5) Các địa điểm lao động khổ sai khác nằm ngoài pham vi quy hoạch bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di tích 
* Khu vực Cỏ ống 
- Trước năm 1945: có khoảng gần 100 ngôi mộ, chôn rải rác. Lúc này có cơ sở tù 

chuyên trồng rau, cây lúa và chăm sóc dừa. 
- Từ năm 1945 - 1954: không sử dụng. 
- Từ năm 1955 - 1975. Năm 1960, Mỹ nguỵ mở đường, làm sân bay, có  4 người chết.  
* Khu vực Bến Đầm 
- Trước năm 1945: chưa có 
- Từ năm 1945 - 1954. Năm 1952 có 198 tù binh đã võ trang giải thoát. Song 

chuyến đi biển không thuận 117 người bị bắt lại, 81 người mất tích, sau này cựu tù chính 
trị Quảng Ninh đã dựng tạm tấm bia gỗ để tưởng niệm. 

- Từ năm 1955 - 1975: không sử dụng. 
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* Khu vực Hòn Cau 
- Trước năm 1945: có khoảng 200 ngôi mộ tù chết vào những năm 1942 -1944. Nơi 

đây trước kia là Sở tù Hòn Gai (nơi lao động khổ sai). 
- Từ năm 1945 - 1954: không còn sử dụng.  
- Từ năm 1955 - 1975: không còn sử dụng. 
* Khu vực Bảy Cạnh 
- Trước năm 1945: có khá nhiều tù  chết  vì đòn roi và khổ sai quá sức nằm rải rác 

ở các triền núi (Bảy Cạnh, Hòn Tre, Núi Chúa). 
- Từ năm 1945 - 1954: không sử dụng.  
- Từ năm 1955 - 1975: không sủ dụng. 
c) Nghĩa địa tù  
c1) Nghĩa địa Chuồng Bò 
- Trước năm 1945. Nghĩa địa tù đầu tiên ở Côn Đảo. Chôn tập thể (107 người). 
- Từ năm 1945 - 1954: không còn sử dụng.  
- Từ năm 1955 - 1975: không còn sử dụng. 
c2) Nghĩa địa Hàng Keo 
- Trước năm 1945. Hàng Keo là nghĩa địa thứ 2 (sau Chuồng Bò), nơi chôn khoảng 

10.000 người tù. 
- Từ năm 1945 -1954: không còn sử dụng.  
- Từ năm 1955 - 1975: không còn sử dụng. 
c3) Nghĩa địa Hàng Dương 
Có khoảng 10000 người tù đã được chôn ở đây. 
- Trước năm 1945. Tên gọi: Nghĩa Địa tù. Nơi chôn tù nhân chết do bị xử bắn, 

bệnh, tra tấn. Đặc biệt có nhà ái quốc Nguyễn An Ninh, Uỷ viên Quốc tế Cộng sản; Lê 
Hồng Phong, trưởng ban Hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương. Mộ ở khu A. 

- Từ năm 1945 - 1954: nơi chôn tù nhân. Đặc biệt có người con gái đất đỏ anh hùng 
Võ Thị Sáu. Tương truyền cô Sáu linh thiêng, các gia đình trên đảo lập bàn thờ. Chính tên 
chúa đảo Tăng Tư (1964) cũng trực tiếp xây mộ và dựng bia đá quý. Mộ nằm ở khu B. 

- Từ năm 1955 - 1975: nơi chôn tù nhân, chủ yếu ở khu C và một phần ở khu B. 
Đặc biệt có đồng chí Lưu Chí Hiếu, Võ Đắc Bằng. 

d) Hệ thống phục vụ và quản lý tù nhân  
d1) Thị trấn Côn Đảo 
- Trước năm 1945. Nơi làm việc, ở của bộ máy cai trị nhà tù. 

- Từ năm 1945 - 1954. Nơi làm việc, ở của bộ máy cai trị cùng gia đình.  
- Từ năm 1955 - 1975. Nơi làm việc, ở của bộ máy cai trị cùng gia đình. 
Các công trình có giá trị lịch sử và kiến trúc chủ yếu tập trung ở phố Lê Duẩn, Tôn 

Đức Thắng với các khu biệt thự của giám thị Tây, Toà Hành chánh, Ty Ngân khố, Viễn 
thông, Sở Cò, Kho lương thực, Nhà thương Tây, nhà Công quán, nhà Chúa đảo và các 
khu, dãy nhà giám thị. Năm khu biệt thự của giám thị Tây (nhà số 2a,b,c,d,e phố Tôn Đức 
Thắng). Dãy nhà giám thị (nhà số 3 phố Lê Duẩn); Ty Ngân khố ; Sở Cò (nhà số 6 Lê 
Duẩn). Phố Nguyễn Văn Cừ (nay là phố Lê Văn Việt); một đoạn phố Lê Duẩn từ 
ngã ba giao với phố Nguyễn Huệ tới ngã ba giao với phố Tôn Đức Thắng và đoạn 
phố Tôn Đức Thắng từ nhà thương Tây đến cây bàng Bác Tôn có thể xem như là 
PHỐ CÓ NHIỀU GIÁ TRỊ LỊCH SỬ vì một bên là nhà tù, bên kia là dãy giám thị 
hoặc trại lính.  

d2) Cầu Tàu 
- Trước năm 1945: Nơi lao động khổ sai rất cơ cực của tù nhân. Mỗi tảng đá xây 

cầu đều ghi dấu xương máu của tù nhân. Vì thế tù nhân gọi là cầu tàu 871 hay 914 để kỷ 
niệm số lượng tù nhân đã chết để xây cầu; Nơi tù nhân cướp xà lan, ca nô, ghe tam bản 
để vượt ngục. 

- Từ năm 1945 - 1954. Ngày 23/9/1954 Bác Tôn lập đầu mối liên lạc cùng với 25 
tầu Phú Quốc để đưa 1800 tù chính trị về đất liền; Cuối năm 1945 Pháp trao  trả 2000 tù 
chính trị tại Cầu Tàu.  

- Từ năm 1955 - 1975: Nơi vận chuyển tù nhân của Mỹ Ngụy. 
d3) Nhà Chúa Đảo 
- Trước năm 1945. Tên gọi là nhà Giám đốc quần đảo và đề lao Côn Đảo (gọi tắt: 

nhà Chúa Đảo); Nơi 32 chúa đảo ở và làm việc. Chúa đảo Anduard bị tù nhân trừng trị 
tại đây vào năm 1919. Nơi ban bố các thủ đoạn đàn áp, khủng bố và đày ải tù nhân. 

- Từ năm 1945 - 1954. Tên gọi là Uỷ ban hành chính Côn Đảo, Uỷ ban Nhân dân 
Côn Đảo, Uỷ ban Việt Minh (1945 - 1946), nhà của Giám đốc quần đảo và đề lao Côn 
Đảo (1946 - 1954); Nơi chính quyền cách mạng làm việc; Nơi 7 chúa đảo ở và làm việc. 
Nơi ban bố các thủ đoạn đàn áp, khủng bố và đẩy ải tù nhân. 

- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là Toà Hành chính (1965 - 1965), nhà của Đặc phái 
viên Hành chính kiêm Quản đốc Trung tâm Cải huấn Côn Sơn. Nơi 14 chúa đảo ở và 
làm việc. Nơi ban bố các thủ đoạn đàn áp, khủng bố và đẩy ải tù nhân. 

d4) Khu điều tra xét hỏi 
- Trước năm 1945: chưa có. 
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- Từ năm 1945 - 1954: chưa có. 

- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi là Phòng điều tra của Trung tâm Cải huấn Côn Sơn 
(1960-1965), Ban sưu tra (1966-1970); Nơi tra khảo, lấy khẩu cung và lưu trữ hồ sơ. 

d5) Nhà Công Quán 

- Trước năm 1945. Tên gọi là Nhà khách; Nhạc sỹ Camille Saint Saens ở và sáng 
tác nhạc kịch Brunehilda nổi tiếng. 

- Từ năm 1945 - 1954. Tên gọi là Nhà khách. Nơi đón tiếp các quan khách và phái đoàn. 

- Từ năm 1955 - 1975. Tên gọi nhà Công quán. Nơi đón khách.   

d6) Cầu Ma Thiên Lãnh 

- Trước năm 1945:  Nơi tù nhân bị lao động khổ sai. Mới xây dựng xong 2 mố cầu 
bọn thực dân pháp đã giết 350 tù nhân. 

- Từ năm 1945 - 1954: ngừng thi công (8 - 1945). 

- Từ năm 1954 - 1975: không thi công tiếp. Công trình này bỏ dở dang. 

d7) Trại lính 

Nơi quân lính ở. 

d8) Nghĩa địa “Tây” 
- Khu nghÜa ®Þa n»m trªn ®−êng tõ thÞ trÊn ra nghÜa ®Þa Hμng D−¬ng. NghÜa ®Þa 

®−îc quy ho¹ch t−¬ng ®èi c©n xøng; cã nhμ qu¶n trang, rμo khu«n viªn vμ cæng. §ãn lèi 
vμo tõ cæng, cuèi nghÜa  ®Þa  lμ ®μi t−ëng niÖm; Hai bªn lμ mé. 

HiÖn ®· chuyÓn ®æi thμnh v−ên hoa.  

e) Các công trình văn hóa - lịch sử khác 

e1) Đền bà Phi Yến 

- Trước năm 1945:  Năm 1785 nhân dân đã xây một ngôi đền thờ Bà. Đến năm. 
Năm 1861, thực dân Pháp chiếm Côn Đảo lập nhà tù, đã cho di dân về đất liền, từ đó 
ngôi đền bị xuống cấp và sụp đổ.  

- Từ năm 1945 -1954:  

- Từ năm 1954 - 1975: Năm 1958, trưởng ty ngân khố tỉnh Côn Sơn đã đề nghị 
trích một phần tiền trong quỹ phúc lợi của tỉnh cộng với lao động khổ sai của tù nhân 
xây dựng lại An Sơn Miếu trên nền ngôi đền ngày xưa để thờ bà Phi Yến. 

e2) Chùa Núi Một 

- Trước năm 1945: chưa có 

- Từ năm 1945 -1954: chưa có 

- Từ năm 1954 - 1975: Năm 1964, chùa được Mỹ - Nguỵ xây dựng, tên gọi Vân 
Sơn Tự  với mục đích là nơi hành hương cho các gia đình công chức giám thị trong bộ 
máy Nguỵ quyền lúc bấy giờ. 

Chùa toạ lạc ở lưng chừng một quả núi nhỏ, đứng tách rời hẳn khỏi hệ thống núi 
đồi nối tiếp nhau của quần đảo Côn Đảo (vì thế nhân dân quen gọi là Chùa Núi một). Là 
nơi có cảnh sắc thiên nhiên đẹp, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn Côn Đảo; 
bời vậy nơi đây được coi như đồi vọng cảnh. 

2) Giá trị kiến trúc 

a) Tổng quát về kiến trúc : Có thể hệ thống hoá giá trị kiến trúc bao gồm 3 loại hình: 

1) Hệ thống nhà tù (Trại): Bao gồm nhà tù kiểu Pháp và kiểu Mỹ. Kiến trúc Pháp 
và Mỹ khác nhau. Mỗi một kiểu điển hình cho sự dã man của bọn thực dân và đế quốc. 
Với hệ thống trại giam kiên cố, lạnh lẽo, những khu kỷ luật khắc nghiệt như hầm xay 
lúa, xà lim, phòng giam cấm cố, sân đập đá… là những thủ đoạn giết người hết sức tinh 
vi của kẻ thù làm cho người tù chết dần chết mòn. Sự khác nhau giữa kiến trúc nhà tù 
kiểu Pháp và kiểu Mỹ ở chỗ: Ở những trại do Mỹ Nguỵ xây dựng, là những kiến trúc 
tiêu biểu cho nhà tù kiểu Mỹ (trại 5, 6, 7, 8). Những tường đá dày và nặng nề (thời Pháp) 
được thay bằng những bức tường bê tông mỏng nhưng kiên cố hơn nhiều. Sàn nhà giam 
đá có những giá còng chân lỉnh cỉnh được thay thế bằng sàn láng xi măng trơn bóng; cây 
tròn nặng được thay bằng những cây còng răng nhẹ nhàng có khoá tối tân. Những tấm 
cửa gỗ nặng chình chịch được thay thế bằng những song sắt vững chắc hơn nhiều. 

 

Phòng 9 và 10 Trại 1 Sân trong trại 5 Trai 8 đang xây dựng dở 

Các hạng mục của trại thường có là: nhà làm việc, cột cờ, dãy phòng giam,  xà lim, 
phòng cấm cố, phòng biệt lập, hầm xay lúa, bệnh xá, nhà ăn, nhà bếp, vọng gác, cổng, 
tường rào, nhà kho, sân vườn. 
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tường rào. Cổng vào cao 4m, rộng 2,2m, cánh cổng bằng sắt kiên cố. 

  + Gồm có 3 dãy nhà giam 
(trong đó có 2 dãy phòng 
giam tập thể và 1 dãy biệt 
lập), 1 khu nhà bếp, 1 khu 
nhà ăn và 1 dãy nhà bệnh xá 
(dành cho bệnh nhân bị kiết 
lỵ) 

+ Trại được xây thêm 2 phòng 9, 10 
phía sau bệnh xá. 

  - Hạng mục công trình:  

  + Nhà bếp: Mái nhà lợp ngói; Tường nhà xây gạch; Nền nhà lát gạch 
bát. Gồm 2 cửa đi, cửa sổ được bảo vệ bằng song sắt. Hai bếp nấu 
được xây bằng gạch và xi măng, Mỗi bếp có 2 ống khói lớn được đúc 
bằng gạch và XM. 

  + Dãy nhà giam: Có 2 dãy là nhà giam. Mỗi nhà giam có 4 phòng, cấu 
trúc giống nhau. Tường dày 0,5m. Cửa phòng cánh gỗ kiên cố; bên 
trong cửa có lồng sắt kiên cố trước cửa phòng. Mái nhà lợp ngói. Bộ 
vì kèo đơn giản, bên dưới giăng lưới kẽm gai. Nền nhà láng xi măng. 
Trong phòng có 4 cửa sổ có chấn song sắt, 1 lối đi vào nhà cầu. 

  + Nhà y tế: Dãy nhà này được lợp bằng mái tôn xi măng. Gồm 3 
phòng. Trên trần nhà có lới đan bằng dây kẽm gai.Nền nhà láng xi 
măng. Các phòng thông với nhau bằng 1 cửa có cánh bằng sắt. Trong 
các phòng đều có lối dẫn vào nhà cầu. Cửa ra vào của các 3 phòng đều 
bằng gỗ. Cửa sổ song sắt. 

  + Dãy nhà cấm cố: mái nhà lợp ngói. Nền nhà láng xi măng. tường 
dày 0,5m. Bên trong, phía trước cửa cũng có lồng sắt. Phòng gồm 1 
cửa chính và 4 cửa sổ. Cửa đi bằng gỗ kiên cố. Trên bờ tường đan kẽm 
gai ô vuông. Giữa nhà có 1 cột xi măng đúc vuông. Trong phòng có 2 
lối dẫn vào nhà cầu.  
Phòng biệt lập  gồm 16 phòng giam nhỏ, mỗi phòng có diện tích 
2x1,2x2,5m. Cửa phòng rộng 0,7x1,7m. Trên bờ tường các mỗi phòng 
đều chăng dây kẽm gai 2 lớp phía trên. Sát mái có cửa sổ chấn song. 
Giữa phòng có 1 hồ nước. 

2 Trại 2 - Mặt bằng tổng thể: Trại 2 có tổng diện tích là 12015m2. Trại nằm 

 bên trong bức tường cao 4m, dày 50cm, được xây bằng đá tảng, bên 
trong tua tủa mảnh chai. Qua lớp cửa ngoài rộng 3m, 2 bên có 4 trụ cột 
hình tròn đường kính 25cm, cao 2,5m, bên trên trụ có tấm biển bằng xi 
măng đề chữ “Trung tâm cải huấn Trại Phú Hải”. 

  - Gồm các hạng mục công 
trình chính: Nhà giam, khu 
xà lim (hầm đá), nhà bếp, 
văn phòng giám thị trưởng, 
hầm xây lúa, nhà kho, giếng 
nước, khu đập đá… 
Giữ nguyên trạng nhà tù, có 
sửa chữa và xây dựng thêm: 
Nhà Nguyện, Phòng Trực, 
Nhà Ăn (1964); Giảng 
đường, Câu Lạc bộ, riêng 
hầm xay lúa được sửa chữa 
lại thành bệnh xá. 

- Gồm các hạng mục công trình chính: 
Nhà giam, khu xà lim (hầm đá), nhà 
bếp, văn phòng giám thị trưởng, hầm 
xây lúa, nhà kho, giếng nước, khu đập 
đá… 
Giữ nguyên trạng nhà tù, có sửa chữa 
và xây dựng thêm: Nhà Nguyện, Phòng 
Trực, Nhà Ăn (1964); Giảng đường, 
Câu Lạc bộ, riêng hầm xay lúa được 
sửa chữa lại thành bệnh xá. 
 

  + Văn phòng giám thị trưởng: gồm 3 phòng. Mái nhà lợp ngói tây. 
Tường xây bằng đá tảng, dày 30cm. Nền nhà láng xi măng. Gồm có 4 
cửa đi và 11 cửa sổ song sắt. Tam cấp xây gạch. 

  + Dãy nhà giam bên trái:  Mái được lợp ngói thời Pháp đề chữ 
Indochinh. Kết cấu gạch xây, trát vữa quét vôi. Vì kèo và đòn tay bằng 
gỗ, lớn và kiên cố. Bên dưới là lưới kẽm gai. Tường xây bằng đá tảng 
dày 100. Nền nhà lát đá tảng. Bệ nằm của tù nhân xây bằng đá tía, 
hình chữ L quay mặt vào nhau (chữ U), trên mặt láng xi măng và chôn 
những chốt sắt nhỏ có lỗ tròn. Bậc tam cấp xây gạch để trần. Cửa vào 
phòng gồm 2 lớp cửa: lớp ngoài bằng gỗ quét hắc ín, có ô cửa chấn 
song nhỏ dùng để kiểm tra tù nhân; lớp trong là cửa song sắt hình 
vòng cung, cách cửa ngoài 1m, đóng mở bằng một loại khóa đặc biệt. 
Có tất cả 36 cửa sổ, mỗi phòng có 3 cửa trước, 3 cửa sau và 2 cửa ở 
hai bên. 

  + Phòng trực: Mái nhà lợp tôn xi măng. Tường và cột xây bằng gạch. 
Nhà có 1 cửa chính và 6 cửa sổ. Hàng hiên trước nhà được che bằng 
mái đúc bê tông. Trước cửa văn phòng có tấm bảng đen để gắn lịch 
trực của giám thị và lệnh điều động khổ sai của các tù nhân hàng ngày.

  + Dãy nhà giam bên phái: Mái được lợp ngói thời Pháp đề chữ 
Indochinh. Kết cấu nhà xây gạch. Vì kèo và đòn tay bằng gỗ, lớn và 
kiên cố. Bên dưới là lưới kẽm gai. Tường xây bằng đá tảng, cột xây 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    47
 

gạch, trát vữa, quét vôi. Bệ cho tù nhân nằm xây gạch, láng xi măng 
lên trên. Bên trên có chôn chốt sắt để lỗ tròn xỏ chân cho người tù. 
Nền nhà bằng đá tảng để trần. Mỗi phòng giam đều có 1 nhà vệ sinh. 
Tất cả có 36 cửa sổ song sắt, cánh cửa bằng gỗ. Bậc cấp lên nhà được 
xây bằng gạch thẻ màu đỏ. 

  + Câu lạc bộ: Mái nhà lợp bằng tôn xi măng. vì kèo được chống bởi 4 
cọc gỗ ở trong tường. Mặt bằng hình vuông. Nền láng xi măng. Ba 
mặt xây tường bằng gạch và đá, quét vôi. Mặt phía trước không xây 
tường mà xây 8 bệ để chậu hoa cao 60cm. Cửa ra vào ở hai bên. 

  + Phòng hớt tóc: Diện tích phòng 2x10m. Mái lợp ngói. Tường xây 
bằng gạch và đá tảng, quét vôi màu vàng. Có 4 cửa, hai cửa vòm 
không có cánh và hai cửa có cánh gỗ. 

  + Phòng giam đặc biệt: Mái lợp ngói  vảy cá. Vì kèo và đòn tay bằng 
gỗ. Tường xây bằng đá tảng, những chỗ gần cửa xây bằng gạch thé, 
quét vôi màu vàng. Cột xây gạch. Trên bức tường sau có 3 cửa sổ, lớp 
trong và lớp ngoài đều được bảo vệ bởi hàng chấn song sất gắn chặt 
vào tường và có lưới bao quanh lớp ngoài. Bệ nằm của tù nhân xây 
gạch, láng xi măng lên trên. Bên trên có chôn chốt sắt để lỗ tròn xỏ 
chân cho người tù. Nền phòng giam lá đá tảng để trần. Cửa phòng 
giam có 2 lớp, lớp ngoài là cửa gỗ, được quét hắc ín, trên có cửa mắt 
cá. Lớp cửa trong được chắn bởi lớp song sắt hình vòng cung, cách 
cửa ra vào 1m. Phòng vệ sinh trong phòng có diện tích 1,6x1,8m, có 1 
lỗ dùng  để đi vệ sinh, không có bể chứa nước. 

  +Bệnh xá (hầm xây lúa): Mái lợp ngói chữ nhật. Vì kèo bằng gỗ. Tường xây 
đá dày 400, quét vỗi, dưới chân tường có rãnh thoát nước. Ba cây cột lớn xây 
gạch dùng để đỡ mái. Nền lát gạch bát tràng. Giữa nhà có một bức tường cao 
90cm ngăn đôi bệnh xá bằng gạch dày 150. Có 4 cửa sổ cánh gỗ sơn đen. Phía 
góc bên phải bệnh xá có nhà vệ sinh, một phần nhà lợp mái ngói có 2 lỗ cầu, 
một phần không lợp ngói mà chỉ có các thanh sắt  đan nhau có đặt bể nước. 

  + Nhà nguyện: Mái nhà lợp fibrô xi măng. Tường xây gạch dày 200. 
Phía trên đỉnh nhà nguyện có cây thánh giá. Nền nhà nguyện láng xi 
măng. Gồm có 3 cửa ở phía trước, 1 cửa ở phía sau, mỗi cửa có hai 
cánh gỗ sơn màu xanh dương nhạt. Ngoài ra còn có 4 cửa sổ có chấn 
song, cánh cửa cũng sơn màu xanh. Trước cửa nhà nguyện có 1 cột cờ.

  + Sân giếng nước:  Hình vuông, có cửa vào khu qua hai cột nhỏ. 
Tường khu xây gạch dày 100, quét xi măng; có 3 cửa nhỏ ở hai bên 
tường. Khu giếng nước được chia làm hai phần, tường ngăn xây bằng 
gạch. Bể nước xây gạch, láng xi măng bên ngoài. Nền giếng láng xi 
măng dày. 

  + Nhà ăn: Mỏi nhà lợp tụn xi măng, hệ thống vỡ kốo đũn tay bằng sắt, 
được sơn màu xanh. Tường nhà ăn được xõy lửng bằng gạch bụng 
kiểu; cột phũng ăn xõy gạch, quột vụi màu trắng dựng đỡ mỏi. Nền 
nhà lỏt gạch bỏt trằng. Gồm cú 6 cửa ra vào nhà ăn, ở mỗi cửa này đều 
cú bậc thang đi lờn. Trong nhà ăn gồm cú 16 bàn ăn chia làm 4 dóy 
khỏc nhau, cỏch nhau 1m; mỗi dóy cú 4 bàn, mỗi bàn cỏch nhau 1,8m. 
Cỏc bàn ăn này được xõy dựng bằng ximăng. 

  + Dãy xà lim (Hầm đá): Dãy xà lim có diện tích 26x5m, gồm 20 xà 
lim xây quay lưng vào nhau: có 4 xà lim đôi và 16 xà lim đơn. Mặt 
trước và sau của xà lim là sân lát đá tảng, viền ngoài xây bằng gạch 
thẻ đỏ, bên dưới có rãnh thoát nước rộng 500 chạy dọc theo dãy xà 
lim. Mái xà lim đúc BTCT dày 300. Tường xà lim xây bằng đá tảng 
dày 500; mỗi xà lim cách nhau một bức tường cũng dày 500, tất cả 
đều được trát vữa, quét vôi trắng. Nền bằng đá tảng. Trên nền là bệ 
xây bằng đá láng xi măng, bên trên có chôn chốt sắt có lỗ tròn đề sỏ 
còng tù nhân. Cửa xà lim được làm bằng sắt tấm bên dưới, bên trên là 
các song sắt. Cửa sổ hình chữ nhật có song sắt. 

  + Nhà bếp: Mái lợp ngói Pháp hiệu Indochine. Vì kèo bằng xi măng, 
đòn tay bằng gỗ màu đen. Tường nhà bếp dày 500 xây bằng đá tảng, ở 
những chỗ gần cửa xây bằng gạch , trát vữa, quét vôi trắng. Nền nhà 
bếp lát gạch bát tràng. Có bậc tam cấp từ dưới sân đi lên. Cửa xây 
bằng đá, quét vôi trắng, không có cánh. Phía trong cửa là hệ thống bếp 
nấu ăn gồm 4 bếp dọc xây sát tường và 12 bếp nằm ngang chia làm hai 
hàng xây quay lưng vào nhau, mỗi hàng 6 bếp. Bếp hình tròn, phía 
dưới là cửa lò, được xây bằng gạch thẻ, láng xi măng lên trên. Phía 
trên các bếp có 4 cột trụ và 4 ống khói, xây bằng gạch trát xi măng bên 
ngoài. Đằng sau nhà bếp có 1 cửa sổ, chấn song sắt. Trong nhà bếp có 
nhà kho nhỏ, có tường chắn giữa nhà kho và bếp, có 2 cửa ra vào nhà 
kho, cánh cửa bằng gỗ màu xanh. 
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  + Khu đập đá: Hình chữ nhật. Tường xây xung quanh bằng đá tảng có 
mảnh chai tua tủa bên trên, và một hàng rào dây kẽm gai trên cùng. 
Cửa ra vào có hai cửa sắt. 

3 Trại 3 - Mặt bằng tổng thể: Trại 3 có tổng diện tích: 13228 m2. Bao gồm: 13 
phòng giam tập thể, 01 khu biệt lập có 14 xà lim; 01 phòng tối (nằm 
cạnh Văn phòng giám thị); Phòng y tế, nhà ăn, nhà bếp, câu lạc bộ, 
phòng hớt tóc, phòng trật tự, văn phòng giám thị và sân vườn. 

  + Văn phòng trưởng trại:  Mái lợp ngói chữ nhật. Tường xây đá tảng 
dày 500. Nền láng xi măng. Cổng chính và cửa sổ hình vòm xây gạch. 
Cánh cửa bằng gỗ sơn đen. Hành lang rộng 2,5m. 

  + Dãy nhà giam phải: Mái lợp ngói vảy cá. Vì kèo bằng gỗ và sắt. 
Tường nhà giam dày 500. Nền bằng đá láng xi măng. Trong nhà giam 
có  hai bệ xi măng hình chữ L cho tù nhân ngủ. Giữa hai bệ là nhà vệ 
sinh. Cửa nhà giam gồm 2 lớp, lớp ngoài bằng sắt tấm, lớp trong là các 
song sắt được chôn vào tường. Cửa sổ song sắt. Thềm nhà giam xây 
bằng đá gạch. 

  + Căng tin: Mặt bằng hình chữ nhật. Bốn mái, mái lợp ngói tây. Hệ 
thống vì kèo bằng sắt và gỗ. Tường xây gạch dày 200, quét vôi trắng. 
Có 3 cửa ra vào hình tròn, hai bên có bệ để chậu hoa; hai cửa sổ hình 
tròn, viền vàng. Bếp xây bằng gạch, có 3 miệng lò; cửa vào bằng gỗ 
sơn xanh; cửa sổ song sắt không có cánh. Có nhà kho và nơi chứa củi. 

  + Khu xà lim: Mái lợp ngói vảy cá. Hệ thống đòn tay, rui mè bằng gỗ. 
Tường xây đá dày 0,5m. Bệ nằm xây gạch láng xi măng. Nền nhà lát 
đá. Có hành lang rộng 1m chạy dọc theo các xà lim, nền lát đá, phía 
ngoài lát gạch. Cổng vào khu xà lim hình vòm, lợp ngói. Cửa xà lim 
bằng sắt tấm sơn màu đen; cửa sổ xà lim hình vòm. 

  + Nhà trực ban: 

4 Trại 4 - Mặt bằng tổng thể: Trại 4 có tổng diện tích là 5804 m2. Bao gồm: 8 
phòng giam tập thể (chia làm 2 dãy, mỗi dãy 4 phòng); nhà bếp, nhà 
kho, bệnh xá và sân vườn. 

5 Trại 5 - Chưa có - Mặt bằng tổng thể: Trại 5 có tổng diện 
tích là: 3594 m2. Bao gồm: 12 phòng 

giam tập thể chia làm 3 dãy (mỗi dãy 4 
phòng) và một khu nhà bếp. 

6 Trại 6 - Chưa có 
 

- Mặt bằng tổng thể: Trại 6 có tổng diện 
tích là: 42140 m2. Bao gồm: 20 phòng 
giam và 8 xà lim được chia làm 2 khu A 
và B (mỗi khu có 10 phòng giam và 4 
xà lim). 

7 Trại 7 - Chưa có 
 

- Mặt bằng tổng thể: Trại 7 (chuồng cọp 
Mỹ) có tổng diện tích là 25768 m2. Bao 
gồm: 384 phòng biệt giam chia làm 4 
khu: AB - CD - EF - GH. Mỗi khu có 2 
dãy, mỗi dãy có 48 phòng. Đây là kiểu 
nhà giam đặc biệt bằng bê tông không 
có bệ nằm, người tù phải nằm dưới nền 
xi măng ẩm thấp. 

8 Trại 8 - Chưa có 
 

Trại 8 có tổng diện tích là 26200 m2. 
Bao gồm: 20 phòng giam và 8 xà lim, 
chia ra làm 2 khu, mỗi khu 10 phòng và 
4 xà lim 

9 Trại 9  

10 Chuồng 
cọp Pháp 

- Mặt bằng tổng thể: Khu chuồng cọp Pháp có tổng diện tích là 5475 
m2. Bao gồm: 120 phòng biệt giam (chia làm 2 khu, mỗi khu 60 
phòng). Bên trong có song sắt kiên cố và có hành lang ở giữa cho cai 
ngục, trật tự đi lại kiểm soát, hành hạ người tù. Ngoài ra, còn có 60 
phòng không có mái che được gọi là “Phòng tắm nắng” (chia làm 4 
dãy, mỗi dãy 15 phòng). Đây là nơi dùng để hành hạ phơi nắng, phơi 
mưa, đánh đập tra tấn người tù. 

B. Sở tù 

11 Sở củi – 
Chuồng 
bò 

- Mặt bằng tổng thể: Chuồng Bò có tổng diện tích là 4410 m2. Bao 
gồm: 

  9 phòng biệt giam, 24 hộc Mỹ - Nguỵ xả 24 hộc nuôi heo thành 24 
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chứa heo, 2 chuồng nhốt bò, 
1 hầm chứa phân bò. 

phòng giam. 

12 Sở Lò vôi - Mặt bằng tổng thể:  Lò vôi nằm cách biển 120m, dưới chân núi Bảy 
Cạnh. Được xây dựng bằng đá, gạch gắn kết bằng vôi vữa. 

  Mặt bằng lò vôi hình chữ 
nhật, gồm 3 phần: phần cầu 
thang, phần thân lò và phần 
nhà phụ. Bên cạnh có dãy 
nhà tạm giam Lò Vôi (gồm 
2 gian). 

- Phần nhà phụ (gian 3) của dãy nhà 
tạm giam do Mỹ xây dựng thêm. 

13 Sở Lưới 
 

- Mặt bằng tổng thể: Tổng 
diện tích là 757,01 m2. Gồm 
2 phòng cho giám thị và thư 
ký, 3 phòng còn lại, trong 
đó có 1 phòng dành cho tù 
nhân ở và làm việc 

- Không sử  
Hiện nay là CV Tôn Đức Thắng.dụng 

C. Nghĩa địa tù 

14 Nghĩa địa 
Chuồng 
bò 

Là nghĩa địa đầu tiên của 
đảo chôn tù nhân của phong 
trào chống Pháp cuối TK 
XIX.. 

- Không còn sử dụng chức năng làm 
nghĩa địa nữa. 

15 Nghĩa địa 
Hàng Keo 

Theo ban liên lạc cựu tù 
Côn Đảo tỉnh Khánh Hoà: 
"Nơi nhiều mộ nhất phải nói 
là Hàng Keo (mộ cha) rồi 
nói đến Hàng Dương (mộ 
con)". Năm 1992 phòng 
Lịch sử Đảng - Ban Tuyên 
giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
khảo sát khu vực trung tâm 
Hàng Keo còn khoảng 100 
ngôi mộ có dấu vết, trong 
đó chỉ có 2 mộ còn bia (ông 

 

Hồ Văn Mịch, chết ngày 
12/4/1930 và ông fêđô 
Nguyễn Đình Giáp, chết 
tháng 12/1934. Còn lại 
không dấu vết. Tra sổ 
khoảng cách giữa 2 người tù 
đã chết là 4 năm. Trong 4 
năm ấy có 802 người tù đã 
chết. 

16 Nghĩa địa 
Hàng 
Dương 

- Nghĩa trang là di tích lịch sử, là chứng tích  tội ác của kẻ thù với dân 
tộc ta, với các dân tộc bị áp bức (bởi trong đó có cả mộ tù người Nhật, 
Lào, Miên, Thái, Quảng Châu Loan).  
- Nơi này, về tính chất không chỉ có tù chính trị mà còn tù quân phạm, 
thường phạm mà nhiều người là cơ sở binh vận của ta, tham gia ủng 
hộ cuộc đấu tranh của tù chính trị. Vì thế Hàng Dương vốn là nghĩa 
địa tù chứ không phải nghĩa địa tù chính trị. 
- Nghĩa đại Hàng Dương có 4 khu: khu A, thời kỳ năm 1930; khu B, 
thời kỳ năm 1930-1954; và khu C, thời kỳ 1954-1975. 

D. Khu phục vụ quản lý tù nhân 

17 Khu điều 
tra xét hỏi

- Chưa có Là 3 dãy nhà phụ trong khuôn viên nhà 
giám thị trưởng. Xung quanh nhà điều 
tra xây tường kín theo lối kiến trúc 
Pháp.. Mái tường lát gạch, tường xây đá 
xanh. Cổng quay về hướng Bắc. 

18 Cầu tàu - Mặt bằng cầu tàu có chiều dài 130m, chiều rộng 4,8m, ở phía mũi tàu 
hình chữ T. Cầu gồm có 2 cánh chính (dài 20-25m) và 1 cánh phụ (dài 
9m, rộng 7,4m). 

19 Nhà Chúa 
đảo 

- Mặt bằng tổng thể:  Khuôn viên nhà Chúa đảo có diện tích 2ha. 
Tường rào bao quanh bằng đá hộc. Mặt tiền cổng chính có đặt 2 khẩu 
pháo 130 li trên bệ xây xi măng. Cánh cổng làm bằng sắt tấm và sắt 
song. Bên ngoài cổng chính có bốt gác hình tròn; xây tường dày và có 
mái đúc bằng BTCT. Bao gồm các hạng mục chính: Nhà chúa Đảo, 
nhà bếp, tháp nước, hồ chứa nước, sân tenis, dãy nhà của nhân viên 
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phục vụ chúa Đảo, hội trường, dãy nhà dành cho công chức. 
- Hạng mục công trình: Nhà chúa đảo có lối kiến trúc kiểu Pháp. Nền 
nhà cao hơn mặt đất 1,4m, hai lối bậc thang đi lên ở 2 bên. Ngôi nhà 
có hành lang 3 mặt, mặt trước lồi ra dùng để trồng hoa và cây kiểng. 
Tường nhà xây gạch. Kết cấu chịu lực bằng gỗ, cuốn vòm. Mặt tiền 
nhà có 1 cửa chính và 14 cửa sổ; 2 cửa chính và 1 cửa sổ ở hông trái; 2 
cửa chính và dãy cửa sổ ở bên hông phải. Ngôi nhà gồm 1 phòng lớn 
được dùng làm nơi tiếp khách; 3phòng nhỏ là phòng nghỉ ngơi của 
chúa đảo; 3 phòng được dùng làm nhà kho. 

20 Nhà công 
quán 

Nhà công quán nằm cạnh lối ra cầu tàu. Mặt trước nhìn ra hướng biển. 

  Nhà được xây theo lối kiến 
trúc Pháp. Mái lợp ngói 
hình vảy cá có móc. Kết cấu 
chịu lực bộ vì mái bằng gỗ. 
Tường nhà xây gạch.  Cửa 
cuốn vòm, cánh cửa cao, 
lớn bằng gỗ tốt. Nền nhà lát 
gạch đá nen 20cm x20cm. 

Xây thêm mặt tiền lồi. Mái lợp fibrô 
XM, dưới láng nền XM. 
 

21 Sở Cò Mặt bằng tổng thể: Sở Cò có tổng diện tích là 1516,2 m2. Tường rào 
bao bọc quanh khuôn viên được xây bằng gạch (bên trên, có trổ hình 
bầu dục cho thoáng) và đá (từ chân móng đến giữa hàng rào); đầu trụ 
trang trí hình mái nhà. Bao gồm:  Nhà phụ thuộc, xà lim, nhà chính và 
cây xanh. Cổng chính mở ra đường Lê Duẩn. 

  - Hạng mục công trình:  
+ Nhà chính ở giữa khuôn viên, được xây dựng theo lối kiến trúc 
Pháp. Mái nhà lợp bằng ngói tây; kết cấu chịu lực của mái làm bằng 
gỗ tốt, không sơn phết. Hệ thống cửa cao và lớn; gồm 3 cửa chính và 3 
cửa sổ, được làm bằng gỗ. Tường nhà xây bằng đá dày 40cm. Có hành 
lang rộng 2m, chạy xung quanh nhà. 
+ Nhà phụ thuộc: Năm bên trái dãy nhà chính. Gồm 4 căn phòng nối 
với nhà chính bằng một dãy hành lang. Mái nhà lợp ngói vảy cá. Kết 
cấu chịu lực bằng gỗ. 

+ Xà lim: Nằm phía sau Nhà chính, gồm 2 xà lim. Mái được lợp bằng 
ngói vẩy cá, kết cấu chịu lực bằng gỗ. Cửa thông gió xà lim có hoa 
văn lá chanh. Cửa xây theo kiểu cuốn vòm. 

22 Cầu Ma 
Thiên 
Lãnh 

Mục đích là bắc 1 cây cầu từ 
đường mòn 346 ngang qua 
dòng suối cạn sang bãi ông 
Đụng. Cầu được xây bằng 
đá hộc xếp chồng lên nhau 
tạo thành bờ khung (vách 
taluy), phía trong khung 
được lắp xen kẽ đủ loại đá 
mang nhiều kích thước khác 
nhau. Cầu mới chỉ xây được 
2 mố cầu, trụ cầu chính đang 
xây dựng dở dang 

- Công trình này không được xây dựng tiếp.

E. Các công trình tôn giáo tín ngưỡng 

23 Đền bà 
Phi Yến 

- Bị xuống cấp nghiêm 
trọng 

- Được trùng tu tôn tạo lại. Diện tích 
miếu 8,4x8,6m, kiểu nhà tứ trụ, cột xi 
măng, xà ngang, kèo, rui mè bằng gỗ. 
Mái bánh ú, lợp ngói âm dương. Nền lát 
gạch men, có 3 cửa ra vào chính điện 
bằng gỗ sơn xanh, 1 cửa sổ. 

24 Chùa Núi 
một 

- Chưa có Chùa nhìn về hướng ĐN. Tổng thể chùa 
gồm có chùa chính và pho tượng Quan 
Âm Nam Hải bằng đá đứng trên toà sen 
trong tư thế bắt ấn mặt hướng ra biển; 
cách chùa 50m có ngôi miếu nhỏ thờ 
Sơn thần. 
+ Chùa chính được xây dựng theo hình 
chứ Tam, gồm Chính điện, hành lang và 
Hậu điện. Kết cấu chùa bằng BTCT. 
Mái lợp ngói ống, trần BTCT. Nền nhà 
lát gạch bông, tường quét vôi. Cửa sổ 
hình chữ vạn. 
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là cao nhất ở Việt Nam và chắc chắn rằng ở đây có bộ sưu tập đầy đủ nhất các loài sò 
lớn ở Biển Đông. 

   

Khỉ Côn Đảo Sóc Côn Đảo Gầm ghì trắng 

   

Nhạn mao - Hòn Trứng Pacific Reef Egret Nhạn Sumantra 

   

Rùa biển Dugon (nàng tiên cá) San hô 

Như vậy, với các giá trị đặc biệt về cảnh quan và đa dạng sinh học, bảo tồn cảnh 
quan và đa dạng sinh học Côn Đảo được xác định là điểm ưu tiên hàng đầu trong Kế 
hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học và Chiến lược GEF cấp quốc gia được 
Chính phủ phê duyệt tháng 12/1995; được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa vào danh sách 
vùng biển ưu tiên bảo vệ trên phạm vi toàn cầu (2005); và được tiến cử công nhận là Di 
sản thiên nhiên ASEAN (2005). 

Phát triển du lịch là góp phần bảo vệ và nâng cao các giá trị sinh thái, các giá trị di 
sản văn hóa của Côn Đảo; đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi: Du lịch là 
ngành kinh tế tổng hợp có tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế - xã hội khác. Vì vậy 
du lịch Côn Đảo được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn cho nên việc phát triển du lịch 

sẽ là động lực để phát triển các ngành kinh tế liên quan như giao thông, cấp điện nước, 
vệ sinh môi trường, dịch vụ văn hoá - ẩm thực… 

4.1.2.  Nguyên tắc bảo tồn di tích  

* Về bảo tồn di tích 
Bảo tồn di tích không chỉ là giữ đất hay giữ các công trình kiến trúc đơn lẻ mà là 

bảo tồn cả hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài, ổn định để 
sử dụng và phát huy giá trị của di tích. 

Hệ thống các di tích Côn Đảo phân bố trên một phạm vi rộng, gồm nhiều cụm công 
trình, công trình và địa điểm lịch sử khác nhau. Khu di tcíh này lại nằm trên quần đảo có 
nhiều tiềm năng du lịch và kinh tế. Vì thế cần đặt công tác bảo tồn ở vị trí quan trọng 
đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo. 

Thị trấn Côn Đảo gắn liền với việc hình thành khu nhà tù Côn Đảo. Do đó cần bảo 
vệ bộ mặt lịch sử của thị trấn nhà tù với được xây dựng từ những năm 1920, bao gồm 
cầu tàu, nhà chúa đảo, nhà công quán, các công sở, trại lính, các biệt thự dọc theo bờ 
biển. Tại đây không cho phép xây nhà cao tầng, đồng thời không cho phép cải tạo ngoại 
thất các công trình từ năm 1975 trở về trước. 

Cùng với việc bảo vệ cảnh quan kiến trúc của di tích cần thống kê, bảo vệ các loại 
cây đã có tuổi thọ vài chục năm tại khu vực di tích. 

* Về bảo tồn, khôi phục cảnh quan 
- Toàn bộ Côn Đảo là khu vườn sinh thái hiếm nơi nào có được, việc bảo tồn cũng 

như bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường là một việc làm vô cùng cần thiết, góp 
phần gìn giữ môi trường du lịch và đảm bảo sự phát triển bền vững. 

- Bảo tồn cảnh quan đường phố: Phố của Côn Đảo là phố nhỏ, với vỉa hè hai bên 
trồng nhiều cây xanh bóng mát (cây bàng biển, cây phong ba..), cống đá lộ thiên, các dãy 
tường rào gạch theo lối kiến trúc Pháp, với mầu vàng đất truyền thống, ở những phố cổ; 
ở vùng ven là những con đường men theo triền núi. Phố với hai làn đường, có dải cây 
xanh phân cách ở giữa, với những con đường thẳng băng, hầm ngầm qua núi là ngôn 
ngữ của đô thị hiện đại. Nếu vậy, Côn Đảo sẽ không còn nét riêng nữa mà sẽ giống bao 
đô thị khác. 

- Bảo tồn cảnh quan di tích: Mỗi di tích nhà tù Côn Đảo chứa đựng bao mất mát 
đau thương của bao lớp chiến sỹ cách mạng và người thân của họ. Cùng với năm tháng, 
rêu phong đã phủ lên di tích. Việc bảo tồn khôi phục cảnh quan di tích là cải tạo cảnh 
quan trong khuôn viên di tích; khống chế và có qui định đối với việc xây dựng và chỉnh 
trang cảnh quan phía bên ngoài di tích. 
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* Về công trình xây dựng 
- Công trình xây dựng mới phải hài hoà với cảnh quan xung quanh. 

* Về kỹ thuật hạ tầng 
- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. 

* Về quản lý bảo tồn 
- Bảo tồn di tích phải gắn với việc phát huy giá trị của di tích, đặc biệt là thông qua 

hoạt động du lịch. 
Căn cứ công ước quốc tế về du lịch văn hoá đó được ICOMOS thông qua tại Đại 

Hội đồng lần thứ 12 ở Mexico, 10/1999: Ngày nay du lịch được thừa nhận là một động 
lực thúc đẩy bảo vệ di sản bằng cách gây quỹ thông qua tiền thu du lịch; giỏo dục cộng 
đồng và tác động đến chính sách của Nhà nước; là cầu nối giữa các nhà chuyên môn 
khác nhau, tạo nên điều kiện xây dựng du lịch bền vững và nâng cao khả năng bảo vệ di 
sản cho các thế hệ tương lai. 

* Về chiến lược phát triển du lịch bền vững huyện Côn Đảo 
Sơ đồ nguyên tắc đề nghị bảo tồn di tích lịch sử Côn Đảo 

 

Trên nguyên tắc bảo tồn 
để phát triển; lấy di tích 

nuôi di tích, nhưng 
không làm ảnh hưởng 
đến tính nguyên gốc của 
di tích, đề xuất mô hình 
phát triển tích hợp giữa 

du lịch và bảo tồn 

Phát triển du lịch qua sự tiếp cận văn hoá. Xác định du lịch văn hoá là loại hình du 
lịch chủ đạo đồng thời, gắn kết, phối hợp giữa du lịch văn hoá với du lịch sinh thái (sinh 
thái rừng quốc gia Côn Đảo và sinh thái biển) và du lịch nghỉ dưỡng (tắm biển - dạo 
chơi...) thành một tổng thể thống nhất. 

Phát triển du lịch văn hoá- lịch sử; Giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ tổ quốc, dân tộc. 

4.1.3. Khu vực bảo vệ di tích 

Căn cứ thông báo số 1238/TB/TU ngày 02/06/2014 của Thường trực Tỉnh Ủy tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu về điều chỉnh các quy hoạch của huyện Côn Đảo (có sự tham gia của 
Cục Di sản Văn hóa) khu vực bảo vệ di tích thu nhỏ so với trước kia còn là: 

 Tổng diện tích khu vực bảo vệ di tích, đồng thời là diện tích quy hoạch bảo tồn: 
110,69 ha. Trong đó: 

- Diện tích Khu vực bảo vệ 1: 41,04 ha 

- Diện tích Khu vực bảo vệ 2: 69,65 ha. 

Trong khu vực bảo vệ bao gồm 2 loại chủ yếu: cụm và điểm di tích độc lập. Đòi hỏi 
phải kết nối các cụm và di tích này thành một thể liên hoàn phù hợp với tính chất của di 
tích là “đảo tù”. 

Diện tích khu vực bảo vệ cho từng cụm, điểm di tích xem bảng 12. 

Bảng 12: Bảng  tổng hợp diện tích khoanh vùng bảo vệ các cụm, điểm di tích  

stt di tÝch 

diÖn tÝch b¶o vÖ
gIẢI PHÁP 
 b¶o tån kv 1 

(m2) 
kv 2 
(m2) 

1 CỤM DI TÍCH NẰM TRONG TRUNG TÂM THỊ TRẤN 
   

1.1 cÇu tµu 914 1085 

103178 

Tu bổ 

1.2 nhµ c«ng qu¸n 305 Nguyên trạng 

1.3 nhµ chóa ®¶o 21291 

Tu bổ, phục hồi 
bổ sung (đã có 
dự án chống 
xuống cấp mái) 

1.4 khu ®iÒu tra - xÐt hái 564 Tu bổ 

1.5 tr¹i 2 - phó h¶i 13210 Nguyên trạng 

1.6 tr¹i 3 15314 Tu bổ 

1. Khu b¶o vÖ 1. Di
tÝch gèc. BÊt kh¶ 
x©m ph¹m 

2. Khu vùc b¶o vÖ 2. 
víi møc ®é sö dông
thÊp, hç trî di tÝch

Trung t©m ®ãn
kh¸ch, b∙i ®Ëu xe

Khu chØ ®−îc ®i bé

ChØ cã xe buýt theo
tuyÕn DL

3. Khu du lÞch

4. Khu dÞch vô c«ng
céng

Lèi vµo

M« h×nh du lÞch khu vùc di tÝch LS - VH. 
(Dùa theo luËt DSVH)

1. Khu b¶o vÖ 1. Di
tÝch gèc. BÊt kh¶ 
x©m ph¹m 

2. Khu vùc b¶o vÖ 2. 
víi møc ®é sö dông
thÊp, hç trî di tÝch

Trung t©m ®ãn
kh¸ch, b∙i ®Ëu xe

Khu chØ ®−îc ®i bé

ChØ cã xe buýt theo
tuyÕn DL

3. Khu du lÞch

4. Khu dÞch vô c«ng
céng

Lèi vµo

M« h×nh du lÞch khu vùc di tÝch LS - VH. 
(Dùa theo luËt DSVH)

1. Khu b¶o vÖ 1. Di
tÝch gèc. BÊt kh¶ 
x©m ph¹m 

2. Khu vùc b¶o vÖ 2. 
víi møc ®é sö dông
thÊp, hç trî di tÝch

Trung t©m ®ãn
kh¸ch, b∙i ®Ëu xe

Khu chØ ®−îc ®i bé

ChØ cã xe buýt theo
tuyÕn DL

3. Khu du lÞch

4. Khu dÞch vô c«ng
céng

Lèi vµo

M« h×nh du lÞch khu vùc di tÝch LS - VH. 
(Dùa theo luËt DSVH)
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1.7 së cß 1562 
Tu bổ (đã có dự 
án) 

1.8 së lƯíi    Tôn tạo 

2 NghÜa ®Þa t©y   5529 Tôn tạo 

3 cỤM DI TÍCH PHÍA ĐÔNG BẮC THỊ TRẤN CÔN SƠN 
   

3.1 tr¹i 1 - tr¹i phó thä 13604 

503357 

Tu bổ 

3.2 tr¹i 4 - tr¹i phó tƯêng 5781 Tu bổ 

3.3 chuång cäp ph¸p 5525 Nguyên trạng 

3.4 tr¹i 5 - tr¹i phó phong 6682 Tu bổ 

3.5 tr¹i 6 - tr¹i phó an 37143 Tu bổ, phục hồi 

3.6 tr¹i 7 - tr¹i phó b×nh 30602 Tu bổ 

3.7 tr¹i 8 - tr¹i phó hƯng 32326 Tu bổ 

3.8 tr¹i 9 
203235 

Tu bổ 

3.9 nghÜa ®Þa hµng dƯ¬ng Tu bổ, tôn tạo 

3.10 nghÜa trang hµng keo   Tu bổ, tôn tạo 

3.11 së lß v«i 4252 Phục hồi 

4 cỤM DI TÍCH NGHĨA ĐỊA - TRẠI GIAM CHUỒNG BÒ 
   

4.1 nghÜa ®Þa chuång bß 
14490 30340 

Tu bổ 

4.2 chuång vµ hÇm ph©n bß 
Tu bổ (đã có dự 
án) 

4.3 tr¹i giam chuång bß 
Tu bổ (đã có dự 
án) 

5 cÇu ma thiªn l∙nh 889 10941 Tu bổ 

6 së muèi 402 
30876 

Phục hồi 

7 chïa nói mét 1275 Nguyên trạng 

8 ®Òn bµ phi yÕn 833 6007 
Tu bổ (đã có dự 
án) 

9 Nhµ t−ëng niÖm chÞ vâ thÞ s¸u (®Òn thê c« s¸u)  6397 Tôn tạo 

tæng céng 410370 696530   

4.2. Quy hoạch định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 
1/2000  

4.2.1. Ý tưởng quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 

 
Sơ đồ ý tưởng  quy hoạch 
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Phố cảnh minh họa ý tưởng quy hoạch 
 Ý tưởng quy hoạch không gian: Tạo ra hai trục không gian chính, nối kết các khu 

chức năng và các điểm di tích, mang từng ý nghĩa riêng; các trục này thuộc diện tích khu 
vực bảo vệ II của di tích: 

- Trục thứ nhất (Trục Tương Lai): Trục trung tâm của toàn khu vực, hướng ra 
biển. Bao gồm các hạng mục chủ yếu: đài tưởng niệm, quảng trường, hệ thống bể nước 
với các đài lửa. 

- Trục thứ hai (Trục Ký ức): Trục chạy dọc các di tích trại giam số 6, 7, 8 và 9. 
Trong không gian này, lắp đặt hệ thống âm thanh và tạo dựng cảnh quan mô phỏng hình 
ảnh quá khứ của Nhà tù Côn Đảo. 

4.2.2. Quy hoạch định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 

1) Phân vùng không gian, kiến trúc cảnh quan: 

- Đối với phân khu bảo tồn (Khu vực bảo vệ I):  
+ Không xây dựng các công trình kiến trúc mới. Ngoài việc tu bổ các công trình di 

tích đã bị xuống cấp; chỉ xây dựng bia biển giới thiệu di tích và biển chỉ dẫn đường có 
hình danngs, chất liệu phù hợp, được bố trí hợp lý, bảo đảm mỹ quan, không ảnh hưởng 
đến yếu tố gốc cấu thành di tích; 

+ Các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá huỷ hoàn toàn chỉ được 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 tư liệu khoa học; 

+ Các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá huỷ, không thuộc diện được 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 (Khu vực bảo vệ II):  
+ Công trình di tích đã được chuyển đổi mục đích sử dụng: Không được thay đổi 

hình thức kiến trúc và cảnh quan bên ngoài; 
+ Các công trình đã được xậy dựng: yêu cầu cải tạo hình thức kiến trúc, hàng rào và 

cảnh quan tương ứng với cảnh quan lịch sử; 
+ Diện tích đất trống xung quanh di tích được trồng cây xanh, vừa có tác dụng bảo 

vệ di tích, vừa tạo khoảng đệm, ngăn cách giữa di tích với khu vực xây dựng mới. Bảo 
vệ cảnh quan di tích và cải thiện môi trường.  

+ Xây dựng các công trình có tác dụng hỗ trợ phát huy giá trị của di tích với hình 
thức kiến trúc mái dốc, chiều cao tối đa của công trình so với cao độ vỉa hè không quá 
12 m; sử dụng vật liệu và màu sắc phù hợp, hài hoà với không gian cảnh quan chung của 
di tích; 

+ Bảo tồn và tôn tạo cảnh quan khu vực bảo vệ II của di tích phù hợp với không 
gian di tích và đặc điểm khí hậu địa phương. 

+ Đối với các công trình đã được xây dựng mới trên khu vực bảo vệ II (cũng là khu 
vực nhà cổ nhưng phá đi để xây dựng mới hoặc công trình di tích nhưng đã được chuyển 
đổi mục đích sử dụng) cần tiến hành tái tạo hình thức kiến trúc bên ngoài, hàng rào, vỉa 
hè và cảnh quan tương ứng với hình ảnh nguyên gốc, sao cho có thể gợi lại được không 
gian lịch sử. Nội thất bên trong có thể được cải tạo cho phù hợp với chức năng theo yêu 
cầu mới. Khi sửa chữa phải được sự thoả thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

+ Quảng trường Hòa Bình: là nơi tổ chức các sự kiện lớn, những cuộc mít ting nhân 
ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt. Quảng trường Hòa Bình hướng ra biển, kết thúc quảng 
trường là đài lửa bất diệt luôn cháy sáng. Hệ thống đài lửa được đặt trên thác nước, bố trí 
thành tầng lớp mang ý nghĩa tinh thần của các chiến sỹ cách mạng luôn rực cháy trong 
mọi hoàn cảnh, mọi thác ghềnh. Bên cạnh đó, kết hợp thêm với hệ thống ánh sáng nhân 
tạo và hệ thống mặt nước để tạo nên một vẻ lung linh về đêm. 

+ Nhà ở: trong phạm vi quy hoạch có một số công trình kiến trúc nhà ở nhưng có 
giá trị về mặt kiến trúc nằm trên các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ kiến nghị bảo 
tồn mặt đứng. 
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2) Giải pháp tổ chức không gian cảnh quan 

Quy hoạch hệ thống cây xanh Côn Đảo được chia làm 2 loại: cây xanh trong khu 
vực di tích (khu vực bảo vệ I), cây xanh trong khu vực bảo vệ di tích (khu vực bảo vệ 
II). Cây xanh bao gồm hệ thống cây xanh cổ thụ -  những cây đã chứng kiến từ sự hình 
thành, phát triển đi lên của Côn Đảo, và một hệ thống cây xanh mới được trồng. Hai hệ 
cây xanh sẽ cùng tồn tại và phát triển góp phần tạo cảnh quan đặc trưng cho Côn Đảo.  

- Khu vực bảo vệ I 
Cảnh quan trong khu vực bảo vệ I được hình thành từ thời Pháp, và có giá trị thẩm 

mỹ hơn cả. Việc tạo cảnh có tính đồng bộ (hình thức tường rào, cây xanh, cống rãnh…). 
Còn khu vực cảnh quan được hình thành từ thời Mỹ Nguỵ chủ yếu chỉ xây dựng nhà và 
hàng rào; không chú ý cảnh quan. Thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu 
di tích lịch sử Côn Đảo giải pháp quy hoạch cảnh quan cây xanh trong khu vực bảo vệ I 
như  sau: 

- Bảo vệ những cây bóng mát cổ thụ trong khuôn viên công trình di tích. Những 
loài cây : bàng, dừa, dương, lê ki ma...Đây là những cây có giá trị cảnh quan đặc trưng 
của Côn Đảo vì thế những cây này cần phải có sự chăm sóc tốt, phòng trừ sâu bệnh, cắt 
tỉa cành hợp lý để tránh sự đổ gãy khi có mưa bão. 

- Trong đất xanh khu nhà giam có những cây mọc dại không có gía trị cảnh quan 
nên cho nhổ bỏ. 

- Sân đường có cỏ dại mọc nên nhổ bỏ hoặc có sự cắt tỉa hợp lý để tạo ra sự nguyên 
sơ cho khu di tích. 

- Khu phố cổ ngoài sự chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành hợp lý cho những 
cây bàng cổ thụ phải có sự khống chế công trình xây dựng 2 bên đường phố để không 
làm ảnh hưởng đến sự sống và tồn tại của những cây bàng cổ thụ quý giá ở đây.- Không 
nên trồng mới, trồng thêm cây vào khuôn viên khu di tích để giữ nguyên cảnh quan của 
khu di tích. Có sự nghiên cứu trồng thay thế những cây lớn có hiện tượng chết hoặc đổ 
gãy. Nên trồng lại đúng loài cây đấy và có kích thước là cây đang trưởng thành nhanh 
cho giá trị cảnh quan di tích. 

Đối với khu vực trại tù: Giữ lại những cây bóng mát cổ thụ có trong khuôn viên trại 
tù những cây như Bàng, dương, lê ki ma, dừa, …. Đây là những cây có giá trị cảnh quan 
cũng như giá trị về mặt lịch sử gắn liền với nhà từ Côn Đảo. Do vậy những cây cổ thụ 
này cần được chăm sóc kỹ lưỡng và thường xuyên, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa bớt cành 
cây, có biện phát chống đỡ một cách hợp lý để tránh sự gẫy đổ khi có mưa bão. Có sự 
nghiên cứu thay thế  những cây lớn có hiện tượng chết hoặc gẫy đổ. Nên trồng bổ sung 
đúng chủng loại loài cây và có kích thước trưởng thành để phát huy tốt giá trị cảnh quan 

Đối với khu vực sở tù: Cần có các biện pháp chăm sóc thay thế các cây phát triển 
kém, cây gẫy đổ, phát quang cỏ dại trồng bổ sung các loài cây như keo, đại… và các loài 
cây bụi, cây hoa để tạo lên sự hài hòa, thoáng đãng. Việc chọn lựa các loài cây cùng  
chủng loại và kích thước, có tán đẹp, nghiên cứu bố trí trồng kết hợp sao cho hiệu quả 
nhất, tránh gây ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.  

Hình ảnh một số loại cây trồng được sử dụng trong khu quy hoạch 

  

Cây bàng biển Cau trắng Bách nhật (Gomphera) 

  

Dương- phi lao (Casuarina equisetefolia) Hoa anh đào 

   

Bàng (Terminila captapa) Cây phong ba 
Muồng hoàng yến  

(Cassia Fistula) 
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Đối với công trình liên quan đến quản lý tù nhân: Bảo tồn các loại cây cổ thụ sẵn có. 
Đối với nghĩa địa tù: Khu vực nghĩa địa Chuồng Bò và nghĩa địa Hàng keo, nghĩa 

địa Hàng Dương cần tổ chức cây xanh trong khuôn viên các  nghĩa địa sử dụng các loại 
cây như dương, phi lao, đại,… ngoài ra kết hợp thảm cỏ, và cây bụi để tạo nên sự hài 
hoà tính chất công trình và tổng thể không gian khu nghĩa địa, tạo sự tĩnh lặng. Hạn chế 
sử dụng các loại hoa, cây cảnh màu sắc rực rỡ để trang trí tránh biến di tích thành công 
viên. 

Nhìn chung, cần biến Côn Đảo thành một đô thị vườn với điểm nhấn là các không 
gian di tích lịch sử. Vì vây cần đưa ra các giải pháp bố trí cảnh quan cho phù hợp.Những 
hàng cây cổ thụ và vườn lớn, vật liệu đá tự nhiên đi liền với cảnh quan cây xanh giản dị 
như Bàng, Bằng lăng, đề, đa, phi lao,... mang tính chất tĩnh lặng, gần gũi. Các khoảng 
nghỉ trồng cỏ theo dạng mảng lớn tạo ra một không gian thoáng nhìn ngắn các công 
trình. Tuy nhiên về tổng thể không gian xanh của khu di tích đang bị chia cắt bởi hệ 
thống đường sá, tường bao xây mới. Tính hệ thống của cả quần thể bị mất dần. Do đó hệ 
thống cây xanh cần đảm bảo tính liên tục và liên kết và đặc biệt khai thác cảnh quan tự 
nhiên để gắn kết hài hòa với nhau bằng các mô hình trục cây thẳng hàng, mảng cây 
xanh, khu vườn cây.  

- Khu vực bảo vệ II 
Quy hoạch trồng cây tạo ra cảnh quan đặc trưng của Côn Đảo. Trồng thuần loài tại 

những tuyến phố ngắn tạo đặc trưng riêng cho từng tuyến phố. 
Trong khu vực đất xanh công viên tưởng niệm trồng những loài cây mang tính đặc 

trưng và phổ biến cho Côn Đảo như bàng, cây phong ba, dương, keo…. 
Trong khu vực đất xanh vườn hoa - lâm viên trồng nhiều cây trang trí tạo cảnh sắc 

tươi mới cho Côn Đảo.  
Trong khu vực đất xanh bảo vệ di tích trồng các loài cây tạo bóng mát, những khu 

vực giáp với di tích nên trồng mới các loài cây mang tính đặc trưng Côn Đảo. 
Đối với hệ thống cây xanh đường phố: Hiện nay hầu hết các tuyến phố đã có hệ 

thống cây xanh, trong đó đặc biệt là những phố cũ như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, 
Nguyễn Huệ…có nhưng hàng cây cổ thụ cần được bảo tồn. Những hàng cây cổ thụ này 
đã góp phần tạo nên hình ảnh đáng nhớ về những con đường ở Côn Đảo.  

Các không gian năm ngoài di tích cần thể hiện được tinh thần đổi mới và đi lên 
từng ngày của Côn Đảo vì thế trong khu vực này cây xanh được trồng phải tạo được 
cảnh quan tươi mới, từ chốn “địa ngục trần gian” nay đang trở thành một hòn đảo xinh 
đẹp phát triển. Các loài cây được trồng trong những khu vực này vẫn có những cây 

mang tính đặc trưng của Côn Đảo như: bàng, dương. Nhưng bên cạnh đó phải thêm vào 
là những loài cây mới như: muồng hoàng yến, Lát hoa, sao đen, đùng đình, hoa anh 
đào…Lựa chọn nhiều loài cây có giá trị trang trí cao mà thích hợp với điều kiện sống và 
phát triển của Côn Đảo để trồng như: mẫu đơn, huyết dụ, bỏng nổ, duối gai... 

  
Phượng (Delolix regia) Dừa (Cocos nucifera) Đại trắng (Phumenia Obtusa ) 

  

Lát hoa (Chukrasia tabularis) Tre (Bambusa Vulgaris) Tuế gân chim 

  

Vạn tuế (Cycas revolusa) Sao đen (Hopea odorata) Ngọc lan (Michelia alba) 

Đối với một số trục đường quan trọng, trồng cây tạo thành hàng mang tính dẫn 
hướng. Ví dụ: khu vực hai bên quảng trường trồng 3 hàng cây dương mỗi bên nhằm tạo 
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sự liên kết với không gian xanh phía nghĩa trang Hàng Keo và tập trung hướng nhìn về 
phía đài tưởng niệm. Dải cây xanh nối khu trung tâm đảo với nghĩa trang Hàng Dương 
trồng hai hàng cây đại trắng mang ý nghĩa tâm linh. 

Cụ thể một số trục quan trong như sau: 
Trục không gian cảnh quan đường Nguyễn An Ninh, từ nghĩa địa Tây đến nghĩa 

trang Hàng Dương: Cây chủ đạo là cây đại (có ý nghĩa tâm linh) được trồng thành hàng, 
tạo không gian đóng mở, hướng con người về quảng trường trung tâm di tích (nơi có 
nghĩa trang Hàng Dường, đền thờ, tượng đài Côn đảo...). Hai bên đường được tái hiện 
các hình ảnh và âm thanh liên quan đến gía trị lịch sử của di tích Côn Đảo. 

Trục cảnh quan trung tâm, nối từ biển (nghĩa trang Hàng Keo) đến quảng trường Hòa 
Bình: Tổ chức hệ thống mặt nước và hàng cây đa hai bên tượng trưng cho sự đoàn kết 
với biểu trưng là các bộ rễ cây đa quấn nhau. 

Các mảng xanh công cộng được trồng kết hợp các thảm cỏ cây xanh và thảm hoa 
theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian sử dụng. Các khu vực ven biển 
nên dùng các loại cây xanh bản địa như bàng, phi lao... tạo cảm giác tự nhiên, ít phải 
chăm sóc đồng thời là tường chắn xanh bảo vệ bờ biển. Tại một số khu vực thích hợp có 
thể trồng các loại cây ăn quả theo mô hình sinh thái nông nghiệp cảnh quan. 

4.3. Bản đồ xác định các khu vực bảo vệ và cắm mốc giới di tích; Xác định khu 
vực cần giải tỏa vi phạm di tích  

4.3.1. Xác định khu vực bảo vệ và cắm mốc giới di tích 

- Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi một số điều của Luật 
di sản văn hóa ngày 18/06/2009; 

- Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính phủ Quy định 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

- Căn cứ Thông tư số 18/2012/BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12  ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Căn cứ Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị. 

Cắm mốc giới phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Các mốc giới cần cắm ngoài thực địa gồm:  

+ Mốc theo ranh giới khu vực bảo vệ di tích. Khu vực bảo vệ di tích, theo quy định 
của Luật di sản văn hóa là giới hạn của khu vực bảo vệ I và II.  

+ Mốc tim đường, mốc ranh giới khu vực quy hoạch. 

Mốc tim đường là mốc xác định toạ độ và cao độ vị trí các giao điểm và các điểm 
chuyển hướng của tim đường, có ký hiệu TĐ.  

Mốc ranh giới khu vực quy hoạch là mốc xác định đường ranh giới phân định giữa 
phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc 
các công trình hạ tầng kỹ thuật, có ký hiệu CGĐ. 

Mốc ranh giới khu vực khu vệ di tích là mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm 
xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá và các khu vực cần bảo vệ khác, 
khu vực bảo vệ I có có ký hiệu RG1 và khu vực bảo vệ II có ký hiệu RG2. 

Hồ sơ cắm mốc giới được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000.   

- Yêu cầu về cột mốc: 

+ Cột mốc bao gồm đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 
200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết. 

+ Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm. 

+ Thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân mốc được quy định  như sau: 

Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm; 

Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm;  

Mốc ranh giới có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm.  

Mặt mốc được gắn tim sứ có ký hiệu và số hiệu mốc. 

Độ sâu chôn mốc tối thiểu là 100 cm.  

Xác định khối lượng cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích, mốc giới quy hoạch 

(Có bản vẽ định vị mốc và thống kế số lượng mốc giới kèm theo) 

Cơ sở xác định: 

Khoảng cách giữa các mốc giới được xác định theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD 
Bộ Xây dựng là từ 30 mét trở lên tuỳ thuộc vào địa hình địa mạo khu vực cắm mốc và 
phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ.  

Tuy nhiên do địa hình địa mạo của khu vực quy hoạch phức tạp nên ranh giới 
không chỉ thẳng mà còn gẫy khúc, cong, xiên – nhiều giao điểm. Vì vậy, một số giới hạn 
phải cắm dày (tại các điểm giao).  
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 Mốc giới cần cắm gồm 2 loại: 

- Mốc giới theo quy hoạch 

- Mốc giới khu vực bảo vệ di tích 

Quy trình cắm mốc 

- Mốc giới được xác định vị trí trên thực địa theo phương pháp toạ độ cực, được 
thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử. 

- Căn cứ vào hệ thống mốc toạ độ, độ cao do chủ đầu tư cung cấp, sử dụng máy toàn đạc 
điện tử TC1800 để xác định vị trí điểm quy hoạch theo hệ thống toạ độ đã được duyệt. Các 
điểm mốc định vị đảm bảo độ chính xác tương đương điểm đường chuyền cấp III, IV. 

- Tiến hành cắm cọc bê tông tại các điểm đã định vị (tuỳ vào vị trí có thể tiến hành 
chôn cọc bê tông.  

- Mốc chôn chắc chắn, số liệu mốc được ghi bằng sơn đỏ trực tiếp lên mặt mốc 
hoặc vị trí gần nhất có thể. 

- Vẽ minh hoạ vị trí các mốc của công trình. Sau khi chôn cọc xong tiến hành đo lại 
toạ độ và độ cao của hệ thống cọc đã được chôn.  

4.3.2. Xác định khu vực cần giải tỏa vi phạm di tích 

Trong khu vực quy hoạch, có một số di tích đang được sử dụng không đúng chức 
năng, kiến nghị di chuyển nhà làm việc của BQL di tích Côn Đảo (đang đặt tại di tích 
Nhà Chúa Đảo) sang vị trí khác. 

4.4. Quy hoạch tổng mặt bằng 

4.4.1. Khu vực bảo vệ 1 

Các di tích cần được lựa chọn các giải pháp bảo tồn một cách thích hợp. Một điều 
khá thuận lợi ở Côn Đảo là các di tích đều có niên đại cách đây chưa lâu; tư liệu ghi 
chép về di tích còn. Bởi vậy trùng tu, bảo tồn di tích với vật liệu và chất liệu thay thế 
tương đương như vật liệu gốc là hoàn toàn có thể. 

Sử dụng một số biện pháp bảo quản di tích: diệt cây cỏ, diệt nấm mốc, làm kín vết 
nứt trên bề mặt, chống han rỉ cho cửa sắt, đảo ngói. 

- Không được xây dựng các công trình kiến trúc mới. Ngoài việc trùng tu lại các di 
tích. Chỉ xây dựng bia biển giới thiệu di tích và chỉ dẫn đường. Tuy nhiên các hạng mục 
này phải đảm bảo mỹ quan, được bố trí hợp lý, không đè lên nền móng, dấu vết của các 

di tích gốc. Đồng thời kích thước, hình dạng và chất liệu của bia biển phải phù hợp với 
di tích. 

- Đối với các công trình trong di tích đã bị phá huỷ hoàn toàn nhưng có giá trị về 
mặt kiến trúc, hoặc có ý nghĩa hoàn chỉnh một không gian quy hoạch và có đầy đủ tư 
liệu thì có thể được phục hồi. 

- Đối với các công trình nằm trong di tích không thuộc diện được phục hồi, tiến 
hành bảo tồn phần nền móng còn lại hoặc trồng cây xanh để thấy được vị trí, quy mô 
công trình. 

Bảng 13: Bảng chỉ dẫn thiết kế, bảo tồn tôn tạo các cụm, điểm di tích 

stt di tÝch 
gIẢI PHÁP 
 b¶o tån 

GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1 
CỤM DI TÍCH NẰM TRONG TRUNG 
TÂM THỊ TRẤN   

1.1 cÇu tµu 914 Tu bổ 
- Tu bổ mặt cầu tàu, bờ kè 2 bên cầu tàu 
- Tu bổ các trụ lan can 
(theo hiện trạng năm 2015) 

1.2 nhµ c«ng qu¸n 
Nguyên 
trạng 

Đã tu bổ phục hồi, bảo quản chống xuống 
cấp thường xuyên 

1.3 nhµ chóa ®¶o 

Tu bổ, phục 
hồi bổ sung 
(đã có dự án 
chống 
xuống cấp 
mái) 

- Chuyển toàn bộ bộ phần trưng bày sang 
nhà bảo tàng mới và bố trí nhà làm việc 
Ban Quản lý tại vị trí khác theo quy hoạch;
- Dỡ bỏ nhà xây mới không có trong 
nguyên gốc di tích; 
- Tu bổ và phục hồi nhà hiện tồn và công 
trình đã mất theo nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện hình ảnh sinh 
hoạt của di tích gốc bằng tượng composit 
(mannequin).   

1.4 khu ®iÒu tra - xÐt hái Tu bổ 

- Tu bổ và phục hồi nhà hiện tồn theo 
nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện hình ảnh hoạt 
động của di tích gốc bằng tượng composit 
(mannequin).   

1.5 tr¹i 2 - phó h¶i 
Nguyên 
trạng 

- Công trình đã được tu bổ phục hồi chống 
xuống cấp phòng giam đặc biệt, mương 
thoát nước 

1.6 tr¹i 3 Tu bổ 

- Tu bổ nhà hiện tồn và phục hồi nhà ăn 
theo nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện hình ảnh hoạt 
động của di tích gốc bằng tượng composit 
(mannequin).   
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1.7 së cß 
Tu bổ (đã 
có dự án) 

- Đã tu bổ phục hồi công trình chính 
(nguồn vốn tỉnh). 
- Đang thực hiện dự án tu bổ phục hồi dãy 
nhà phụ và nhà cầu nối theo nguyên gốc 

1.8 së lƯíi  Tôn tạo 
- Bổ sung tượng, bia tưởng niệm Bác Tôn; 
- Cải tạo thành vườn hoa bác Tôn, bổ sung 
cây xanh có ý nghĩa tâm linh;  

2 NghÜa ®Þa t©y Tôn tạo - Phục hồi bia tưởng niệm,  
- Dựng bia giới thiệu di tích 

3 
CỤM DI TÍCH PHÍA  ĐÔNG 
BẮC THỊ TRẤN CÔN SƠN   

3.1 tr¹i 1 - tr¹i phó thä Tu bổ 

- Tu bổ nhà hiện tồn theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất   
- Tôn tạo hệ thống sân đường, tường rào. 
- Phục hồi nhà ăn, nhà bếp, khu biệt lập. 

3.2 tr¹i 4 - tr¹i phó tƯêng Tu bổ 

- Tu bổ nhà hiện tồn theo nguyên gốc; Bổ 
sung các cấu kiện đã bị mất 
- Phục hồi các công trình như Trạm xá, 
bếp, nhà hớt tóc, trạm kiểm soát. 

3.3 chuång cäp ph¸p 
Nguyên 
trạng 

- Đã trùng tu, bảo quản chống xuống cấp 
thường xuyên 

3.4 tr¹i 5 - tr¹i phó phong Tu bổ - Đã trùng tu, bảo quản chống xuống cấp 
thường xuyên 

3.5 tr¹i 6 - tr¹i phó an 
Tu bổ, phục 
hồi 

- Tu bổ phục hồi hệ thống tường rào dây 
thép gai, dãy phòng giam, bốt gác, trạm gác 
theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất   

3.6 tr¹i 7 - tr¹i phó b×nh Tu bổ 
- Tu bổ các dãy nhà hiện tồn và hệ thống 
hàng rào dây thép gai theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất.   

3.7 tr¹i 8 - tr¹i phó hƯng Tu bổ 
- Tu bổ các dãy nhà hiện tồn và hệ thống 
tường rào theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất.   

3.8 tr¹i 9 Tu bổ 
 - Bảo tồn nền móng công trình đã mất. 
- Tạo đường vào để thuận tiện cho thăm 
quan.   

3.9 nghÜa ®Þa hµng dƯ¬ng 
Tu bổ, tôn 
tạo 

- Bảo tồn nguyên trạng khu mộ; 
- Cải tạo 3 cây nhang (đã có thỏa thuận của 
Bộ VH TT và DL). 
- Cải tạo nhag quản trang  
- Tôn tạo mộ cố TBT Lê Hồng Phong 
- Chuyển đổi đài tưởng niệm thành bia mộ 
chung cho toàn bộ nghĩa trang  

3.10 nghÜa trang hµng keo 
Tu bổ, tôn 
tạo 

-  Tu bổ và tôn tạo mở rộng khu bia tưởng 
niệm tương ứng với tính chất và quy mô 
người tù được chôn ở đây; xây miếu thờ. 

3.11 së lß v«i Phục hồi - Tu bổ, phục hồi nhà giam và lò nung vôi; 
- Cắm bia biển di tích 

4 cỤM DI TÍCH NGHĨA ĐỊA - TRẠI 
GIAM CHUỒNG BÒ   

4.1 nghÜa ®Þa chuång bß Tu bổ 
Tu bổ và tôn tạo mở rộng khu bia tưởng 
niệm tương ứng với tính chất và quy mô 
người tù được chôn ở đây 

4.2 chuång vµ hÇm ph©n bß 
Tu bổ (đã 
có dự án) 

- Tu bổ hầm phân bò, trại nhốt bò; 
- Bổ sung,  tôn tạo tượng con bò, cai và 
người tù  chất liệu composit (mannequin).   

4.3 tr¹i giam chuång bß 
Tu bổ (đã 
có dự án) 

Tu bổ và phục hồi các hạng mục đã xuống 
cấp và phục chế các hạng mục đã mất theo 
nguyên gốc. 

5 cÇu ma thiªn l∙nh Tu bổ - Bảo tồn nguyên trạng,  
- Xây biển giới thiệu di tích 

6 së muèi Phục hồi 
- Tu bổ, phục hồi nhà giam 
- Bổ sung bia biển khu vực sản xuất 
muối ở bờ biến 

7 chïa nói mét 
Nguyên 
trạng Đã tôn tạo 

8 ®Òn bµ phi yÕn 
Tu bổ (đã 
có dự án) 

- Tu bổ, tôn tạo đền theo hình thức kiến 
trúc Nam bộ; 
- Tôn tạo nội thất - đồ thờ; sân vườn 

9 
Nhµ t−ëng niÖm chÞ vâ thÞ s¸u 
(§Òn thê c« s¸u) 

Tôn tạo 
- Tôn tạo đền theo hình thức kiến trúc 
Nam bộ; 
- Tôn tạo nội thất - đồ thờ; sân vườn 

 

4.4.2. Khu vực bảo vệ 2 

Khu ở: Trong phạm vi quy hoạch, diện tích đất ở chiếm ít, các công trình xây dựng 
đều có giá trị về mặt kiến trúc (Trước đây từng là nhà ở của binh lính Mỹ Ngụy). Để 
khôi phục lại diện mạo của nhưng tuyến phố “cổ” này, kiến nghị dỡ bỏ các thành phần 
kiến trúc mới được cơi nới. Các hộ dân được khuyến khích tái định cư tại chỗ. Khu vực 
này gần như một vùng đệm ngăn cách khu xây dựng mới với di tích. 

Khu công trình công cộng: Trụ sở ban quản lý di tích: được bố trí ở vị trí mới gần 
với đền thờ Côn Đảo là khu vực tập trung mật độ các di tích nhiều nhất. Hình thức kiến 
trúc hài hòa với không gian xung quanh 

Quảng trường Hòa Bình: là nơi tổ chức các sự kiện lớn, những cuộc mít ting nhân 
ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt. Quảng trường hướng ra biển, kết thúc quảng trường là 
đài lửa bất diệt luôn cháy sáng. Hệ thống đài lửa được đặt trên thác nước, bố trí thành 
tầng lớp mang ý nghĩa tinh thần của các chiến sỹ cách mạng luôn rực cháy trong mọi 



 

C

F
 

hoàn cảnh
và hệ thố

Ngâ
dựng (trê
mô, mật 
xung qua

Khu
(trước đâ
độ xây dự
thất bên t
hàng rào 

Đối 
Bình): Đâ
thực, du l
trúc kiểu 

Khu
bác Tôn 
đá, dàn h
về lịch sử

Ngh
tưởng niệ

Công ty Cổ ph
Số 17 ngõ 1

Fax: 04. 62852

h, mọi thá
ng mặt nư

ân hàng: Đ
ên đất kho 
độ, tầng c

anh.   

u dịch vụ 
y là dãy b
ựng. Đối v
trong hiện
theo hình 

với khu v
ây là nơi g
lịch... Bố t
truyền thố

u vườn ho
ở vị trí tru

hoa. Đây c
ử di tích, c

hĩa địa Tây
ệm trung t

ần Tu bổ di tí
32, Nguyễn X

2297. Email: h

ác ghềnh. 
ước để tạo

Đây là trụ 
lúa cũ – t

cao xây dự

Minh

du lịch: 
biệt thự giá
với các dã
n đại để ph

thức thốn

vực dịch v
giới thiệu c
trí các hệ t
ống (nhà 1

oa, lâm v
ung tâm, 
cũng là vị 
cùng nhữn

y: Mộ tro
âm, dựng 

ch và Kiến trú
Xiển, Hạ Đình
hantatngan@y

Bên cạnh
 nên một v

sở của N
theo bản đ
ựng, cải tạ

h họa khu v

Dải đất ve
ám thị Tây

ãy nhà biệt
hục vụ kh

ng nhất vớ

vụ và giới
các sản ph
thống sân 
 tầng bằng

iên, công
hướng về
trí Sở Lư

ng hình ảnh

ong khu vự
biển giới 

úc cảnh quan. 
, Thanh Xuân

yahoo.com     

h đó, kết h
vẻ lung lin

Ngân hàng 
đồ vẽ lại n
ạo hình th

vực quảng

en biển, g
y), kiến ng
t thự cũ cả
hách du lịc
ới các khu 

i thiệu sản
hẩm du lịc
rộng kết h
g gỗ hoặc 

 viên tưở
 phía biển
ưới trước đ
h có liên q

ực đã đượ
thiệu di tí

 
n, Hà Nội. Tel
                    

hợp thêm 
nh về đêm

Công thư
năm 1885)
hức kiến tr

g trường H

gần nhà Ch
ghị không
ải tạo, chỉn
ch. Khu k
vực xung

n phẩm du
ch của địa 
hợp với các
BTCT giả

ởng niệm:
n, xung qu
đây, nên k
quan. 

ợc di chuy
ích. 

: 04. 3854796
                   

với hệ thố
m. 

ương. Côn
). Kiến ngh
rúc cho ph

Hòa Bình 

húa Đảo, 
 mở rộng 
nh trang h

khách sạn 
 quanh. 

u lịch (cạn
phương, t
c quầy dịc
ả gỗ, mái d

 Vườn ho
uanh là hệ
kiến nghị 

yển hết, k

67;  
                    

ống ánh sá

ng trình m
hị không m
hù hợp vớ

hiện nay 
quy mô, t

hình thức k
xây dựng 

ạnh Quảng
tổ chức cá
ch vụ có hì
dốc lợp ng

oa bác Tôn
ệ thống sâ
có bia, bi

kiến nghị p

H

                    

áng nhân 

mới được x
mở rộng q
ới các di t

là khách 
tầng cao, m
kiến trúc, 
mới, cải 

g trường H
ác festival 
ình thức k

gói). 

n: Đặt tượ
ân vườn, g
ển giới th

phục hồi 

ồ sơ Điều chỉn

                   

tạo 

xây 
quy 
tích 

sạn 
mật 
nội 
tạo 

Hòa 
ẩm 

kiến 

ợng 
ghế 

hiệu 

đài 

nh Quy hoạch

                    

Nghĩ
đây trở th
thống đườ

Lâm
địa phươn

Khu
cũng là vị
thêm các 

Khu
2012. Ngô
hy sinh ch
khi đến th

Khu
cụm di tíc
năng nhà 
trung tâm

tt

A 

B 

1 Đất 

2 Đất 
cộng

  

  

  

  

3 Đất 

h tổng thể bảo

                  

ĩa trang H
hành một c
ờng đi làm

m viên: Đây
ng, đây là 

u quân sự
ị trí của c
kiến trúc c

u đền thờ 
ôi đền đư
ho Tổ quố
hăm quan 

u hỗ trợ d
ch Chuồng
trực - bảo

m sử dụng n

l

Đất khu

Đất khu 

ở 
công trình
g 

Phòng 

công trình

 tồn, tôn tạo v

                    

Hàng Keo:
công viên 

m theo dạn

y là khu c
vùng đệm

ự, quốc ph
các trại lín
có quy mô

Côn Đảo
ợc xây dự
ốc. Hiện n
Côn Đảo. 

di tích: Sẽ
g Bò; cụm
o vệ , thuy
nhà vệ sin

B

o¹i ®Êt 

u vực bảo 

vực bảo v

h hành chín

Ban quản

Quả

N

g tài chính -

h dịch vụ d

và phát huy gi

                   

: Hầu hết 
tưởng niệ

ng các viên

cây xanh x
m giữa di tí

hòng: nằm
nh thời Ph
ô lớn tại 2

o: Công tr
ựng để tưở
ay, đây cũ
 

ẽ bố trí 3 đ
m di tích tr
yết minh 

nh tại trại 3

Bảng 14: B

vệ I 

vệ II 

nh - công 

ản lý di tích 

ảng trường 

Ngân hàng

- kế hoạch

du lịch 

á trị Di tích lị

                    

mộ đã đư
ệm. Xây d
n đá xếp tự

xung quan
ích với kh

m trên phố
háp, Mỹ. K
2 vị trí này

rình khởi c
ởng nhớ c
ũng là một

điểm hỗ tr
rại 1,4,5 C
và vệ sinh
3, Nhà Ch

Bảng cân 

diÖn tÝc
(ha) 

41.04 

69.65 

2.28 

7.42 

h 1

g 6

g 0

h 0

3.74 

ch sử quốc gi

                   

ược quy tậ
dựng miếu
ự do. 

nh các di tí
hu vực xây

 Lê Văn D
Kiến nghị 
y.  

công vào 
ông ơn nh
t địa điểm

rợ di tích 
Chuồng Cọ
h công cộ

húa Đảo... 

bằng đất

ch tû l
(%

37.0

62.9

2.06 

6.71 

1.10 

6.23 

0.15 

0.09 

3.38 

a đặc biệt Côn

                    

ập về nghĩ
u thờ nghĩa

ích. Trồng
y dựng xun

Duyệt và p
không mở

năm 2008
hững con 

m được nhi

tại các cụ
ọp Pháp. L
ộng. Các c

t đai 

lÖ 
%) 

07   

93   

  

  

    

    

    

  

Được
lúa.- 
trúc 
cảnh 
tường
Tườn
Sở C

  

n Đảo, tỉnh Bà

                  

ĩa trang H
a trang Hà

g bổ sung 
ng quanh.

phố Nguy
ở rộng, xâ

8, hoàn thi
người đã 
iều du khá

ụm di tích
Là công tr
cụm di tíc

GHI C

c xây dựng
Cải tạo h

trụ sở cho
quan (m

g màu vàng
ng rào phù h

Cò bên cạnh.

à Rịa – Vũng 

                   

Hàng Dươn
àng Keo. H

các loại c

yễn Huệ, đ
ây dựng m

iện vào nă
quên  mìn

ách lựa ch

 trại 6,7,8
rình đa ch
h ở khu v

CHÚ 

 trên nền K
hình thức k

 phù hợp 
mái dốc, s
g đất nhạt…
hợp với di t
. 

Tàu  

62

ng, 
Hệ 

cây 

đây 
mới 

ăm 
nh, 

họn 

8,9; 
hức 
vực 

Kho 
kiến 
với 
sơn 

…);- 
tích 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    63
 

  Khách sạn Sài Gòn Tourist (biệt 
thự) 1.10   

Trước đây là biệt thự giám thị 
Tây: Bảo tồn nguyên trạng 
mặt đứng bên ngoài, nội thất 
bên trong có thể được cải tạo 
cho phù hợp với mục đích sử 
dụng mới. 

  Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo (thấp 
tầng) 0.59   

  

  Khu dịch vụ và giới thiệu sản 
phẩm du lịch 1.97   

  

  Nhà dịch vụ du lịch trên đường 
Tôn Đức Thắng 0.08   

  

4 Đất vườn hoa,lâm viên, công viên 
tưởng niệm 37.76 34.11 

  

  Đất vườn hoa bác Tôn 0.21     

  Đất nghĩa địa tây 0.55     

  Đất công viên tưởng niệm - Nghĩa 
địa Hàng Keo 7.77   

  

  Đất lâm viên bảo vệ di tích 29.23     

5 Đất quân sự, quốc phòng 4.44 4.01   

6 Mặt nước 0.74 0.67   

7 Đất đền thờ Côn Đảo 2.59 2.34   

8 Đất nhà tưởng niệm chị Võ Thị 
Sáu (Đền thờ Cô Sáu) 0.64 0.58 

  

9 Đất công trình hỗ trợ di tích 0.15 0.14 
Nhà bảo vệ cho các cụm di tích 
kết hợp thêm các chức  
năng như trực, thuyết minh, nhà 
vệ sinh... 

10 Đất giao thông 9.89 8.93   

  Đất giao thông tĩnh 0.92 0.83   

  Đất giao thông 8.97 8.10   

  Tổng cộng 110.69 100   

 

4.5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật  

4.5.1. Quy hoạch giao thông 

a) Cơ sở và nguyên tắc thiết kế: 

- Bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/ BXD về quy hoạch xây  
dựng. 

- TCXDVN 104:2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

- Tận dụng tối đa hiện trạng địa hình tự nhiên tránh phá dỡ và đào đắp lớn, ảnh 
hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực. 

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đúng theo tiêu chuẩn. 

- Tạo nên một mạng lưới đường nội bộ hợp lý cho việc liên hệ, đi lại của người dân 
trong khu quy hoạch cũng như khách du lịch đến thăm Côn Đảo 

- Mạng lưới đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho 
công tác tổ chức giao thông đô thị an toàn, thông suốt. 

- Tạo nên mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông đối nội và đối ngoại nhằm đảm 
bảo tốt sự liên hệ giữa đô thị với các vùng phụ cận và các vùng bên ngoài khu quy hoạch. 

- Quy hoạch mạng lưới đường giao thông không thể làm tách rời việc quy hoạch sử dụng đất. 

b. Phương án thiết kế: 
Ý tưởng: Ưu tiên phát triển các loại phương tiện giao thông công cộng than thiện 

với môi trường và các loại phương tiện vận chuyển thô sơ để phục vụ du lịch.  

Giao thông ở khu quy hoạch được chia ra làm 3 loại, gồm: Đường xây dựng 
mới, đường cải tạo bề mặt và đường đi bộ. 

Trong đó, cải tạo đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Duẩn, đường nối từ các di tích 
Trại giam số 6,7 và 8 tới khu vực quảng trường thành đường đi bộ kết hợp với việc tổ 
chức các hoạt động ẩm thực, chợ đêm, triển lãm ngoài trời...  

*) Đường giao thông làm mới gồm đường có mặt cắt 1-1,2-2,4-4:  
- Mặt cắt 1-1 : Đường giao thông có mặt cắt 1-1 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 642m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng: 8.0m 
+ Vỉa hè lát gạch block rộng: 2x4.0m = 10.0m. 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 16.0m. 
- Mặt cắt 2-2 : Đường giao thông có mặt cắt 2-2 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 239m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng:5.5m 
+ Vỉa hè lát gạch block rộng: 2x3.0m = 6.0m. 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 11.5m 
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- Mặt cắt 4-4 : Đường giao thông có mặt cắt 4-4 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 527m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng: 5.5m 
+ Vỉa hè: Không thiết kế vỉa hè 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 5.5m 
*) Đường đi bộ: gồm có đường mặt cắt 3-3,5-5(đoạn đường xây mới), 7-7,9-9 
(đoạn đường cải tạo đi bộ). 
- Mặt cắt 5-5 : Đường giao thông có mặt cắt 5-5 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 935m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng: 5.5m 
+ Vỉa hè: Không thiết kế vỉa hè  
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 8.0m 
- Mặt cắt 3-3 : Đường giao thông có mặt cắt 3-3 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 1131m với lộ giới: 
+ Mặt đường lát đá tảng rộng: 8.0m 
+ Vỉa hè: Không thiết kế vỉa hè 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 8.0m 
- Mặt cắt 7-7: Đường giao thông có mặt cắt 7-7 đoạn qua khu quy hoạch có chiều 
dài 264m với lộ giới: 
+ Mặt đường thảm bê tông nhựa hạt trung dày 70mm rộng 5.5m 
+ Vỉa hè: cải tạo lớp kết cấu và cao độ giống mặt đường rộng 6m 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 11.5m 
- Mặt cắt 9-9: Phần đường Tôn Đức Thắng được cải tạo mặt đường thảm bê tông 
nhựa hạt trung dày 70mm. Phần hè đường cải tạo lớp kết cấu và cao độ giống mặt 
đường. 
*) Đường cải tạo: gồm đường giao thông có mặt cắt 6-6,8-8 kết cấu đường vẫn còn 
tốt tuy nhiên mặt đường có một số chỗ đã bị bong tróc do đó giữ nguyên bề rộng 

mặt cắt và kết cấu ở phía dưới của 2 tuyến đường này đồng thời cải tạo mặt đường 
của 2 tuyến này bằng thảm them lớp bê tông nhựa hạt trung dày 70 lên mặt đường. 
- Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe để phục vụ cho xe đưa đón du khách đến thăm khu di tích và 
được thiết kế với diện tích 0.92 ha ở vị trí như trong bản vẽ. 

c. Khối lượng: Bảng 15 

ChiÒu dμi Lé giíi MÆt ®¦êng 
(m)

VØa hÌTT MÆT C¾T
Qui m«

(m)(m)

b¶ng thèng kª khèi l¦îng giao th«ng

1 MÆT C¾T 1 - 1
2
3

MÆT C¾T 2 - 2
MÆT C¾T 4 - 4

(m)
MÆt ®¦êng 

(m2)
VØa hÌ
(m2)

DIÖN TÝCH (m2)

642 16.0 8.0 2x4.0 5136 5136

4 MÆT C¾T 3 - 3
5 MÆT C¾T 5 - 5
6 MÆT C¾T 6 - 6

12328tæng céng

239 11.5 5.5 2x3.0 1314 1434

527 5.5 5.5 0 2898 0

383 8.0 8.0 0 3064 0

285 5.5 5.5 0 4955 0

53121

b·i ®ç xe 9200

7 MÆT C¾T 8 - 8

lo¹i ®−êng

3658

1989

665

442

5.5

4.5

8 MÆT C¾T 7 - 7
9 MÆT C¾T 9 - 9

3036

17871

264

777

11.5

23.023.0

2x3.0

2x2.0

0

0

3990

1768

0

0

8.5

11.5

11.5

 

4.5.2. Chuẩn bị kỹ thuật 

4.5.2.1. San nền: 

a) Nguyên tắc thiết kế: 

- Thiết kế san nền tránh làm ảnh hưởng đến khu vực di tích trong khu vực quy 
hoạch. 

- Hạn chế tối đa việc thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết để 
tránh sự phá vỡ cân bằng. 

- Cao độ thiết kế đảm bảo cho cho việc thoát nước mưa, nước mặt nhanh, không 
gây ngập úng cục bộ, không gây sói lở và hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực, phù 
hợp với địa hình tự nhiên. 

- Độ dốc nền thuận tiện cho giao thông trong khu du lịch. 

- Phù hợp với địa hình tự nhiên, cân bằng khối lượng đào đắp, hạn chế chiều cao 
đào đắp. 

b) Giải pháp thiết kế : 
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- Bám sát địa hình hiện trạng để đưa cốt san nền cho phù hợp nhất, san lấp đảm bảo 
thoát nước và tạo bề mặt thích hợp cho xây dựng các công trình. Trong các khu di tích, 
nguyên tắc san nền là tôn trọng hiện trạng, chỉ đào đắp cục bộ . 

- Độ dốc của các tuyến đường 0,002 là độ dốc tối thiểu cho phép quy hoạch san 
nền. 

- Độ dốc đường thuận lợi cho việc quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa và thoát 
nước bẩn ở các giai đoạn sau. 

- Nước mưa dựa theo độ dốc địa hình đổ vào các cống thu nước và sau đó được đổ 
vào cửa xả ra biển. 

c) Tổng hợp khối lượng: 

- Khối lượng đào nền: 0 m3. 

- Khối lượng đắp nền: 6175 m3. 

4.5.2.2. Thoát nước mưa: 

- Bảo tồn toàn bộ hệ thống thoát nước nguyên gốc trong khuôn viên di tích. 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa cho đường làm mới. 

a) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng rẽ với hệ thống thoát nước mưa theo 
nguyên tắc tự chảy. Hết sức tận dụng địa hình, đặt cống theo chiều nước tự chảy từ phía 
đất cao đến phía đất thấp theo lưu vực thoát nước. 

- Đặt cống hợp lý, tổng chiều dài cống nhỏ nhất tránh trường hợp nước chảy vòng 

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong khu vực. 

- Thiết kế hệ thống trạm bơm thoát nước tránh ngập úng cục bộ cho khu vực di tích 
Côn Đảo nói riêng và khu vực quy hoạch nói chung. 

- Mạng lưới phân tán để giảm kích thước đường cống, hệ thống thoát nước sử dụng 
cống tròn bê tông cốt thép. 

- Độ sâu chôn cống ban đầu H= 0.7m, khoảng cánh giếng thu tối thiểu là 40m. 

- Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến giết thu, 
giếng thăm đúng theo các yêu cầu kỹ thuật. 

b) Giải pháp thiết kế:  

- Dựa vào hướng dốc san nền, các tuyến cống thoát nước mưa được bố trí sao cho 
nước tự chảy theo độ dốc của cống thoát nước. 

- Thiết kế rãnh thoát nước mưa có lắp đan đặt trên vỉa hè với kích thước 
500x500mm,800x800m và 1000x1000m, thoát nước mưa theo 3 lưu vực và xả ra biển. 

c) Tổng hợp khối lượng:  

- Rãnh thoát nước mưa kích thước 800x800mm với chiều dài: 1465m. 

- Ga thu nước mưa : 33 ga 

- Cải tạo tấm đan rãnh 2280m. 

4.5.3. Cấp điện và Thông tin liên lạc 

- Cải tạo hệ thống lưới điện hiện có nhằm đảm bảo chất lương và an toàn. 

- Thiết kế hệ thống cấp điện ngầm cho các tuyến đường xây dựng mới. 

- Đảm bảo đấu nối hệ thống thông tin liên lạc khu vực thị trấn Côn Sơn và 
vùng phụ cận đồng bộ với tuyến quốc gia hiện có. Lắp đặt mạng internet không dây 
tốc độ cao trong khu vực quy hoạch. 

a) Chỉ tiêu tính toán: 

Căn cứ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4418:1987 ; các chỉ tiêu tính toán cấp điện 
cho khhu quy hoạch như sau: 

+  Điện sinh hoạt chiếu sáng: 230 Kwh/người/năm  
+ Chỉ tiêu phụ tải sinh hoạt Kw/1000người : 230 Kw/1000người 
+ Phụ tải tính theo đầu người Kw/1000 người : 80 Kw/1000. 
+ Số giờ sử dụng điện trong năm : 2000 giờ-2500giờ. 
+ Điện chiếu sáng đường lấy độ rọi:<=0.5 lux. 
+ Phụ tải tính toán cho các công trình: W/m2: từ 15 đến 20. 

b) Giải pháp thiết kế: 

- Nguồn điện: Sử  dụng nguồn cấp từ các nhà máy điện trên đảo. 

- Lưới điện hạ áp 0.4 KV: 

+ Trên cơ sở các trạm hạ áp hiện có đã cải tạo và các trạm dự kiến xây dựng mới bố 
trí các tuyến 0.4 KV đáp ứng nhu cầu dùng điện. Toàn bộ mạng lưới 0.4 KV được bố trí 
đi ngầm. Đường dây cáp CU/XLPE/PVC(4x50mm2) luồn trong ống nhựa đặt ngầm 
trong đất nền vỉa hè đường phố, các đoạn cắt qua đường giao thông luồn qua ống thép 
chịu lực 

+ Bán kính phục vụ < 250m – 300m. 

- Lưới điện chiếu sáng: 
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+ Tất cả các đường có mặt cắt từ 3m trở lên đều được chiếu sáng. 

+ Toàn bộ cáp điện chiếu sáng đều được thiết kế dùng cấp ngầm có đặc tính chống 
thấm CU/XLPE/PVC tiết diện dây dẫn 4x16mm2 luồn trong ống nhựa đặt ngầm trong 
đất trên vỉa hè đường phố, các đoạn cắt qua đường giao thông luồn trong ống thép chịu 
lực. Khoảng cách từ tim cột đèn đến mép bloc đường = 0.6m. 

+ Những tuyến đường chính có mặt cắt đường >20m bố trí đèn cao áp hai bên 
đường. Cột thép hình tròn cột liền cần mạ nhúng kẽm cao 8m. 

+ Những tuyến đường nhánh có mặt cắt đường <10.5m bố trí đèn cao áp một bên 
đường, thép hình tròn côn liền cần mạ nhúng kẽm cao 8m. 

c) Tổng hợp khối lượng: 

- Đường điện 0.4kv chiếu sáng với chiều dài: 2469 m. 

- Đường điện 0.4kv sinh hoạt với chiều dài: 3844 m. 

- Bóng điện cao áp: 80 bóng 

4.5.4. Cấp nước 

- Chỉ thiết kế hệ đường ống cấp nước cho khu vực có đường làm mới 

a) Cơ sở thiết kế: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008 

- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 33:2006. 

- Bản đồ sử dụng đất 1/2000. 

- Tiêu chuẩn 4448:1987. 

b) Chỉ tiêu thiết kế: 

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4448:1987. 

- Chỉ tiêu cấp nước đến giai đoạn năm 2025 là: 150l/ng.ngđ. 

- Chỉ tiêu cấp nước cho khách du lịch đến giai đoạn năm 2025 là: 150l/ng.ngđ. 

- Chỉ tiêu cấp nước cho công nghiệp dịch vụ là : 10% lưu lượng nước cấp sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu cấp nước cho tưới cây-rửa đường là : 10% lưu lượng nước cấp sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu nước cấp cho các công trình công cộng là : 10% lưu lượng nước cấp cho 
sinh hoạt.  

-Nước chữa cháy : từ 10-15 lít/s. 

c) Giải pháp thiết kế: 

- Thiết kế mạng cấp nước dạng mạng cụt. Đường ống cấp nước được thiết kế đi 
ngầm dưới vỉa hè của đường giao thông. Độ sâu chôn cống được chôn tối thiểu cách mặt 
vỉa hè là 0.7m. Tại những nút giao cắt giữa các đường ống  bố trí hố van để thuận tiện 
cho việc quản lý và sửa chữa. 

- Nguồn nước:Nguồn nước lấy từ nhà máy nước sạch của huyện. Nước sau khi đã 
xử lý từ trạm cấp nước theo đường ống phân phối đến công trình. 

- Khu trung tâm: đường ống cấp nước hiện trạng vẫn còn mới, vẫn đáp ứng được 
nhu cầu cấp nước nên đường ống ở khu vực này được giữ nguyên như hiện tại. 

- Cụm di tích phía đông bắc khu trung tâm: Nước được lấy từ nhà máy nước sạch 
của huyện.Nước được dẫn bằng đường ống nhựa cấp nước D65 được bố trí chạy dọc 
đường xung quanh di tích. 

d) Khối lượng:Bảng 16 
Bảng thống kê khối lượng 

TT Vật liệu – quy cách Đơn vị Số lượng 

1 Ống cấp nước D65 M 765 

2 Ống cấp nước D50 M 3088 

 
4.5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

4.5.5.1. Thoát nước thải 

a) Cơ sở thiết kế: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về QHXD 

- TCXDVN 79-57 2008: Tiêu chuẩn thoát nước - mạng lưới bên ngoài công trình – 
tieu chuẩn thiết kế. 

- Tiêu chuẩn TCVN 5954. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

b) Chỉ tiêu thiết kế: 

- Tiêu chuẩn thoát nước (lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước): 

Căn cứ vào tiêu chuẩn 4448:1987. 

- Chỉ tiêu cấp nước đến giai đoạn năm 2025 là: 150l/ng.ngđ. 

- Chỉ tiêu cấp nước cho khách du lịch đến giai đoạn năm 2025 là: 150 l/ng.ngđ. 
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- Chỉ tiêu cấp nước cho công nghiệp dịch vụ là : 10% lưu lượng nước cấp sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu cấp nước cho tưới cây-rửa đường là : 10% lưu lượng nước cấp sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu nước cấp cho các công trình công cộng là : 10% lưu lượng nước cấp cho 
sinh hoạt.  

c) Giải pháp thiết kế: 

- Nâng cấp hệ thống thoát nước thải ở khu tủng tâm. Xây dựng mới hệ thống thoát 
nước cho các khu vực khác. 

- Lưu lượng thoát nước thải sinh hoạt được lấy bằng 100% lưu lượng cấp nước. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn riêng hoàn toàn, nước bẩn cần được sử lý sơ 
bộ bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước bẩn chung. 

- Đường ống nước thải được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa điều 
kiện địa hình để đặt ống. 

- Độ sâu chôn cống ban đầu H=0.7m 

- Nối ống có đường kính khác nhau tại giếng thăm theo kiểu nối ngang đỉnh ống. 

- Mạng lưới thoát nước thải sử dụng ống bê tông cốt thép kèm theo đế cống được 
sản suất tại nhà máy. 

- Hố ga bằng bê tông cốt thép hoặc xây gạch, lòng hố có cấu tạo dạng lòng máng, 
mép trên của lòng máng đặt ở cốt đỉnh ống có đường kính lớn. 

- Hệ thống thoát nước thải của khu dân cư được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ 
thống thoát nước mưa. 

- Nước thải ở khu vực phía đông bắc khu trung tâm được thu bằng hệ thống cống 
thoát nước D300 rồi đổ vào hệ thống cống thoát nước thải chung của huyện. 

- Ở khu trung tâm hệ thống cống thoát nước thải vẫn còn đáp ứng được cho tương 
lai nên ở khu này hệ thống cống thoát nước thải được giữ nguyên theo hiện trạng 

- Ở các di tích nhỏ, nước thải ở nhà vệ sinh với lưu lượng ít được xử lý bằng bể tự 
hoại rồi sau đó đổ ra hệ thống thoát nước mưa chung. 

d) Khối lượng 

- Ống thoát nước bẩn D300 dài: 1470m 

- Ga nước thải 33 ga 

4.5.5.1. Vệ sinh môi trường 

a) Chỉ tiêu tính toán:  

- Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 2030 là: 1.0kg/ng.ngđ. 

 b) Giải pháp thu gom: 

- CTR sẽ được phân loại tại nguồn, trong khu quy hoạch CTR chủ yếu là CTR sinh 
hoạt, gồm 2 loại : CTR vô cơ và CTR hữu cơ.  

+ CTR vô cơ như: (vỏ chai, thủy tinh, kim loại, ni nông, giấy…)sẽ tận thu để sử 
dụng lại hoặc tái chế. 

CTR vô cơ không được sử dụng sẽ được chôn lấp hợp vệ sinh. 

+ CTR hữu cơ: (rau quả thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa từ các nhà hàng, khu dân 
cư…) sẽ được thu gom để sản xuất phân vi sinh. Các CTR không được sử dụng sẽ được 
mang đi chôn lấp ở bãi chôn lấp hợp vệ sinh. 

- Bố trí hệ thống thùng chứa CTR công cộng trong các khu vực cây xanh công viên, 
các công trình dịch vụ công cộng và trên các trục đường để thu gom CTR 

- Rác thải được thu gom vào các thùng rác đặt trong các di tích sau đó được vận 
chuyển đến khu tập trung rác thải của huyện. 

c) Khối lượng: 

- Thùng rác: 20 cái 

4.6. Đánh giá môi trường chiến lược 

4.6.1. Dự báo các nguồn và mức độ gây ô nhiễm 

a) Tác động đến môi trường không khí: 

 
* Bụi: Trong quá trình triển khai quy hoạch việc san ủi mặt bằng không những đòi 

hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu vực quy hoạch mà còn cần số 
lượng lớn xe chở nguyên vật liệu, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

 
- San ủi chuẩn bị mặt bằng 

- Từ các xe máy 

- Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển 

Bụi ảnh hưởng tới môi trường khu dân cư trong vùng quy hoạch và khu dân cư 

xung quanh vùng quy hoạch. 
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* Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOX, SO4 và 

bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng 

khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau: 

Bảng 17:  Bảng thống kê thành phần chất thải của các 

Loại động cơ HC CO NOX SOX Bụi 

Hạng xăng      

Trước 1970 14,9 170 5,5   

Sau 1980 3,2 119 5,7 0,22 0,57 

Hạng nặng      

Chạy dầu      

Trước1974 2,7 221,8 13,3   

Sau 1974 1.980 16,8 9,9 1,7 0,81 

( Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemi phere-USA) 

* Tiếng ồn: Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của 
công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe 
máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Thông thường độ ồn của các xe máy nặng khoảng 
100 dB. Giới hạn tiếng ồn từ 22h tới 6h sáng của TCVN 5949-1995 là 50 dB(A). Hiện 
tại TCVN chưa đưa ra yếu tố quy định tiếng ồn cho khu di tích. 

Bảng 18:  Bảng quy định mức tiếng ồn cho phép tối đa trong khu dân cư và 
khu công cộng theo tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN 5949-1995 ) 

TT Khu vực Từ 6h-18h 18h-22h 22h-6h 

1 Khu vực yên tĩnh 50 45 40 

2 Khu dân cư 50 55 45 

3 Khu thương mại và dịch vụ 70 70 50 

Đơn vị tính dB(A) 

b) Tác động đến môi trường nước: 

Nước thải từ khu gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến 
môi trường khu vực xung quanh như sau: 

*Nước mưa : 

Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất 
lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công. 

*Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom...Do đó 
nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc 
thiết kế các bể tự hoại sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt. 

Nước thải của khu vực quy hoạch chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Nước thải của các 
phân khu chức năng đã được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại  hoặc bể bioga, thông số và 
nồng độ các chất có trong nước thải phải đạt giá trị giới hạn cột C theo tiêu chuẩn thải 
nước TCVN 5945-1995 trước khi xả vào mạng lưới thoát nước chung dẫn đến trạm xử 
lý nước thải. 

Trong quá trình xây dựng các khu chức năng, nguồn gốc gây ô nhiễm nước chủ yếu 
bao gồm: Nước thải của công nhân xây dựng, chứa các hợp chất hữu cơ, hợp chất nitơ, 
phốt pho, vi khuẩn,… Nước mưa chảy tràn từ công trường xây dựng cuốn theo đất cát. 
Nước thải sinh hoạt của các khu lưu trú, khhu khách sạn và dịch vụ khác. 

*Tác động đến môi trường nước: 

Chất lượng nước mặt ( Sông, hồ, ao ) trong khu vực bị ảnh hưởng do nước mưa 
chảy tràn cuốn trôi nhiều bụi bẩn, rác từ các công trường. 

Nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải khu du lịch, khu dịch vụ và khách sạn, nhà 
nghỉ, xây dựng chứa dầu mỡ, bụi ,cát...từ các hoạt động bảo trì, sửa chữa các phương 
tiện kỹ thuật, xây dựng công trình... 

c, Tác động đến chất lượng đất: 

 Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất 
trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính 
toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị 
xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm 
giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. 

d) Tác động đến cảnh quan, di sản văn hóa: 
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Khu vưc quy hoạch có khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không gây ảnh 
hưởng đến cảnh quan của các khu di tích.  

e) Tác động đến kinh tế xã hội: 

Thực hiện dự án có tác động tích cực đến kinh tế xã hội sau: Phát triển khu di tích 
là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của huyện Côn đảo nói riêng và tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, 

Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế  của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhà nước. 

Tận dụng tài nguyên, sức lao động của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người 
lao động. 

Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách của huyên Côn đảo và tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 

4.6.2. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

a) Bảo vệ môi trường không khí: 

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng khu vực quy hoạch có 
thể thực hiện bằng các giải pháp sau: 

- Sử dụng máy thi công có thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép. 

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn 
hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan tảo của bụi, tiếng ồn và khí thải. 

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn 
theo gió. 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công phải có bạt phủ chống bụi, đường vận 
chuyển hàng ngày phải tưới nước ẩm chống bụi. 

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp. Trang bị bảo hộ 
cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 Và NOx của xe máy bằng: 

Bụi: 400mg/m3, CO: 500mg/m3, SO2: 500mg/m3, NOx: 1000mg/m3 ( TCVN 5939-
1995). Độ ồn cực đại của xe ủi : 90 dBA ( 5948-1995 ). 

b, Bảo vệ môi trường nước: 

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau: 

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho 
khu vực xung quanh. 

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để 
xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài 

- Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại trước khi thải vào mạng thải chung. 

Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn 
giới hạn cho phép theo TCVN 5945-1995. 

c, Bảo vệ đất: 

Đảm bảo nước mưa ở trong khu dự án không chảy ra đất làm hỏng đất. 

d, Xử lý chất thải: 

Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số 
nguyên tắc xử lý sau: Chất thải được thu gom, xe của công ty môi trường đô thị hàng 
ngày  vận chuyển đến nơi xử lý rác tập trung. 

e, Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án: 

Trong quá trình chuẩn bị khi san ủi mặt bằng, thi công công trình, việc quan trắc, 
kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng 
quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ khoa học 
công nghệ và môi trường  để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và 
đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi 
trường xung quanh. Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc 
thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liêu liên quan trắc đo 
đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động, việc đánh giá các biện pháp bảo vệ và 
cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.  

4.6.3. Những nhận xét và kiến nghị 

Qua đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng có 
những nhận xét sau: 

a, Đối với khí thải: 

- Áp dụng một biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở 
trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công. 

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, Nồng 
độ bụi, khí thải phải tuân thủ TCVN 5939-1995. 

b, Đối với nước thải: 

Biện pháp xử lý nước thải có thể thực hiện theo giải pháp sau: 
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- Thoát nước cho khu nên tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ 
thống thoát nước sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt phải được xử lý trước khi thải vào hệ 
thống thoát nước chung. 

- Trước khi thải nước thoát từ hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước từng 
công trình từng căn hộ phải có hệ thống xử lý để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô 
nhiễm trong nước thải. 

4.7. Định hướng quản lý và phát huy gái trị di tích 

4.7.1. Định hướng công tác quản lý 

a) Tổ chức quản lý  

- Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đơn vị quản lý theo 
ngành dọc của di tích, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 
việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

- UBND huyện Côn Đảo quản lý nhà nước về địa giới hành chính, tổ chức thực 
hiện công tác bảo vệ và khai thác dịch vụ du lịch theo quy hoạch được duyệt. 

- Tại Côn Đảo hiện có 2 đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 1) Ban 
quản lý di tích Côn Đảo; 2) Bảo tàng Côn Đảo.  

+ Ban Quản lý di tích Côn Đảo được thành lập trước đây với nhân sự được phê 
duyệt năm 2009 là 65 người; bao gồm Ban lãnh đạo, phòng tổ chức hành chính, phòng 
nghiệp vụ và đội bảo quản di tích. 

Định hướng đến năm 2015, tổng số cán bộ viên chức là 73 người. 
+ Bảo tàng Côn Đảo được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 

06/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bao gồm các phòng ban: Ban 
lãnh đạo, phòng tổ chức hành chính, phòng nghiệp vụ bảo tàng, phòng trưng bày tuyên 
truyền. 

Như vậy nhiệm vụ quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động liên quan đến di 
tích có sự phối hợp giữa 2 đơn vị Ban quản lý di tích Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo. 
Tuy nhiên đây là hai cơ quan khác nhau, nhiệm vụ chủ yếu về quản lý di tích vẫn là Ban 
Quản lý di tích Côn Đảo.  

b) Nhiệm vụ quản lý bảo vệ di tích 

- Nhiệm vụ quản lý bảo vệ di tích, không phải là trách nhiệm của riêng đơn vị trực 
tiếp quản lý di tích mà phải có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và ý thức trách 
nhiệm của người dân trong việc bảo vệ di tích.  

- Cụ thể: 

+ Ban quản lý di tích Côn Đảo ban hành nội quy hướng dẫn khi tham quan di tích 
(bao gồm: nội quy về hướng dẫn, tham quan, sử dụng; các quy định về bảo vệ di tích, 
môi trường, phòng chống cháy nổ,…). 

+ Ban quản lý di tích Côn Đảo tổ chức bộ máy hướng dẫn khách tham quan (lịch 
trình tham quan, hướng dẫn viên, …). 

+ Ban quản lý di tích Côn Đảo tổ chức bảo dưỡng hàng năm đối với các di tích, 
phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hiện tượng hỏng hóc, xuống cấp của di tích. 
Đặc biệt tình trạng bảo vệ di tích.  

+ Tiếp thu các công nghệ khoa học hiện đại, ứng dụng vào việc nghiên cứu, tu bổ 
và trình diễn trong di tích. 

+ Phối hợp với Bảo tàng Côn Đảo trong việc hướng dẫn tham quan, sưu tầm hiện 
vật di tích để làm phong phú và rõ hơn giá trị lịch sử của di tích.. 

4.7.2. Giải pháp phát huy giá trị di tích 

a) Giải pháp chung: 

- Cải thiện hệ thống giao thông đối ngoại: Hiện nay có thể tới Côn Đảo bằng các 
phương tiện giao thông đường thủy và đường hàng không. Để tăng lượng khách cần cải 
thiện chất lượng của các dịch vụ vận chuyển này: Tăng chuyến bay, cải thiện chất lượng 
của các chuyến tàu thủy... 

- Xây dựng một thương hiệu du lịch hấp dẫn tạo ấn tượng cho du khách, giúp thu 
hút đầu tư, thúc đẩy kinh doanh... 

- Xây dựng chiến lược tiếp thị du lịch: quảng bá du lịch Côn Đảo với thị trường nội 
địa và Quốc tế thông qua các phương tiện truyền thông. 

- Làm phong phú các sản phẩm du lịch, tạo nét đặc trưng, độc đáo riêng biệt của 
Côn Đảo. Ví dụ:  

+ Các hoạt động liên quan tới nước – thuyền buồm, thuyền kayak, du lịch đảo, câu 
cá, lướt ván... 

+ Các tour du lịch quanh đảo và các tour ban ngày. 

+ Hoạt động dựa trên thiên nhiên – đi bộ xuyên rừng quốc gia và các hoạt động 
mạo hiểm nhẹ (leo núi, đi bộ xuyên rừng, đi xe đạp leo núi, đi bộ khám phá...) 

+ Trải nghiệm dựa trên văn hóa – tổ chức tour đi bộ tại di tích lịch sử và đi xe đạp 
trên đường mòn, giải thích lịch sử độc đáo, các di tích và những câu chuyện tại hòn đảo. 

+ Trải nghiệm xem rùa ấp chứng,  

+ Trải nghiệm về Nhà tù, Sở tù, Nghĩa trang. 

- Cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch: nâng cấp các loại hình nhà nghỉ, khách sạn, 
mở rộng hệ thống cung cấp thực phẩm, quà lưu niệm... 
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- Cải thiện chất lượng và năng lực phục vụ du lịch: Thiết lập một mạng lưới thông 
tin cho du khách, với trung tâm thông tin du lịch chính được đặt tại khu trung tâm Thị 
trấn, và các điểm thông tin du lịch tại các sân bay, bến tàu, di tích. Phát triển thêm các 
loại hình giao thông công cộng, wifi miễm phí, vệ sinh công cộng. Cải thiện cơ sở vật 
chất của các trung tâm y tế. 

- Tổ chức các buổi triển lãm chuyên đề trưng bày, phổ biến các tư liệu, hiện vật về 
lịch sử, về văn hoá, về kiến trúc của đảo. 

- Tổ chức các sự kiện đặc biệt, các hoạt động nghiên cứu khoa học; các hoạt động 
văn hoá hướng về nguồn. 

- Tổ chức các hoạt động nghỉ ngơi, giải trí cao cấp, các hoạt động thể thao mạo hiểm.  

b) Khai thác về du lịch văn hoá - lịch sử, tâm linh 
+ Khu vực I:  

- Tham quan tìm hiểu về kiến trúc và bộ máy cai trị của nhà tù Côn Đảo. Chứng 
kiến sự tàn bạo dã man của Thực dân Pháp và Mỹ – Ngụy. Thấu hiểu sự đầy đọa của kẻ 
thù đối với những người tù cách mạng đã phải trải qua. Tự hào về khí phách và tình yêu 
đất nước của họ. Sử dụng công nghệ thông tin mô phỏng lại những sự kiện nổi bật trong 
di tích bằng hình ảnh không gian ba chiều, giới thiệu cho du khách, giúp cho khách tham 
quan hình dung rõ nét hơn về nhà tù Côn Đảo. 

- Tham quan và viếng mộ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương. 

+ Khu vực II:  

- Khai thác các dịch vụ phục vụ khách tham quan và du lịch (bán vé tham quan di 
tích, ăn uống, giải khát, bán hàng lưu niệm, các ấn phẩm về Côn Đảo…). 

- Tổ chức, hướng dẫn khách tham quan di tích. Đồng thời kết hợp với du lịch sinh 
thái rừng - biển của toàn đảo. 

d) Kết hợp du lịch văn hóa lịch sử vớidu lịch sinh thái rừng và biển 
Hướng tới du lịch chất lượng cao: 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển (khu Trung tâm đảo, bãi Đất Dốc, suối Ớt, bãi Đầm Tre, 
Đầm Trầu, bãi Ông Cường, bãi Ông Đụng, Hòn Bà, bãi Nhát, hòn Bảy Cạnh…). 

- Du lịch sinh thái rừng biển:  

+ Ngắm chim nhạn, tổ yến, xem rùa đẻ, san hô, khỉ mặt đỏ (ở Hòn Tre Nhỏ, Hòn 
Trứng, Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh). 

+ Tham quan, nghiên cứu về hệ sinh thái rừng (Sở rẫy - Bãi Ông Đụng - Cầu Ma 
Thiên Lãnh). 

- Du lịch mạo hiểm, ngắm toàn cảnh đảo: đỉnh Núi Thánh giá, núi Chúa. 
 

PHẦN 5: XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM DỰ ÁN THÀNH PHẦN, DỰ ÁN ƯU TIÊN 
ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ ĐẾN 2025 

5.1. Xác định các nhóm dự án thành phần 

5.1.1. Nhóm dự án số 1: Đền bù, giải phóng mặt bằng và cắm mốc giới khoanh 
vùng bảo vệ di tích, biển bảng chỉ dẫn di tích 

a) Mục tiêu: Bảo vệ, giới thiệu di tích, tránh được hiện tượng lấn chiếm, xâm phạm 
di tích; Hoàn chỉnh tư liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy và bổ sung cho cơ sở 
lập dự án đầu tư.  

b) Nội dung chủ yếu: Giải tỏa, đền bù theo quy hoạch được duyệt; Cắm mộc giới 
bảo vệ khu vực I và II của di tích, xây dựng bia biển giới thiệu di tích, ranh giới khu vực 
bảo vệ nhằm thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho dân biết và thực hiện; 
 Toàn bộ diện tích của di tích hiện nay vẫn được giữ gìn tốt không bị lấn chiếm, 
tuy nhiên vẫn cần tiến hành cắm mốc để xác định rõ ranh giới thuận tiện cho việc tiến 
hành các dự án sau.   

5.1.2. Nhóm dự án sô 2: Dự án bảo quản, tu bổ di tích 
a) Mục tiêu dự án: Bảo tồn các gía trị nguyên gốc của di tích; Bổ sung các kỹ 

thuật hiện đại nhằm tái hiện một phần hình ảnh và môi trường hoạt động nguyên gốc 
của di tích. 

b) Nội dung dự án 
Tu bổ các hạng mục công trình bị xuống cấp; phục hồi một số hạng mục đặc trưng 

về công năng, kiến trúc đã bị mất theo hình thức kiến trúc nguyên gốc; Tái hiện một số 
hình ảnh đặch trưng về phi vật thể thông qua hệ thống malơcanh, âm thanh, ánh sáng... 

5.1.3. Nhóm dự án số 3: Hỗ trợ phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch 
a) Mục tiêu dự án: Tạo cơ sở vật chất cho việc phát huy giá trị di tích gắn với 

phát triển du lịch; Là không gian đệm, tái hiện hỗ trợ một số hình ảnh phi vật thể 
ngoài trời; Đồng thời tạo không gian tham quan, tưởng niệm và du lịch văn hoá 
thuận lợi, tiện nghi. 

b) Nội dung dự án 
Xây dựng mới một số công trình văn hoá. 
5.1.4. Nhóm dự án số 4: Nâng cao năng lực quản lý di tích và phát triển du lịch   
a) Mục tiêu dự án: Chính quyền và người dân địa phương phải hiểu rõ được di 

tích của địa phương mình là có ý nghĩa rất quan trọng, đem lại nhiều nguồn lợi cho 
chính địa phương mình. Từ nó nêu cao trách nhiệm của người dân địa phương trong 
công tác quản lý, bảo tồn và phong cách ứng xử giao lưu với du khách. Vì vậy, mục 
tiêu đặt ra là :  

- Người dân địa phương cần phải hiểu rõ di tích đem lại nguồn lợi cả về vật 
chất và tinh thần, đánh dấu bề dày lịch sử phát triển của địa phương. Do vậy, cần 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    72
 

người dân địa phương tham gia vào công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các 
giá trị vật thể và phi vật thể của di tích.  

- Cần đánh giá cụ thể, khách quan giá trị của di tích theo tiêu chuẩn phân loại 
và xếp hạng để người dân địa phương và du khách có ý thức trách nhiệm tiếp cận 
với di tích và cảnh quan môi trường xung quanh di tích.  

- Các chương trình thông tin, quảng cáo của di tích phải thường xuyên được 
cập nhật những thông tin cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của di 
tích.  

- Các dự án phát triển du lịch và cơ sở hạ tầng phải luôn luôn tính đến các lĩnh 
vực văn hoá, xã hội, thẩm mỹ, phong cảnh tự nhiên, các đặc điểm đa dạng sinh thái 
và quang cảnh của địa phương. Cần nghiên cứu quản lý từ chất lượng đến phong 
cách kiến trúc truyền thống của địa phương. 

b) Nội dung dự án 
- Trưng bày – giới thiệu cho nhân dân địa phương các dự án bảo tồn – tôn tạo và 

phát huy tác dụng di tích.    
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng; tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước. 
- Lập các kế hoạch quản lý, cần phải khống chế các giới hạn thay đổi có thể 

chấp nhận được. Đặc biệt phải quan tâm đến các quan hệ giữa số lượng khách du 
lịch với quy mô di tích, môi trường sinh thái, hệ thống giao thông, các công trình 
dịch vụ công cộng và các công trình phúc lợi xã hội khác. Trong quá trình vận hành, 
cần có chương trình mang tính chất thường xuyên để đánh giá những ảnh hưởng từ các 
hoạt động du lịch đến sự phát triển của di tích và cộng đồng dân cư địa phương. Công 
tác lập kế hoạch quản lý bảo tồn và phát triển du lịch trong khu di tích luôn làm cho di 
tích ngày càng trở nên hấp dẫn du khách và tạo điều kiện phát triển cộng đồng. 

- Các di tích lịch sử – văn hoá đặc biệt là các di tích kiến trúc tôn giáo tín 
ngưỡng phải luôn tạo được sự tôn nghiêm, thiêng liêng; với cảm giác đó sẽ tạo cho 
du khách sự tôn trọng đối với di tích, tôn trọng đối với cộng đồng dân cư địa 
phương; Tạo sự trân trọng của người dân địa phương đối với di tích, tức là tạo ra 
được mạng lưới bảo vệ có tính cộng đồng cho di tích, mỗi người dân sẽ có ý thức 
quản lý, bảo vệ các báu vật của địa phương mình.  

- Tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tham gia vào công tác lập kế hoạch quản 
lý và bảo tồn di tích phát triển du lịch. 

- Cộng đồng người địa phương phải thấy rõ được quyền lợi và trách nhiệm của 
mình đối với di tích bằng cách đưa họ tham gia vào các chương trình, mục tiêu 
chiến lược, chính sách, điều lệ quản lý bảo tồn, công tác thông tin quảng cáo cho di 
tích.  

- Công tác quản lý bảo tồn và phát triển di tích phục vụ du lịch cần mang lại 
những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư địa phương. 

- Cần có những chính sách cụ thể phân định rõ những nguồn lợi thu được đến 
từng người dân địa phương; Giúp họ thấy được công tác quản lý bảo tồn và kinh 

doanh phát triển du lịch sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế xã hội của 
chính quyền địa phương mình, giải quyết lượng lao động lớn cho dân địa phương. 

- Tạo quỹ bảo tồn, tôn tạo di tích từ khai thác và phát triển du lịch hoặc chính từ 
tấm lũng yêu quê hương của người dân địa phương để phục vụ cho công việc trùng 
tu, bảo tồn, thông tin quảng bá cho di tích và xây dựng công trình mang tính cộng 
đồng. 

- Việc quản lý di sản và các chương trình giáo dục cho cộng đồng dân cư cần 
khuyến khích họ tham gia vào các chương trình hướng dẫn và quảng bỏ địa điểm du 
lịch. 

Bảng 19: Bảng phân chia các nhóm dự án thành phần 

DA số 
Tên dự án - 
công trình 

Nội dung chủ yếu Ghi chú 

A. Nhóm dự án số 1: Cắm mốc giới, biển giới thiệu di tích,biển chỉ dẫn khoanh vùng bảo vệ di tích 
và di dân giải phóng mặt bằng 

1.01 

Cắm mốc giới 
và khoanh vùng 
bảo vệ di tích và 
lắp đặt biển 
bảng chỉ dẫn di 
tích. 

Xây dựng các cọc mốc bao quanh khu vực bảo vệ 
di tích, xây dựng một số biển giới thiệu khu vực 
bảo vệ di tích và 1 số điều luật bảo tồn liên quan để 
mọi người thực hiện và biết để tránh xâm phạm di 
tích; Gồm 3 loại biển giới thiệu di tích: Biển bản đồ 
chỉ dẫn các tuyến thăm quan, biển chỉ dẫn đường 
tới di tích và biển đặt tại các di tích. Ngoài ra còn 
dựng bảng công bố Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 
bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch 
sử Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu; và một số bảng điện tử chiếu phim ảnh giới 
thiệu di tích trên địa bàn huyện Côn Đảo.  

 

1.02 Di dân giải 
phóng mặt bằng  
 

Đo đạc, điều tra, lấy í kiến nhân dân trong khu vực 
di dời, xác định khu đất tái định cư 

 

B. Nhóm dự án số 2: Bảo quản, tu bổ di tích 

2.01 

Sưu tầm tài liệu, 
hiện vật liên 
quan đến lịch sử 
Côn Đảo 

Lập kế hoạch, kinh phí tổ chức  sưu tầm và hệ 
thống hoá các tài liệu, hiện vật trong và ngoài nước 
liên quan đến quá trình hình thành và phát triển 
Côn Đảo 

  

Khu trại giam 

 
 

Bảo tồn Trại 3 
Diện tích đất 15314 m2.  

Diện tích xây dựng 3639,24 m2  

- Tu bổ nhà hiện tồn và phục hồi nhà ăn theo 
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2.02 

nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện hình ảnh hoạt động 
của di tích gốc bằng tượng composit (mannequin).   

Bảo tồn Trại 6 

Diện tích đất 37143 m2.  
Diện tích xây dựng 3189,84 m2.  
- Tu bổ phục hồi hệ thống tường rào dây thép gai, 
dãy phòng giam, bốt gác, trạm gác theo nguyên 
gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất   

  

Bảo tồn Trại 7 

Diện tích đất 30602 m2  

Diện tích xây dựng 3085,3 m2.  

- Tu bổ các dãy nhà hiện tồn và hệ thống hàng rào 
dây thép gai theo nguyên gốc; 

- Bảo tồn nền móng công trình đã mất.   

  

Bảo tồn Trại  
1,5 và 4 

Diện tích Trại 1:13604 m2.  
- Tu bổ nhà hiện tồn theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất 
- Tôn tạo hệ thống sân đường, tường rào. 
- Phục hồi nhà ăn, nhà bếp, khu biệt lập. 

Diện tích Trại 4: 5781 m2.  
- Tu bổ nhà hiện tồn theo nguyên gốc; Bổ sung các 
cấu kiện đã bị mất 
- Phục hồi các công trình như Trạm xá, bếp, nhà 
hớt tóc, trạm kiểm soát. 

Diện tích Trại 5: 6682 m2.  
- Đã trùng tu, bảo quản chống xuống cấp thường 
xuyên 

  

Bảo tồn Trại 8,9 

Diện tích Trại 8: 32326 m2.  
- Tu bổ các dãy nhà hiện tồn và hệ thống tường rào 
theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất.   

Diện tích Trại 9: 203235 m2.  
- Bảo tồn nền móng công trình đã mất. 
- Tạo đường vào để thuận tiện cho thăm quan.   

  

Sở (nơi giam và lao động của tù nhân khổ sai) 

2.03 

Bảo tồn Nghĩa 
địa - Trại giam 
Chuồng bò  

- Đã có dự án cho khu vực Trại giam Chuồng bò 
- Đối với nghĩa địa Chồng bò: Tu bổ và tôn tạo mở 
rộng khu bia tưởng niệm tương ứng với tính chất và 
quy mô người tù được chôn ở đây. 

  

Bảo tồn lò vôi 
và Sở lò vôi 

Diện tích đất 4252 m2, 

Diện tích xây dựng 800 m2. 
- Tu bổ, phục hồi nhà giam và lò nung vôi; 
- Cắm bia biển di tích 

  

Bảo tồn Sở 
muối 

 Diện tích đất 3325 m2;  
- Tu bổ, phục hồi nhà giam 
- Bổ sung bia biển khu vực sản xuất muối ở bờ biến

  

Nơi tù nhân khổ sai lao động bên ngoài Sở và Trại 

2.04 

Bảo tồn Cầu 
Tàu 914 

Diện tích 1085 m2.  

Tu bổ mặt cầu tàu, bờ kè 2 bên cầu tàu và các 
trụ lan can theo hiện trạng năm 2015. 
Kết nối với vườn hoa Bác Tôn thành một quần thể 
(Nguyên ở đây là Sở lưới);  

  

Bảo tồn khu vực 
cầu Ma Thiên 
Lãnh 

- Bảo tồn nguyên trạng,  
- Xây biển giới thiệu di tích   

Khu điều tra xét hỏi và quản lý tù nhân 

2.05 

Bảo tồn khu 
điều tra xét hỏi 

- Tu bổ và phục hồi nhà hiện tồn theo nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện hình ảnh hoạt động 
của di tích gốc bằng tượng composit (mannequin).   

  

Bảo tồn-tôn tạo 
nhà Chúa đảo 

Tu bổ, phục hồi bổ sung (đã có dự án chống xuống 
cấp mái): 
- Chuyển toàn bộ bộ phần trưng bày sang nhà bảo 
tàng mới và bố trí nhà làm việc Ban Quản lý tại vị 
trí khác theo quy hoạch; 
- Dỡ bỏ nhà xây mới không có trong nguyên gốc di 
tích; 
- Tu bổ và phục hồi nhà hiện tồn và công trình đã 
mất theo nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện hình ảnh sinh hoạt 
của di tích gốc bằng tượng composit (mannequin).  

  

Bảo tồn Sở Cò Đã được tôn tạo Di tích cấp Tỉnh 
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Khu nghĩa địa tù 

2.06 Nghĩa địa Tây 
- Phục hồi bia tưởng niệm,  
- Dựng biển giới thiệu di tích 

  

2.07 

Nghĩa trang 
Hàng Dương 

- Bảo tồn nguyên trạng khu mộ; 
- Cải tạo 3 cây nhang (đã có thỏa thuận của Bộ 
VH TT và DL). 
- Cải tạo nhà quản trang  
- Tôn tạo mộ cố TBT Lê Hồng Phong 
- Chuyển đổi đài tưởng niệm thành bia mộ 
chung cho toàn bộ nghĩa trang  

  

Nghĩa địa Hàng 
Keo 

-  Tu bổ và tôn tạo mở rộng khu bia tưởng niệm 
tương ứng với tính chất và quy mô người tù được 
chôn ở đây; xây miếu thờ 

  

Các di tích khác 

2.08 

Khu vực Cỏ 
ống, Khu vực 
Bến Đầm, Khu 
vực Hòn Cau, 
Khu vực Bảy 
Cạnh, Khu trại 
lính 

Xây dựng bia biển B.19 

2.09 

Bảo tồn đền Bà 
Phi Yến 

- Tu bổ, tôn tạo đền theo hình thức kiến trúc Nam 
bộ; 
- Tôn tạo nội thất - đồ thờ; sân vườn. 

Di tích cấp Tỉnh 
 

Tôn tạo Nhà 
tưởng niệm Võ 
Thị Sáu (Đền 
thờ cô Sáu) 

- Tôn tạo hệ thống sân đường, vườn 
- Tu bổ, tôn tạo đền thờ theo hình thức kiến trúc 
Nam Bộ, bố trí nội thất. 

 

C. Nhóm dự án số 3: Hỗ trợ phát huy gía trị di tích với phát triển du lịch 

Khu thị trấn 

3.01 

Tôn tạo cảnh 
quan và kiến 
trúc phố Nguyễn 
An Ninh, Lê 
Duẩn và Tôn 
Đức Thắng 

Trên nguyên tắc bảo quản cấu trúc mặt đường, 
hàng cây bàng...; Kiến trúc tường rào và công trình 
2 bên đường của thế kỷ 19. 

  

3.02 Trụ sở Quản lý Xây dựng mới trên khu đất quy hoạch, nằm ngoài Xây dựng đợt đầu để 
chuyển toàn bộ Ban 

di tích Côn Đảo khu vực bảo vệ I. quản lý ra khỏi nhà 
Chúa đảo 

3.03 Quảng trường 
Hòa Bình (sân 
hành lễ, đài lửa 
và tượng đài) 

Xây dựng một số tác phẩm nghệ thuật nhằm tôn giá 
trị di tích và biểu trưng Côn Đảo. 

 

3.04 Cải tạo hệ thống 
giao thông, hạ 
tầng kỹ thuật và 
vệ sinh môi 
trường 

- Cải tạo và xây dựng giao thông trong khu vực quy 
hoạch nhằm kết nối các khu chức năng của di tích 
và tạo thuận lợi cho khách tham quan, du lịch. 
- Cải tạo và xây dựng hệ thống hạ tầng ngoài khu 
vực I của di tích nhằm hoàn chỉnh hệ thống kỹ 
thuật toàn khu vực quy hoạch; Xây dựng hệ thống 
môi trường xanh sạch. 

 

D. Nhóm dự án số 4: Nâng cao năng lực quản lí di tích gắn với phát triền du lịch 

Nâng cao năng lực bảo vệ 
di tích gắn với phát triển 
du lịch. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng; tham quan học hỏi kinh 
nghiệm trong và ngoài nước 

 

5.2. Phân kỳ đầu tư 

5.2.1. Kế hoạch đầu tư 
Việc phân loại các dự án để thực hiện phân kỳ theo lộ trình thời gian được thực hiện trên tiêu chí: 

+ Di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. 

+ Khả năng khai thác phát huy tác dụng cao và nhanh chóng, góp phần đóng góp lợi nhuận phục 
vụ trở lại việc bảo tồn di tích. 

Bảng 20: Bảng phân chia giai đoạn thực hiện các dự án 

DA số Tên dự án - công trình 
Kế hoạch đầu 

tư 
Nguồn vốn 

 Giai đoạn I: 2016-2020   

1.01 
Cắm mốc giới và biển chỉ dẫn khoanh 
vùng bảo vệ di tích,biển giới thiệu di 
tích 

2015 - 2017 
Vốn ngân sách của địa 
phương 

2.01 
Sưu tầm tài liệu, hiện vật
liên quan đến lịch sử Côn Đảo 

2015 - 2020 
Vốn ngân sách của địa 
phương 

1.02 
Di dân giải phóng mặt bằng để giao đất 
thực hiện các dự án thành phần 

2015 - 2017 - 

3.02 Trụ sở Ban Quản lý di tích Côn Đảo. 
Để chuyển toàn bộ Ban quản lý ra khỏi 

2015 - 2017 - 
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nhà Chúa đảo 

2.02 

Bảo tồn Trại 3 2015 - 2017 

 
 
 
Vốn hỗ trợ có mục tiêu về 
văn hoá của Chính phủ và 
ngân sách của địa phương. 
 
 
 
 
 

Bảo tồn Trại 6 2015 - 2017 

Bảo tồn Trại 7 2015 - 2017 

Bảo tồn Trại 1,5 và 4 2015 - 2017 

Bảo tồn Trại 8,9 2016 - 2020 

2.03 

Bảo tồn Chuồng bò và 
Sở Chuồng bò 

2017 - 2020 

Bảo tồn Trại và lò vôi 2016 - 2020 

Bảo tồn Sở muối 2019 - 2020 

2.04 

Bảo tồn khu vực cầu Ma  
Thiên Lãnh 

2018 - 2019 

Bảo tồn Cầu Tàu 914 (Tu bổ mặt cầu 
tàu, bờ kè 2 bên cầu tàu và các trụ 
lan can theo hiện trạng năm 2015) 

2018 - 2019 

 Giai đoạn II: 2021-2025   

2.05 
Bảo tồn khu điều tra xét hỏi 
Bảo tồn-tôn tạo nhà Chúa đảo 
Bảo tồn Sở Cò 

2019 - 2020  

2.06 Nghĩa địa Tây 2019 - 2020 
 
 
Vốn hỗ trợ có mục tiêu về 
văn hoá của Chính phủ và 
ngân sách của địa phương. 
 

2.07 

Nghĩa trang Hàng Dương 2015 - 2018 

Nghĩa địa Hàng Keo 2015 - 2018 

2.08 
Khu vực Cỏ ống; Khu vực Bến Đầm; 
Khu vực Hòn Cau; Khu vực Bảy Cạnh; 
Khu trại lính 

2015 - 2018 

2.09 

Bảo tồn đền Bà Phi Yến 2015 - 2018 Ngân sách của địa phương 
và Sự đóng góp của các tổ 
chức, doanh nghiệp, các 
thành phần kinh tế. 

Tôn tạo Nhà tưởng niệm chị Võ Thị 
Sáu (Đền thờ cô Sáu) 

2015 - 2018 

 Giai đoạn III: 2026-2030   

3.01 Tôn tạo cảnh quan và kiến trúc phố 
Nguyễn An Ninh, Lê Duẩn và Tôn Đức 

2021 - 2025 Sự đóng góp của các tổ 
chức, doanh nghiệp, các 

Thắng thành phần kinh tế 

3.03 Quảng trường Hòa Bình (sân hành lễ, 
đài lửa và tượng đài) 

2021 - 2025 
 

3.04 Cải tạo hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ 
thuật và vệ sinh môi trường 

2021 - 2025 
 

4 Nâng cao năng lực bảo vệ di tích gắn 
với phát triển du lịch. 

2021 - 2023 
Vốn hỗ trợ có mục tiêu về 
văn hoá của Chính phủ 

 

 5.2.2. Xác định các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015-2020 

Nhóm dự án cắm  mốc giới, biển chỉ dẫn khoanh vùng bảo vệ di tích và di dân giải 
phóng mặt bằng. 

Nhóm dự án bảo tồn. 

Việc xác định thứ tự ưu tiên và nguồn vốn đầu tư có thể thay đổi, bổ sung tùy theo 
nhu cầu bảo tồn và phát triển theo thực tế từng năm của Trung ương, địa phuuwog và 
khả năng huy động vốn. 

5.3. Đề xuất nguồn vốn, giải pháp huy động các nguồn lực, phân bổ nguồn vốn 
và lộ trình đầu tư 

5.3.1. Nguồn vốn đầu tư   

1) Vốn từ ngân sách Trung ương  

2) Vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, huyện). 

3) Vốn xã hội hóa (Sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần 
kinh tế). 

5.3.2. Kế hoạch thực hiện 

Giai đoạn 1: 2015 - 2020.    

Giai đoạn 2: 2021 - 2025. 

5.3.3. Khái toán kinh phí dự kiến đầu tư và phân bổ nguồn vốn đầu tư 

1) Khái toán kinh phí dự kiến đầu tư 
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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  

 
 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

ĐVT: VN đồng 

TT Khoản mục chi phí 
Tổng cộng 

Giá trị trước thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế 
I Chi phí xây dựng 747.487.712.295 74.748.771.230 822.236.483.525

II Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và 
chi phí khác  74.748.771.230 7.474.877.123 82.223.648.353

III Dự phòng phí (10%) 82.223.648.353 8.222.364.835 90.446.013.188
IV Tổng mức đầu tư : (I+II+III) 904.460.131.878 90.446.013.188 994.906.145.065
  Làm tròn số 904.460.100.000 90.446.000.000 994.906.100.000

 

ƯỚC TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
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 
                

TT Tên dự án - công 
trình 

Đơn 
 vị 

Khối 
 lượng 

Mức 
độ 
bảo 
tồn 
(%) 

Đơn vị  
(Triệu 
đồng) 

Thành 
tiền 

(Triệu 
đồng) 

Ghi chú 

  

A. Nhóm dự án cắm 
mốc giới, biển giới 
thiệu di tích,biển chỉ 
dẫn khoanh vùng 
bảo vệ di tích và di 
dân giải phóng mặt 
bằng 

    Nhóm dự án 
số 1 305.000   

1.01 

Cắm mốc giới, biển 
giới thiệu di tích và 
biển chỉ dẫn khoanh 
vùng bảo vệ di tích 

TT       5.000   

1.02 

Di dân giải phóng 
mặt bằng để giao đất 
thực hiện các dự án 
thành phần 

TT       300.000   

  B. Nhóm dự án bảo 
quản, tu bổ di tích     Nhóm dự án 

số 2 206.337   

  Khu trại giam             

2.01
Sưu tầm tài liệu, hiện 
vật liên quan đến lịch 
sử Côn Đảo 

TT       5.000   

2.02

Bảo tồn Trại 3 (tu bổ 
nhà hiện tôn và phục 
hồi nhà ăn theo 
nguyên gốc, phục hồi 
nội thất và tái hiện 
hình ảnh hoạt động 
của di tích gốc bằng 
tượng composit) 

m2 3639,24 40 7,15 10.408   

Bảo tồn Trại 6 (phục 
hồi hệ thống tường 
rào dây thép gai, dãy 
phòng giam, bốt gác, 
trạm gác theo nguyên 
gốc, bảo tồn nền 
móng công trình đã 
mất) 

m2 3189,84 45 7,15 10.263   

Bảo tồn Trại 7 (tu bổ 
các dãy nhà hiện tồn 
và hệ thống hàng rào 
dây thép gai theo 
nguyên gốc, bảo tồn 
nền móng công trình 
đã mất) 

m2 3085,30 45 7,15 9.927   

Bảo tồn Trại 1, 4 và 5             
Bảo tồn Trại 1 (tu bổ 

nhà hiện tôn theo 
nguyên gốc, bảo tồn 
nền móng công trình 

đã mất, tôn tạo hệ 
thống sân đường 

tường rào)

m2 2748,40 30 7,15 5.895   

Bảo tồn Trại 4 (tu bổ 
nhà hiện tồn theo 

nguyên gốc, bổ sung 
các cấu kiện đã bị 
mất, phục hồi các 

công trình như trạm 
xá, bếp, nhà hớt tóc, 

trạm kiểm soát)

m2 1147,13 50 7,15 4.101   
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Bảo tồn Trại 5 (đã 
trung tu, bảo quản 
chống xuống cấp 

thường xuyên) 

m2 2223,44 45 7,15 7.154   

Bảo tồn Trại 8, 9             
Bảo tồn Trại 8 (tu bổ 
các dãy nhà hiện tôn 

và hệ thống tường rào 
theo nguyên gốc, bảo 

tồn nền móng công 
trình đã mất) 

m2 3278,87 45 7,15 10.550   

Bảo tồn Trại 9 (bảo 
tồn nền móng công 

trình đã mất, tạo 
đường vào để thuận 
tiện cho thăm quan) 

TT       5.000   

  
Sở (nơi giam và lao 
động của tù nhân 

khổ sai) 

    
        

2.03 

Bảo tồn Nghĩa địa 
Chuồng bò - Trại 
giam chuồng bò (tu 
bổ và tôn tạo khu 
Nghĩa địa Chuồng bò, 
mở rộng khu bia 
tưởng niệm tương 
ứng với tính chất và 
quy mô người tù 
được chôn ở đây) 

m2 17200,0
0 30 7,15 36.894 

Trại Sở 
Củi - 

Chuồng 
Bò đã tu 

bổ với chi 
phí: 

7.494.488.
319 (đ) 

Bảo tồn Lò vôi và Sở 
lò vôi (tu bổ, phục 
hồi nhà giam và lò 
nung vôi, cắm bia di 
tích) 

m2 5400,00 75 3,00 12.150   

Bảo tồn Sở Muối (tu 
bổ, phục hồi nhà 
giam, bổ sung bia 
biển khu vực sản xuất 
muối ở bờ biển) 

m2 402,00 50 7,15 1.437   

  
Nơi tù nhân khổ sai 
lao động bên ngoài 

Sở và Trại 

    
        

2.04

Bảo tồn Cầu Tầu 914 
(tu bổ mặt cầu tầu) m2 880,00 30 7,15 1.888   

Bảo tồn bờ kè đá hai 
bên Cầu Tầu - Sở 
Lưới và các trụ lan 
can 

m 260,00 30 3,00 234   

Bảo tồn khu vực cầu 
Ma Thiên Lãnh (xây 
biển giới thiệu di 
tích) 

m2 190,00 70 7,15 951   

 Khu điều tra xét hỏi 
và quản lý tù nhân             

20.5

Bảo tồn khu điều tra 
xét hỏi (tu bổ và phục 
hồi nhà hiện tồn theo 
nguyên gốc, phục hồi 
nội thất và tái hiện 
hình ảnh hoạt động 
của di tích gốc bằng 
tượng composit) 

m2 650,00 20 7,15 930   

Bảo tồn - tôn tạo nhà 
Chúa đảo (dỡ bỏ nhà 
xây mới không có 
trong nguyên gốc di 
tích, tu bổ và phục 
hồi nhà hiện tồn và 
công trình đã mất 
theo nguyên gốc, 
phục hồi nội thất và 
tái hiện hình ảnh sinh 
hoạt của di tích gốc 
bằng tượng composit)

m2 1479,00 50 7,15 5.287 

Mái nhà 
Chúa đảo 
đã tu bổ 
cấp thiết 

với chi phí 
đầu tư là: 
2.011.924.

783 (đ) 

 
Bảo tồn sở Cò 
 

m2 99,00 50 7,15 354   

  
Khu nghĩa địa tù             

2.06

Bảo tồn nghĩa địa 
Tây (phục hồi bia 
tưởng niệm, trồng bổ 
sung các loại cây 
bóng mát và trang trí 
cho phù hợp) 

m2 7654,00 10 3,00 2.296   



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    78
 

2.07 

Nghĩa trang Hàng 
Dương (Bảo tồn 
nguyên trạng khu mộ, 
cải tạo 3 cây nhang, 
cải tạo nhà quản 
trang, tôn tạo mổ cố 
TBT Lê Hồng Phong, 
chuyển đổi đài tưởng 
niệm thành bia mộ 
chung cho toàn bộ 
nghĩa trang ) 

m2 190000,
00 5 3,00 28.500   

Nghĩa địa Hàng Keo 
(tu bổ và tôn tạo mở 
rộng khu bia tưởng 
niệm tương ứng với 
tính chất và quy mô 
người tù được chôn ở 
đây, xây miếu thờ) 

m2 101387,
00 10 3,00 30.416   

  Các di tích khác             

2.08 

Khu vực Cỏ Ống, khu 
vực Bến Đầm, khu 
vực Hòn Cau, khu 
vực Bẩy Cạnh, khu 
Trại lính (xây dựng 
bia biển) 

TT       1.000   

2.09 

Bảo tồn đền Bà Phi 
Yến (tu bổ, tôn tạo 
đền theo hình thức 
kiến trúc Nam bộ, tôn 
tạo nội thất - đồ thờ, 
sân vườn) 

m2 165,00 20 60,00 1.980 

Nhà bếp 
và cổng 

chính đền 
thờ Bà Phi 

Yến đã 
được tu bổ 
với chi phí 
đầu tư là: 
971.627.8

54 (đ) 
Nhà tưởng niệm chị 
Võ Thị Sáu (đền thờ 
Cô Sáu) 

m2 6397,00 30 7,15 13.722   

  

C. Nhóm dự án tôn 
tạo, hỗ trợ phát huy 
giá trị di tích với 
phát triển du lịch 

    Nhóm dự án 
số 3 290.900   

  Khu thị trấn             

3.01

Tôn tạo cảnh quan và 
kiến trúc phố Nguyễn 
An Ninh, Lê Duẩn và 
Tôn Đức Thắng 

TT       30.000   

3.02

Trụ sở Quản lý di tích 
Côn Đảo (xây dựng 
mới trên khu đất quy 
hoạch) 

m2 9500,0 100 3,00 28.500 

Xây dựng 
đợt đầu để 

chuyển 
toàn bộ 

Ban quản 
lý ra khỏi 
nhà Chúa 
Đảo 

3.03

Quảng trường Hòa 
Bình (sân hành lễ, đài 
lửa và tượng đài - xây 
dựng một số tác 
phẩm nghệ thuật 
nhằm tôn giá trị di 
tích và biểu trưng 
Côn Đảo) 

m2 49299,0 100 3,00 147.897   

3.04

Cải tạo hệ thống giao 
thông, hạ tầng kỹ 
thuật và vệ sinh môi 
trường 

            

1 
Hệ thống giao thông 
làm mới (đường BT 
nhựa) 

            

1.1 Đường làm mới 
(đường BT nhựa) m2 18548,0

0 100 1,00 18.548   

1.2 Đường đi bộ làm mới 
(đường lát đá) m2 8019,00 100 1,50 12.029   

1.3 Đường cải tạo m2 26554,0
0 50 1,00 13.277   

1.4 Vỉa hè làm mới (lát 
gạch block) m2 6572,0 100 0,30 1.972   

1.5 Vỉa hè (lát gạch 
block) m2 5758,0 50 0,30 864   

1.6 Bó vỉa (bó vỉa bằng 
tấm bê tông) m 4224,0 100 0,30 1.267   

2 San nền             

2.1 Đào đất m2 27766,4
6 100 0,20 5.553   

2.2 Đắp đất m2 45376,6 100 0,30 13.613   
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7
3 Thoát nước mưa             

3.1 Rãnh thoát nước mưa 
800x800 m 1465 100 1,50 2.198   

3.2 Cải tạo tấm đan rãnh m 2280 50 1,50 1.710   
3.3 Ga thu nước mưa bộ 33 100 15,00 495   

4 Thoát nước thải và vệ 
sinh môi trường             

4.1 Thùng rác thùn
g 20 100 2,00 40   

4.2 Ống thoát nước bẩn 
D300 m 1470 100 0,50 735   

4.3 Ga thoát nước thải bộ 33 100 15,00 495   
5 Cấp nước             
5.1 Ống cấp nước D50 m 3088 100 0,10 309   
5.2 Ống cấp nước D65 m 765 100 0,15 115   

6 Cấp điện và thông tin 
liên lạc             

6.1 Đường điện 0,4KV 
chiếu sáng m 2469 100 0,74 1.832   

6.2 Đường điện 0,4KV 
sinh hoạt m 3844 100 0,74 2.852   

6.3 Bóng điện cao áp bộ 80 100 20,00 1.600   

7 

Trồng cây xanh bảo 
vệ di tích (lựa chọn 

các loại cây có ý 
nghĩa như keo, dương 

hoặc giá trị về mặt 
tâm linh, kinh tế ...) 

TT       5.000   

  

D. Nhóm dự án 
nâng cao năng lực 
quản lý di tích gắn 
với phát triển du 
lịch 

    Nhóm dự án 
số 4 20.000   

4 
Nâng cao năng lực 
bảo vệ di tích gắn với 
phát triển du lịch 

TT       20.000   

  Tổng cộng         822.236   
 

 

 

2) Phân bổ nguồn vốn đầu tư   

BẢNG PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 
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  
 

TT Tên dự án - công trình 

Dự báo 
kinh 

phí đầu 
tư  

(Triệu 
đồng) 

Các giai 
đoạn thực 

hiện 
Nguồn vốn 

2015-
2020 

2021-
2025 

Vốn 
hỗ trợ 

có 
mục 

tiêu về 
văn 
hóa 
của 

Chính 
phủ 

Vốn 
ngân 
sách 

của địa 
phương

Vốn xã 
hội hóa 

(huy 
động từ 
đóng 

góp các 
tổ chức, 
doanh 
nghiệp 
và các 
thành 
phần 

kinh tế) 

1.01

Cắm mốc giới, biển giới 
thiệu di tích và biển chỉ 
dẫn khoanh vùng bảo vệ 
di tích 

5.000 X    5.000  

2.01
Sưu tầm tài liệu, hiện 
vật liên quan đến lịch sử 
Côn Đảo 

5.000 X    5.000  

1.02

Di dân giải phóng mặt 
bằng để giao đất thực 
hiện các dự án thành 
phần 

300.000 X    300.000  

2.02

Bảo tồn Trại 3 10.408 X   2.082 8.327  
Bảo tồn Trại 6 10.263 X   2.053 8.211  
Bảo tồn Trại 7 9.927 X   1.985 7.942  
Bảo tồn Trại 1,5 và 4 17.150 X   3.430 13.720  
Bảo tồn Trại 8,9 15.550 X   3.110 12.440  

2.03

Bảo tồn Chuồng bò và 
Trại Chuồng bò 36.894 X   7.379 29.515  

Bảo tồn Trại và lò vôi 12.150 X   2.430 9.720  
Bảo tồn Sở muối 1.437 X   287 1.150  
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2.04 
Bảo tồn khu vực Cầu 
Ma Thiên Lãnh 951 X   190 761  

Bảo tồn Cầu Tầu 914 2.122   X 424 1.697

2.05 

Bảo tồn khu điều tra xét 
hỏi 930 X   186 744  

Bảo tồn - tôn tạo nhà 
Chúa Đảo 5.287 X   1.057 4.230  

Bảo tồn Sở Cò 354   X   354
2.06 Nghĩa địa Tây 2.296 X   459 1.837  

2.07 
Nghĩa trang Hàng 
Dương 28.500 X   5.700 22.800  

Nghĩa địa Hàng Keo 30.416 X   6.083 24.333  

2.08 

Khu vực Cỏ Ống; Khu 
vực Bến Đầm; Khu vực 
Hòn Cau; Khu vực Bảy 
Cạnh; Khu trại lính 

1.000 X   200 800  

2.09 

Bảo tồn đền Bà Phi Yến 1.980 X   396 1.584  

Nhà tưởng niệm chị Võ 
Thị Sáu (đền thờ Cô 
Sáu) 

13.722 X   2.744 10.977  

3.01 

Tôn tạo cảnh quan và 
kiến trúc phố Nguyễn An 
Ninh, Lê Duẩn và Tôn 
Đức Thắng 

30.000   X    30.000

3.02 

Trụ sở Ban quản lý di 
tích Côn Đảo. Để 
chuyển toàn bộ Ban 
quản lý ra khỏi nhà 
Chúa đảo 

28.500 X     28.500  

3.03 Quảng trường (sân hành 
lễ, đài lửa và tượng đài) 147.897   X   73.949 73.949

3.04 
Cải tạo hệ thống giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật 
và vệ sinh môi trường 

84.503   X   84.503  

4 
Nâng cao năng lực bảo 
vệ di tích gắn với phát 
triển du lịch 

20.000   X 20.000   

Tổng cộng 822.236   60.197 658.091 103.949 

Tổng diện tích quy hoạch 110,83 ha 

Suất đầu tư trung bình 7.418,90 triệu đồng/ha 

3) Xác định hiệu quả kinh tế đầu tư: 

1 2 3 4 5 6 7

1 Chi phí xây dựng 822.236.483.525 40 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

2 Chi phí khác 172.669.661.540 20 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077

994.906.145.065 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165

Nguyên giá

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tổng cộng

Tên tài sản cố địnhSTT
Số năm 

khấu hao
Năm khấu hao

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077

29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165

Năm khấu hao

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

8.633.483.077 8.633.483.077 8.633.483.077

29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

Năm khấu hao

 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

Năm khấu hao

 

38 39 40

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

Năm khấu hao
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1 2 3 4 5 6
1 Doanh thu thuần từ dịch vụ ăn uống 7.575.000.000 7.650.000.000 7.725.000.000 7.800.000.000 7.875.000.000 7.950.000.000

Số lượng du khách (lượt người/năm) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Giá cho một suất tính bình quân (đồng/suất) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Tỷ lệ số người sử dụng dịch vụ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hệ số khai thác 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tỷ lệ doanh thu thuần 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Hệ số trượt giá 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06

2 Doanh thu thuần từ dịch vụ lưu trú 113.625.000.000 114.750.000.000 115.875.000.000 117.000.000.000 118.125.000.000 119.250.000.000
Số lượng du khách (lượt người/năm) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Giá phòng thuê tính trung bình 1 lượt/ngày 
(đồng/lượt/ngày)

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Số ngày lưu trú tính trung bình (ngày) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Tỷ lệ số người sử dụng dịch vụ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hệ số khai thác 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tỷ lệ doanh thu thuần 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Hệ số trượt giá 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06

3 Doanh thu thuần từ dịch vụ lễ hội 30.906.000.000 31.212.000.000 31.518.000.000 31.824.000.000 32.130.000.000 32.436.000.000
Số lượng du khách (lượt người/năm) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Giá vé 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Tỷ lệ số người sử dụng dịch vụ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Hệ số khai thác 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tỷ lệ doanh thu thuần 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Hệ số trượt giá 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06

4 Doanh thu thuần từ dịch vụ vé tham quan 36.360.000.000 36.720.000.000 37.080.000.000 37.440.000.000 37.800.000.000 38.160.000.000
Số lượng du khách (lượt người/năm) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Giá vé 150.000 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Tỷ lệ số người sử dụng dịch vụ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Hệ số khai thác 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hệ số trượt giá 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06

Tổng cộng 188.466.000.000 190.332.000.000 192.198.000.000 194.064.000.000 195.930.000.000 197.796.000.000

BẢNG DỰ KIẾN DOANH THU

Các chỉ tiêuSTT

ĐV tính: VN đồng
Năm vận hành

7 8 9 10 11 12 13 14 15
8.025.000.000 8.100.000.000 8.175.000.000 8.250.000.000 8.325.000.000 8.400.000.000 8.475.000.000 8.550.000.000 8.625.000.000

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15

120.375.000.000 121.500.000.000 122.625.000.000 123.750.000.000 124.875.000.000 126.000.000.000 127.125.000.000 128.250.000.000 129.375.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15

32.742.000.000 33.048.000.000 33.354.000.000 33.660.000.000 33.966.000.000 34.272.000.000 34.578.000.000 34.884.000.000 35.190.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15

38.520.000.000 38.880.000.000 39.240.000.000 39.600.000.000 39.960.000.000 40.320.000.000 40.680.000.000 41.040.000.000 41.400.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15

199.662.000.000 201.528.000.000 203.394.000.000 205.260.000.000 207.126.000.000 208.992.000.000 210.858.000.000 212.724.000.000 214.590.000.000

Năm vận hành

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24
8.700.000.000 8.775.000.000 8.850.000.000 8.925.000.000 9.000.000.000 9.075.000.000 9.150.000.000 9.225.000.000 9.300.000.000

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

130.500.000.000 131.625.000.000 132.750.000.000 133.875.000.000 135.000.000.000 136.125.000.000 137.250.000.000 138.375.000.000 139.500.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

35.496.000.000 35.802.000.000 36.108.000.000 36.414.000.000 36.720.000.000 37.026.000.000 37.332.000.000 37.638.000.000 37.944.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

41.760.000.000 42.120.000.000 42.480.000.000 42.840.000.000 43.200.000.000 43.560.000.000 43.920.000.000 44.280.000.000 44.640.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

216.456.000.000 218.322.000.000 220.188.000.000 222.054.000.000 223.920.000.000 225.786.000.000 227.652.000.000 229.518.000.000 231.384.000.000

Năm vận hành

25 26 27 28 29 30 31 32 33
9.375.000.000 9.450.000.000 9.525.000.000 9.600.000.000 9.675.000.000 9.750.000.000 9.825.000.000 9.900.000.000 9.975.000.000

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33

140.625.000.000 141.750.000.000 142.875.000.000 144.000.000.000 145.125.000.000 146.250.000.000 147.375.000.000 148.500.000.000 149.625.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33

38.250.000.000 38.556.000.000 38.862.000.000 39.168.000.000 39.474.000.000 39.780.000.000 40.086.000.000 40.392.000.000 40.698.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33

45.000.000.000 45.360.000.000 45.720.000.000 46.080.000.000 46.440.000.000 46.800.000.000 47.160.000.000 47.520.000.000 47.880.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33

233.250.000.000 235.116.000.000 236.982.000.000 238.848.000.000 240.714.000.000 242.580.000.000 244.446.000.000 246.312.000.000 248.178.000.000
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34 35 36 37 38 39 40 41 42
10.050.000.000 10.125.000.000 10.200.000.000 10.275.000.000 10.350.000.000 10.425.000.000 10.500.000.000 10.575.000.000 10.650.000.000

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42

150.750.000.000 151.875.000.000 153.000.000.000 154.125.000.000 155.250.000.000 156.375.000.000 157.500.000.000 158.625.000.000 159.750.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42

41.004.000.000 41.310.000.000 41.616.000.000 41.922.000.000 42.228.000.000 42.534.000.000 42.840.000.000 43.146.000.000 43.452.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42

48.240.000.000 48.600.000.000 48.960.000.000 49.320.000.000 49.680.000.000 50.040.000.000 50.400.000.000 50.760.000.000 51.120.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42

250.044.000.000 251.910.000.000 253.776.000.000 255.642.000.000 257.508.000.000 259.374.000.000 261.240.000.000 263.106.000.000 264.972.000.000

Năm vận hành

 

43 44 45 46 47 48 49 50
10.725.000.000 10.800.000.000 10.875.000.000 10.950.000.000 11.025.000.000 11.100.000.000 11.175.000.000 11.250.000.000

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50

160.875.000.000 162.000.000.000 163.125.000.000 164.250.000.000 165.375.000.000 166.500.000.000 167.625.000.000 168.750.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50

43.758.000.000 44.064.000.000 44.370.000.000 44.676.000.000 44.982.000.000 45.288.000.000 45.594.000.000 45.900.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50

51.480.000.000 51.840.000.000 52.200.000.000 52.560.000.000 52.920.000.000 53.280.000.000 53.640.000.000 54.000.000.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50

266.838.000.000 268.704.000.000 270.570.000.000 272.436.000.000 274.302.000.000 276.168.000.000 278.034.000.000 279.900.000.000

Năm vận hành

 

1 2 3 4 5 6
1 Chi phÝ ®iÖn, n−íc, th«ng tin n¨ng l−îng 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000

Chi phÝ n−íc sinh ho¹t, dÞch vô 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000
Nhu cÇu sö dông (m3/n¨m) 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000
§¬n gi¸ n−íc (®ång/m3) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Chi phÝ ®iÖn sinh ho¹t 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000
Nhu cÇu sö dông (kwh/n¨m) 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500
§¬n gi¸ ®iÖn (kwh/n¨m) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
C¸c lo¹i chi phÝ kh¸c (®iÖn tho¹i) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2
 Chi phÝ duy tu söa ch÷a c«ng tr×nh (0,1% gi¸ trÞ)
XLCT

822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484

3
 Chi phÝ tiÒn l−¬ng, b¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n
viªn

8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000

TiÒn l−¬ng cho CBCNV 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
Sè ng−êi 100 100 100 100 100 100
L−¬ng b×nh qu©n th¸ng (®ång/ng−êi/n¨m) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
B¶o hiÓm x∙ héi (34,5% quü l−¬ng) 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000

4 Chi phÝ qu¶n lý kh¸c (1% DT) 1.884.660.000 1.903.320.000 1.921.980.000 1.940.640.000 1.959.300.000 1.977.960.000
Céng 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484
Tr−ît gi¸ hμng n¨m (1% n¨m) 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06
Chi phÝ tÝnh ®Õn tr−ît gi¸ hµng n¨m 13.616.715.448 13.751.534.413 13.886.353.378 14.021.172.343 14.155.991.308 14.290.810.273

B¶ng dù kiÕn chi phÝ vËn hμnh
§VT: VN§

STT C¸c chØ tiªu
N¨m vËn hµnh

7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000
2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000

219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000
182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484

8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
100 100 100 100 100 100 100 100 100

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000
1.996.620.000 2.015.280.000 2.033.940.000 2.052.600.000 2.071.260.000 2.089.920.000 2.108.580.000 2.127.240.000 2.145.900.000

13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484
1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15

14.425.629.237 14.560.448.202 14.695.267.167 14.830.086.132 14.964.905.097 15.099.724.062 15.234.543.026 15.369.361.991 15.504.180.956

N¨m vËn hµnh
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16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000
2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000

219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000
182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484

8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
100 100 100 100 100 100 100 100 100

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000
2.164.560.000 2.183.220.000 2.201.880.000 2.220.540.000 2.239.200.000 2.257.860.000 2.276.520.000 2.295.180.000 2.313.840.000

13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484
1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

15.638.999.921 15.773.818.886 15.908.637.851 16.043.456.815 16.178.275.780 16.313.094.745 16.447.913.710 16.582.732.675 16.717.551.640

N¨m vËn hµnh

25 26 27 28 29 30 31 32
2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000
2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000

219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000
182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484

8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
100 100 100 100 100 100 100 100

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000
2.332.500.000 2.351.160.000 2.369.820.000 2.388.480.000 2.407.140.000 2.425.800.000 2.444.460.000 2.463.120.000

13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484
1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32

16.852.370.604 16.987.189.569 17.122.008.534 17.256.827.499 17.391.646.464 17.526.465.429 17.661.284.393 17.796.103.358

N¨m vËn hµnh

 

33 34 35 36 37 38 39 40
2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000
2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000

219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000
182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484

8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
100 100 100 100 100 100 100 100

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000
2.481.780.000 2.500.440.000 2.519.100.000 2.537.760.000 2.556.420.000 2.575.080.000 2.593.740.000 2.612.400.000

13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484
1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40

17.930.922.323 18.065.741.288 18.200.560.253 18.335.379.218 18.470.198.182 18.605.017.147 18.739.836.112 18.874.655.077

N¨m vËn hµnh

41 42 43 44 45 46 47 48
2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000 2.705.000.000
2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000

219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000 219.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000
182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500 182.500

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484 822.236.484

8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000 8.070.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
100 100 100 100 100 100 100 100

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000
2.631.060.000 2.649.720.000 2.668.380.000 2.687.040.000 2.705.700.000 2.724.360.000 2.743.020.000 2.761.680.000

13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484 13.481.896.484
1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48

19.009.474.042 19.144.293.007 19.279.111.971 19.413.930.936 19.548.749.901 19.683.568.866 19.818.387.831 19.953.206.796

N¨m vËn hµnh
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49 50
2.705.000.000 2.705.000.000
2.190.000.000 2.190.000.000

219.000 219.000
10.000 10.000

365.000.000 365.000.000
182.500 182.500

2.000 2.000
150.000.000 150.000.000

822.236.484 822.236.484

8.070.000.000 8.070.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000
100 100

60.000.000 60.000.000
2.070.000.000 2.070.000.000
2.780.340.000 2.799.000.000

13.481.896.484 13.481.896.484
1,49 1,50

20.088.025.760 20.222.844.725

N¨m vËn hµnh

 

1 2 3 4 5 6
1 Doanh thu thuÇn 188.466.000.000 190.332.000.000 192.198.000.000 194.064.000.000 195.930.000.000 197.796.000.000
2 Chi phÝ vËn hμnh 13.616.715.448 13.751.534.413 13.886.353.378 14.021.172.343 14.155.991.308 14.290.810.273
3 Thu nhËp ho¹t ®éng 174.849.284.552 176.580.465.587 178.311.646.622 180.042.827.657 181.774.008.692 183.505.189.727
4 KhÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165
5 Thu nhËp tr−íc thuÕ 145.659.889.387 147.391.070.422 149.122.251.457 150.853.432.492 152.584.613.527 154.315.794.562

6
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (thuÕ 
suÊt 15%)

- - - 22.628.014.874 22.887.692.029 23.147.369.184

7 Lîi nhuËn rßng 145.659.889.387 147.391.070.422 149.122.251.457 128.225.417.618 129.696.921.498 131.168.425.378

N¨m vËn hµnh

Ghi chó: §−îc miÔn thuÕ 100% TNDN 3 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ

Stt C¸c chØ tiªu

B¶ng dù kiÕn lç l·i

 

7 8 9 10 11 12 13 14
199.662.000.000 201.528.000.000 203.394.000.000 205.260.000.000 207.126.000.000 208.992.000.000 210.858.000.000 212.724.000.000

14.425.629.237 14.560.448.202 14.695.267.167 14.830.086.132 14.964.905.097 15.099.724.062 15.234.543.026 15.369.361.991
185.236.370.763 186.967.551.798 188.698.732.833 190.429.913.868 192.161.094.903 193.892.275.938 195.623.456.974 197.354.638.009

29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165
156.046.975.597 157.778.156.633 159.509.337.668 161.240.518.703 162.971.699.738 164.702.880.773 166.434.061.808 168.165.242.844

23.407.046.340 23.666.723.495 23.926.400.650 24.186.077.805 24.445.754.961 24.705.432.116 24.965.109.271 25.224.786.427

132.639.929.258 134.111.433.138 135.582.937.018 137.054.440.898 138.525.944.777 139.997.448.657 141.468.952.537 142.940.456.417

N¨m vËn hµnh

 

 

15 16 17 18 19 20 21 22
214.590.000.000 216.456.000.000 218.322.000.000 220.188.000.000 222.054.000.000 223.920.000.000 225.786.000.000 227.652.000.000

15.504.180.956 15.638.999.921 15.773.818.886 15.908.637.851 16.043.456.815 16.178.275.780 16.313.094.745 16.447.913.710
199.085.819.044 200.817.000.079 202.548.181.114 204.279.362.149 206.010.543.185 207.741.724.220 209.472.905.255 211.204.086.290

29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 29.189.395.165 20.555.912.088 20.555.912.088
169.896.423.879 171.627.604.914 173.358.785.949 175.089.966.984 176.821.148.019 178.552.329.055 188.916.993.167 190.648.174.202

25.484.463.582 25.744.140.737 26.003.817.892 26.263.495.048 26.523.172.203 26.782.849.358 28.337.548.975 28.597.226.130

144.411.960.297 145.883.464.177 147.354.968.057 148.826.471.937 150.297.975.817 151.769.479.696 160.579.444.192 162.050.948.072

N¨m vËn hµnh

23 24 25 26 27 28 29
229.518.000.000 231.384.000.000 233.250.000.000 235.116.000.000 236.982.000.000 238.848.000.000 240.714.000.000
16.582.732.675 16.717.551.640 16.852.370.604 16.987.189.569 17.122.008.534 17.256.827.499 17.391.646.464

212.935.267.325 214.666.448.360 216.397.629.396 218.128.810.431 219.859.991.466 221.591.172.501 223.322.353.536
20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088

192.379.355.237 194.110.536.272 195.841.717.307 197.572.898.343 199.304.079.378 201.035.260.413 202.766.441.448

28.856.903.286 29.116.580.441 29.376.257.596 29.635.934.751 29.895.611.907 30.155.289.062 30.414.966.217

163.522.451.952 164.993.955.831 166.465.459.711 167.936.963.591 169.408.467.471 170.879.971.351 172.351.475.231

N¨m vËn hµnh

30 31 32 33 34 35 36
242.580.000.000 244.446.000.000 246.312.000.000 248.178.000.000 250.044.000.000 251.910.000.000 253.776.000.000

17.526.465.429 17.661.284.393 17.796.103.358 17.930.922.323 18.065.741.288 18.200.560.253 18.335.379.218
225.053.534.571 226.784.715.607 228.515.896.642 230.247.077.677 231.978.258.712 233.709.439.747 235.440.620.782

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088
204.497.622.483 206.228.803.518 207.959.984.554 209.691.165.589 211.422.346.624 213.153.527.659 214.884.708.694

30.674.643.372 30.934.320.528 31.193.997.683 31.453.674.838 31.713.351.994 31.973.029.149 32.232.706.304

173.822.979.111 175.294.482.991 176.765.986.871 178.237.490.750 179.708.994.630 181.180.498.510 182.652.002.390

N¨m vËn hµnh

37 38 39 40 41 42 43
255.642.000.000 257.508.000.000 259.374.000.000 261.240.000.000 263.106.000.000 264.972.000.000 266.838.000.000

18.470.198.182 18.605.017.147 18.739.836.112 18.874.655.077 19.009.474.042 19.144.293.007 19.279.111.971
237.171.801.818 238.902.982.853 240.634.163.888 242.365.344.923 244.096.525.958 245.827.706.993 247.558.888.029

20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 20.555.912.088 0 0 0
216.615.889.729 218.347.070.765 220.078.251.800 221.809.432.835 244.096.525.958 245.827.706.993 247.558.888.029

32.492.383.459 32.752.060.615 33.011.737.770 33.271.414.925 36.614.478.894 36.874.156.049 37.133.833.204

184.123.506.270 185.595.010.150 187.066.514.030 188.538.017.910 207.482.047.064 208.953.550.944 210.425.054.824

N¨m vËn hµnh
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44 45 46 47 48 49 50
268.704.000.000 270.570.000.000 272.436.000.000 274.302.000.000 276.168.000.000 278.034.000.000 279.900.000.000

19.413.930.936 19.548.749.901 19.683.568.866 19.818.387.831 19.953.206.796 20.088.025.760 20.222.844.725
249.290.069.064 251.021.250.099 252.752.431.134 254.483.612.169 256.214.793.204 257.945.974.240 259.677.155.275

0 0 0 0 0 0 0
249.290.069.064 251.021.250.099 252.752.431.134 254.483.612.169 256.214.793.204 257.945.974.240 259.677.155.275

37.393.510.360 37.653.187.515 37.912.864.670 38.172.541.825 38.432.218.981 38.691.896.136 38.951.573.291

211.896.558.704 213.368.062.584 214.839.566.464 216.311.070.344 217.782.574.224 219.254.078.104 220.725.581.984

N¨m vËn hµnh

 

N¨m x©y dùng

0 1 2 3 4 5 6

I Lîi Ých 174.849.284.552 176.580.465.587 178.311.646.622 180.042.827.657 181.774.008.692 183.505.189.727

Thu nhËp ho¹t ®éng 174.849.284.552 176.580.465.587 178.311.646.622 180.042.827.657 181.774.008.692 183.505.189.727

Gi¸ trÞ cßn l¹i - - - - - -

II Chi phÝ 822.236.483.525 0 0 0 22.628.014.874 22.887.692.029 23.147.369.184

§Çu t− ban ®Çu 822.236.483.525

ThuÕ thu nhËp doanh 
nghiÖp

22.628.014.874 22.887.692.029 23.147.369.184

-822.236.483.525 174.849.284.552 176.580.465.587 178.311.646.622 157.414.812.783 158.886.316.663 160.357.820.543

-822.236.483.525 -647.387.198.973 -470.806.733.387 -292.495.086.765 -135.080.273.981 23.806.042.682 184.163.863.225

Ghi chó: §−îc miÔn thuÕ 100% TNDN 3 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% cho 9 n¨m tiÕp theo

HÖ sè hoμn vèn néi bé 21%
Thêi gian thu håi vèn = 5 n¨m

N¨m vËn hμnh

Lîi Ých - chi phÝ

Lîi Ých céng dån

B¶ng tÝnh hÖ sè hoμn vèn néi bé

Stt C¸c chØ tiªu

7 8 9 10 11 12 13 14

185.236.370.763 186.967.551.798 188.698.732.833 190.429.913.868 192.161.094.903 193.892.275.938 195.623.456.974 197.354.638.009

185.236.370.763 186.967.551.798 188.698.732.833 190.429.913.868 192.161.094.903 193.892.275.938 195.623.456.974 197.354.638.009

- - - - - - - -

23.407.046.340 23.666.723.495 23.926.400.650 24.186.077.805 24.445.754.961 24.705.432.116 24.965.109.271 25.224.786.427

23.407.046.340 23.666.723.495 23.926.400.650 24.186.077.805 24.445.754.961 24.705.432.116 24.965.109.271 25.224.786.427

161.829.324.423 163.300.828.303 164.772.332.183 166.243.836.063 167.715.339.943 169.186.843.822 170.658.347.702 172.129.851.582

345.993.187.648 509.294.015.951 674.066.348.134 840.310.184.196 1.008.025.524.139 1.177.212.367.961 1.347.870.715.664 1.520.000.567.246

N¨m vËn hμnh

15 16 17 18 19 20 21 22 23

199.085.819.044 200.817.000.079 202.548.181.114 204.279.362.149 206.010.543.185 207.741.724.220 209.472.905.255 211.204.086.290 212.935.267.325

199.085.819.044 200.817.000.079 202.548.181.114 204.279.362.149 206.010.543.185 207.741.724.220 209.472.905.255 211.204.086.290 212.935.267.325

- - - - - - - - -

25.484.463.582 25.744.140.737 26.003.817.892 26.263.495.048 26.523.172.203 26.782.849.358 28.337.548.975 28.597.226.130 28.856.903.286

25.484.463.582 25.744.140.737 26.003.817.892 26.263.495.048 26.523.172.203 26.782.849.358 28.337.548.975 28.597.226.130 28.856.903.286

173.601.355.462 175.072.859.342 176.544.363.222 178.015.867.102 179.487.370.982 180.958.874.862 181.135.356.280 182.606.860.160 184.078.364.040

1.693.601.922.708 1.868.674.782.050 2.045.219.145.272 2.223.235.012.374 2.402.722.383.356 2.583.681.258.217 2.764.816.614.497 2.947.423.474.657 3.131.501.838.697

N¨m vËn hμnh

24 25 26 27 28 29 30 31

214.666.448.360 216.397.629.396 218.128.810.431 219.859.991.466 221.591.172.501 223.322.353.536 225.053.534.571 226.784.715.607

214.666.448.360 216.397.629.396 218.128.810.431 219.859.991.466 221.591.172.501 223.322.353.536 225.053.534.571 226.784.715.607

- - - - - - - -

29.116.580.441 29.376.257.596 29.635.934.751 29.895.611.907 30.155.289.062 30.414.966.217 30.674.643.372 30.934.320.528

29.116.580.441 29.376.257.596 29.635.934.751 29.895.611.907 30.155.289.062 30.414.966.217 30.674.643.372 30.934.320.528

185.549.867.920 187.021.371.799 188.492.875.679 189.964.379.559 191.435.883.439 192.907.387.319 194.378.891.199 195.850.395.079

3.317.051.706.616 3.504.073.078.416 3.692.565.954.095 3.882.530.333.654 4.073.966.217.093 4.266.873.604.412 4.461.252.495.611 4.657.102.890.690

N¨m vËn hμnh

 

32 33 34 35 36 37 38 39

228.515.896.642 230.247.077.677 231.978.258.712 233.709.439.747 235.440.620.782 237.171.801.818 238.902.982.853 240.634.163.888

228.515.896.642 230.247.077.677 231.978.258.712 233.709.439.747 235.440.620.782 237.171.801.818 238.902.982.853 240.634.163.888

- - - - - - - -

31.193.997.683 31.453.674.838 31.713.351.994 31.973.029.149 32.232.706.304 32.492.383.459 32.752.060.615 33.011.737.770

31.193.997.683 31.453.674.838 31.713.351.994 31.973.029.149 32.232.706.304 32.492.383.459 32.752.060.615 33.011.737.770

197.321.898.959 198.793.402.839 200.264.906.718 201.736.410.598 203.207.914.478 204.679.418.358 206.150.922.238 207.622.426.118

4.854.424.789.649 5.053.218.192.487 5.253.483.099.206 5.455.219.509.804 5.658.427.424.283 5.863.106.842.641 6.069.257.764.879 6.276.880.190.997

N¨m vËn hμnh

40 41 42 43 44 45 46 47

242.365.344.923 244.096.525.958 245.827.706.993 247.558.888.029 249.290.069.064 251.021.250.099 252.752.431.134 254.483.612.169

242.365.344.923 244.096.525.958 245.827.706.993 247.558.888.029 249.290.069.064 251.021.250.099 252.752.431.134 254.483.612.169

- - - - - - - -

33.271.414.925 36.614.478.894 36.874.156.049 37.133.833.204 37.393.510.360 37.653.187.515 37.912.864.670 38.172.541.825

33.271.414.925 36.614.478.894 36.874.156.049 37.133.833.204 37.393.510.360 37.653.187.515 37.912.864.670 38.172.541.825

209.093.929.998 207.482.047.064 208.953.550.944 210.425.054.824 211.896.558.704 213.368.062.584 214.839.566.464 216.311.070.344

6.485.974.120.995 6.693.456.168.059 6.902.409.719.003 7.112.834.773.828 7.324.731.332.532 7.538.099.395.116 7.752.938.961.580 7.969.250.031.924

N¨m vËn hμnh

48 49 50

256.214.793.204 257.945.974.240 259.677.155.275

256.214.793.204 257.945.974.240 259.677.155.275

- - -

38.432.218.981 38.691.896.136 38.951.573.291

38.432.218.981 38.691.896.136 38.951.573.291

217.782.574.224 219.254.078.104 220.725.581.984

8.187.032.606.147 8.406.286.684.251 8.627.012.266.235

N¨m vËn hμnh
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Đơn vị: VNĐ

Năm xây dựng
-1 1 2 3 4 5

I Nguồn vốn 994.906.145.065 145.659.889.387 147.391.070.422 149.122.251.457 150.853.432.492 152.584.613.527

Vốn ban đầu 994.906.145.065
Thu nhập hoạt động 145.659.889.387 147.391.070.422 149.122.251.457 150.853.432.492 152.584.613.527

II Sử dụng vốn 994.906.145.065 22.628.014.874 22.887.692.029
Tài sản cố định 994.906.145.065
Thuế thu nhập doanh nghiệp 22.628.014.874 22.887.692.029

III Dòng tiền sau thuế 994.906.145.065 145.659.889.387 147.391.070.422 149.122.251.457 128.225.417.618 129.696.921.498

IV Dòng tiền sau thuế  cộng dồn 994.906.145.065 145.659.889.387 293.050.959.808 442.173.211.265 570.398.628.883 700.095.550.381

BẢNG KÊ DÒNG TIỀN

Năm vận hành
Các chỉ tiêuSTT

 

 

6 7 8 9 10 11 12 13
154.315.794.562 156.046.975.597 157.778.156.633 159.509.337.668 161.240.518.703 162.971.699.738 164.702.880.773 166.434.061.808

154.315.794.562 156.046.975.597 157.778.156.633 159.509.337.668 161.240.518.703 162.971.699.738 164.702.880.773 166.434.061.808
23.147.369.184 23.407.046.340 23.666.723.495 23.926.400.650 24.186.077.805 24.445.754.961 24.705.432.116 24.965.109.271

23.147.369.184 23.407.046.340 23.666.723.495 23.926.400.650 24.186.077.805 24.445.754.961 24.705.432.116 24.965.109.271
131.168.425.378 132.639.929.258 134.111.433.138 135.582.937.018 137.054.440.898 138.525.944.777 139.997.448.657 141.468.952.537
831.263.975.759 963.903.905.017 1.098.015.338.155 1.233.598.275.173 1.370.652.716.070 1.509.178.660.848 1.649.176.109.505 1.790.645.062.042

Năm vận hành

14 15 16 17 18 19 20 21
168.165.242.844 169.896.423.879 171.627.604.914 173.358.785.949 175.089.966.984 176.821.148.019 178.552.329.055 188.916.993.167

168.165.242.844 169.896.423.879 171.627.604.914 173.358.785.949 175.089.966.984 176.821.148.019 178.552.329.055 188.916.993.167
25.224.786.427 25.484.463.582 25.744.140.737 26.003.817.892 26.263.495.048 26.523.172.203 26.782.849.358 28.337.548.975

25.224.786.427 25.484.463.582 25.744.140.737 26.003.817.892 26.263.495.048 26.523.172.203 26.782.849.358 28.337.548.975
142.940.456.417 144.411.960.297 145.883.464.177 147.354.968.057 148.826.471.937 150.297.975.817 151.769.479.696 160.579.444.192
1.933.585.518.459 2.077.997.478.756 2.223.880.942.933 2.371.235.910.990 2.520.062.382.926 2.670.360.358.743 2.822.129.838.439 2.982.709.282.631

Năm vận hành

22 23 24 25 26 27 28 29
190.648.174.202 192.379.355.237 194.110.536.272 195.841.717.307 197.572.898.343 199.304.079.378 201.035.260.413 202.766.441.448

190.648.174.202 192.379.355.237 194.110.536.272 195.841.717.307 197.572.898.343 199.304.079.378 201.035.260.413 202.766.441.448
28.597.226.130 28.856.903.286 29.116.580.441 29.376.257.596 29.635.934.751 29.895.611.907 30.155.289.062 30.414.966.217

28.597.226.130 28.856.903.286 29.116.580.441 29.376.257.596 29.635.934.751 29.895.611.907 30.155.289.062 30.414.966.217
162.050.948.072 163.522.451.952 164.993.955.831 166.465.459.711 167.936.963.591 169.408.467.471 170.879.971.351 172.351.475.231
3.144.760.230.703 3.308.282.682.654 3.473.276.638.486 3.639.742.098.197 3.807.679.061.788 3.977.087.529.260 4.147.967.500.611 4.320.318.975.842

Năm vận hành

30 31 32 33 34 35 36 37
204.497.622.483 206.228.803.518 207.959.984.554 209.691.165.589 211.422.346.624 213.153.527.659 214.884.708.694 216.615.889.729

204.497.622.483 206.228.803.518 207.959.984.554 209.691.165.589 211.422.346.624 213.153.527.659 214.884.708.694 216.615.889.729
30.674.643.372 30.934.320.528 31.193.997.683 31.453.674.838 31.713.351.994 31.973.029.149 32.232.706.304 32.492.383.459

30.674.643.372 30.934.320.528 31.193.997.683 31.453.674.838 31.713.351.994 31.973.029.149 32.232.706.304 32.492.383.459
173.822.979.111 175.294.482.991 176.765.986.871 178.237.490.750 179.708.994.630 181.180.498.510 182.652.002.390 184.123.506.270
4.494.141.954.952 4.669.436.437.943 4.846.202.424.814 5.024.439.915.564 5.204.148.910.194 5.385.329.408.705 5.567.981.411.095 5.752.104.917.365

Năm vận hành

 

 

38 39 40 41 42 43 44 45
218.347.070.765 220.078.251.800 221.809.432.835 244.096.525.958 245.827.706.993 247.558.888.029 249.290.069.064 251.021.250.099

218.347.070.765 220.078.251.800 221.809.432.835 244.096.525.958 245.827.706.993 247.558.888.029 249.290.069.064 251.021.250.099
32.752.060.615 33.011.737.770 33.271.414.925 36.614.478.894 36.874.156.049 37.133.833.204 37.393.510.360 37.653.187.515

32.752.060.615 33.011.737.770 33.271.414.925 36.614.478.894 36.874.156.049 37.133.833.204 37.393.510.360 37.653.187.515
185.595.010.150 187.066.514.030 188.538.017.910 207.482.047.064 208.953.550.944 210.425.054.824 211.896.558.704 213.368.062.584
5.937.699.927.515 6.124.766.441.545 6.313.304.459.454 6.520.786.506.519 6.729.740.057.463 6.940.165.112.287 7.152.061.670.992 7.365.429.733.576

Năm vận hành

46 47 48 49 50
252.752.431.134 254.483.612.169 256.214.793.204 257.945.974.240 259.677.155.275

252.752.431.134 254.483.612.169 256.214.793.204 257.945.974.240 259.677.155.275
37.912.864.670 38.172.541.825 38.432.218.981 38.691.896.136 38.951.573.291

37.912.864.670 38.172.541.825 38.432.218.981 38.691.896.136 38.951.573.291
214.839.566.464 216.311.070.344 217.782.574.224 219.254.078.104 220.725.581.984
7.580.269.300.040 7.796.580.370.383 8.014.362.944.607 8.233.617.022.711 8.454.342.604.694

Năm vận hành
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5.3.4. Tổ chức huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch 

1) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
a) Tổ chức công bố quy hoạch; cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, 

biển bảng giới thiệu di tích; lập bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích quốc gia đặc 
biệt đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng. 

Lộ trình thu hồi đất để bàn giao triển khai kế hoạch bảo vệ di tích và thực hiện các dự 
án đầu tư sẽ thực hiện từng phần căn cứ vào điều kiện thực tế về kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

b) Phê duyệt các dự án thành phần trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch tổng thể được 
duyệt; quản lý hoạt động xây dựng trong ranh giới của quy hoạch này trên nguyên tắc tuân 
thủ các quy định của Điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt trong quyết định này 

c) Nghiên cứu, sưu tầm tài liệu để hoàn thiện hồ sơ khoa học, phục vụ việc lập các 
nhóm dự án thành phần theo các giai đoạn, phù hợp với nguồn kinh phí đầu tư. 

d) Cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện các nhóm dự án thành phần 
liên quan đến di tích chưa được xếp hạng dit ích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; huy 
động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bố trí thực hiện Quy 
hoạch theo dún kế hoạch. 

2) Trách nhiệm của bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 
a) Tổ chức thẩm định nội dung chuyên môn các nhóm dự án thành phần thuộc nội 

dung Điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt. 
b) Giám sát, kiểm tra tiến độ việc triển khai thực hiện quy hoạch, đảm bảo thực hiện 

theo đúng mục tiêu và đúng kế khoạch đã được phê duyệt. 
c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu, thẩm định các 

quy hoạch khác trên địa bàn huyện Côn Đảo, trên cơ sở bảo tồn Di tích lịch sử quốc gia đặc 
biệt Côn Đảo gắn với phát triển du lịch bền vững. 

3) Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ, xem xét cân đối vốn thuộc ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhóm dự án thành 
phần liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia thuộc nội dung Điều chỉnh 
Quy hoạch được phê duyệt. 

4) Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, giám sát, tạo điều kiện 
giúp đỡ để việc triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm phù hợp, đồng bộ với các quy 
hoạch chuyên ngành khác đang thực hiện trong khu vực. 

 
 

 

PHẦN 6: ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 

6.1. Đề xuất cơ chế quản lý 

1) Xây dựng Điều lệ quản lý 

Di tích lịch sử Côn Đảo là di tích dễ bị ảnh hưởng bởi các không gian xung quanh, 
nhất là khi Côn Đảo đang hướng tới một đô thị phát triển về du lịch. Vì vậy cần xây 
dựng Điều lệ quản lý (cụ thể ở phần 6.2). 

2) Tổ chức bộ máy quản lý 

Bộ máy quản lý là yếu tố quan trọng, quyết định khả năng vận hành của khu vực 
quy hoạch. Do đó cùng với quá trình đầu tư xây dựng, cần nghiên cứu xây dựng bộ máy 
quản lý hợp lý, đáp ứng được nhu cầu quản lý đồ 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 đã được phê duyệt. 

Hiện nay khu di tích do Ban quản lý di tích Côn Đảo trực tiếp quản lý, dưới sự điều 
hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và sự chỉ đạo của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Song song với việc quản lý trực tiếp của Ban quản lý cần sự phối hợp của các cơ 
quan chức năng của tỉnh, huyện, xã và các sở ban ngành. 

UBND tỉnh: Đây là cấp chỉ đạo, quản lý, điều hành chung. Tham mưu, giúp việc 
cho UBND tỉnh có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng, 
Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND tỉnh có nhiệm vụ 
chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn điều hành Ban quản lý di tích Côn Đảo, UBND huyện Côn 
Đảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh quan, trong đó có việc quản lý theo 
đúng quy hoạch đã được phê duyệt, chống lấn chiếm diện tích không gian di tích. Chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn như lực lượng thanh tra, công an nghiên cứu thực hiện các 
biện pháp cấm các hành vi vi phạm về việc bảo vệ môi trường cảnh quan di tích. Đôn 
đốc, kiểm tra các cấp, các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh 
quan. Đây là chủ thể giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, có trách nhiệm ban 
hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công bố trí lực lượng tham gia. Chỉ đạo việc 
bảo tồn, tu bổ, phục hồi, xây dựng và thực hiện cơ chế phối kết hợp giữa các lực lượng 
tham gia công tác bảo vệ môi trường cảnh quan di sản. 

Cấp huyện: Đây là cấp trực tiếp thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi 
trường cảnh quan của UBND cấp trên, tổ chức, huy động các lực lượng và nhân dân 
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tham gia bảo vệ môi trường cảnh quan di sản, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi 
vi phạm. 

Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ: là tổ chức tham gia, có trách nhiệm tuyên truyền 
vận động các thành viên trong tổ chức và cộng đồng dân cư chấp hành các quy định về 
bảo vệ môi trường cảnh quan. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức khác thực hiện tốt 
các biện pháp theo phạm vi chức năng của mình. 

Lực lượng thanh niên tình nguyện của huyện dưới sự lãnh đạo của Đoàn TNCS 
HCM, thường xuyên tham gia phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chuyên trách như thanh tra, 
cảnh sát trật tự, công an huyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cảnh quan di sản, 
giữ gìn an ninh trật tự. 

Lực lượng tự quản của phường như đội tự quản, đội dân phòng… đôn đốc nhắc nhở 
và duy trì công tác bảo vệ môi trường cảnh quan di sản ở địa bàn. 

- Các hình thức phối kết hợp: 

+ Thành lập ban chỉ đạo bảo vệ môi trường cảnh quan  công viên ở các cấp chính 
quyền được áp dụng trong phạm vi thành phố hoặc ở từng cấp thành phố, huyện để công 
việc được tập trung thống nhất. 

+ Thành lập các tổ công tác liên ngành giữa các ban, ngành, lực lượng nghiệp vụ 
chuyên môn như: Lực lượng GTCC, Địa chính, Thanh tra xây dựng, Cảnh sát trật tự, 
công an phường trong chính quyền huyện. Hình thức phối kết hợp này thường tiến hành 
theo từng thời gian trọng điểm để đảm bảo nâng cao chất lượng sống, thẩm mỹ. 

+ Tổ chức các đợt bảo vệ môi trường cảnh quan di sản trên địa bàn từng thị, xã. 
Căn cứ vào tình hình, thực trạng quy hoạch quản lý sử dụng, bảo vệ môi trường cảnh 
quan di sản, mà cấp chính quyền tiến hành các đợt vận động quần chúng bằng hình thức 
tập trung nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân, các ban ngành tham gia việc 
bảo vệ môi trường cảnh quan di sản Côn Đảo. Thông qua đó, để giáo dục tinh thần tự 
giác chấp hành tốt các quy định về quy hoạch, quản lý bảo tồn, xây dựng, bảo vệ môi 
trường cảnh quan trong nhân dân. 

3) Huy động sự tham gia của cộng đồng 

Quản lý quy hoạch là một lĩnh vực liên ngành, có sự tương tác, phối hợp giữa các 
bên liên quan nhằm đạt được những mục đích về bảo tồn và phát triển. Trong các bên 
liên quan đó thì không thể không nói đến vai trò của cộng đồng, là đối tượng chịu tác 
động chính sau những thay đổi về không gian kiến trúc cảnh quan di sản do hoạt động 

quản lý mang lại. Người dân trong khu vực có di sản là chủ thể và cũng là khách thể 
quản lý do đó cần nâng cao vai trò của người dân trong các quyết sách quản lý quy 
hoạch  bằng các biện pháp cụ thể. 

Giai đoạn đầu tư bảo tồn, xây dựng: Huy động cộng đồng tham gia trong quá trình 
đầu tư bảo tồn, xây dựng theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt. Tùy theo tính chất, 
nội dung và quy mô dự án, cần xây dựng cơ chế phù hợp để huy động cộng đồng tham 
gia. Cộng đồng dân cư có thể cử người đại diện của mình tham gia với các cơ quan chức 
năng và chính quyền địa phương để triển khai đầu tư bảo tồn, xây dựng các công trình 
đảm bảo đúng Điều lệ quản lý và quy hoạch được duyệt.  

6.2. Điều lệ quản lý đồ án quy hoạch 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ QUY HOẠCH 
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, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỷ lệ 1/2000 

(Ban hành kèm theo Quyết định số… ngày ..../..../2015 của Thủ Tướng Chính Phủ ) 

Chương I: 
Quy định chung 

Điều 1: Quy định về hành chính, tổ chức quản lý 

1) Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảo vệ, sử dụng 
các công trình theo đúng 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, Tỷ lệ 
1/2000 đã được phê duyệt. 

 2) Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt Quy định này xem xét, quyết định. 

3) Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức 
thực hiện theo quy hoạch. Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và các Bộ ngành chức năng 
liên quan có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn việc thực hiện theo đúng quy hoạch được 
duyệt và các quy định của Pháp luật hiện hành.  



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    89
 

Điều 2: Phạm vi áp dụng 

Phạm vi áp dụng: Quy định quản lý quy hoạch này áp dụng cho toàn bộ các hoạt 
động bảo tồn, xây dựng và các hoạt động khác trên tất cả mặt đất, mặt nước trong phạm 
vi 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, Tỷ lệ 1/2000 – 110,69 ha, bao 
gồm: 

+ Cụm di tích trung tâm, giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê 
Đức Thọ, đường Trần Phú, đường Tôn Đức Thắng. 

+ Di tích nghĩa trang Hàng Dương. 
+ Cụm di tích Chuồng bò trên đường Võ Thị Sáu. 
+ Các điểm di tích: Cầu Ma Thiên Lãnh (phía Bắc khu trung tâm hành chính), Sở 

Muối, Chùa Núi Một, Đền thờ Bà Phi Yến (phía Tây khu trung tâm hành chính), Khu 
nghĩa địa Tây (nằm trên phố Nguyễn An Ninh), Nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ 
trang Võ Thị Sáu (đường Tôn Đức Thắng). 

Điều 3: Quy định về quản lý đất đai 

Việc quản lý đất đai, bao gồm cấp đất, điều chỉnh chức năng sử dụng đất, giám sát, 
thanh tra, kiểm tra. Các hoạt động này phải 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, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã được phê duyệt; theo bảng chức năng sử dụng đất và quy mô dưới đây: 

tt lo¹i ®Êt 
diÖn tÝch

(ha) 
tû lÖ 

(%) 
A Đất khu vực bảo vệ I 41.04 37.07
B Đất khu vực bảo vệ II 69.65 62.93
1 Đất ở 2.28 2.06 
2 Đất công trình hành chính - công cộng 7.42 6.71 
  Ban quản lý di tích  1.10  
  Quảng trường  6.23  
  Ngân hàng 0.15  
  Phòng tài chính - kế hoạch 0.09  
3 Đất công trình dịch vụ du lịch 3.74 3.38 

  Khách sạn Sài Gòn Tourist (biệt thự) 1.10  

  Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo (thấp tầng) 0.59  
  Khu dịch vụ và giới thiệu sản phẩm du lịch 1.97  
  Nhà dịch vụ du lịch trên đường Tôn Đức Thắng 0.08  
4 Đất vườn hoa,lâm viên, công viên tưởng niệm 37.76 34.11 
  Đất vườn hoa bác Tôn 0.21  
  Đất nghĩa địa tây 0.55  
  Đất công viên tưởng niệm - Nghĩa địa Hàng Keo 7.77  
  Đất lâm viên bảo vệ di tích 29.23  
5 Đất quân sự, quốc phòng 4.44 4.01 
6 Mặt nước 0.74 0.67 
7 Đất đền thờ Côn Đảo 2.59 2.34 
8 Đất nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu (Đền thờ Cô Sáu) 0.64 0.58 
9 Đất công trình hỗ trợ di tích 0.15 0.14 
10 Đất giao thông 9.89 8.93 
  Đất giao thông tĩnh 0.92 0.83 
  Đất giao thông 8.97 8.10 
  Tổng cộng 110.69 100 

 

Điều 4: Quy định về nguyên tắc kiểm soát các hoạt động bảo tồn, xây dựng 

1) Toàn bộ các hoạt động về đầu tư, bảo tồn các di sản, di tích,  xây dựng công 
trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng và các hoạt động xây dựng phát triển thị trấn Côn Đảo 
đều phải tuân thủ theo nguyên tắc bảo tồn được tối đa các giá trị kiến trúc, cảnh quan 
đặc thù của Côn Đảo.  

2) Tất cả các hoạt động xây dựng gây hư hại, làm ảnh hưởng tiêu cực các di tích, 
phá vỡ cảnh quan, môi trường nêu trên đều bị nghiêm cấm và bị xử lý trách nhiệm.  

Điều 5: Phân vùng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

Tổng thể di tích Côn Đảo (gồm 27 cụm, điểm di tích) được xác định thành các phân 
vùng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuân thủ theo ranh giới 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 đã được phê duyệt. Không gian, kiến trúc cảnh quan 
khu vực quy hoạch tổng thể bao gồm 2 vùng quản lý: 
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1) Phân khu bảo tồn (Khu vực bảo vệ 1): Diện tích 41,04 ha.  

2) Phân khu phát huy giá trị bảo vệ di tích (Khu vực bảo vệ 2): Diện tích 69,65 ha. 

Chương II: 
Quy định cụ thể 

Điều 6: Quy định về quản lý phân khu bảo tồn (Khu vực bảo vệ 1) 

+ Không xây dựng các công trình kiến trúc mới. Ngoài việc tu bổ các công trình di 
tích đã bị xuống cấp; chỉ xây dựng bia biển giới thiệu di tích và chỉ dẫn đường. Tuy 
nhiên các hạng mục này phải đảm bảo mỹ quan, được bố trí hợp lý, không đè lên nền 
móng, dấu vết của các di tích gốc. Đồng thời kích thước, hình dạng và chất liệu của bia 
biển phải phù hợp với di tích. 

+ Đối với các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá huỷ hoàn toàn nhưng có 
giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, hoặc có ý nghĩa hoàn chỉnh một không gian quy hoạch và 
có đầy đủ tư liệu khoa học thì có thể được phục hồi. 

+ Trường hợp các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá huỷ, không thuộc 
diện được phục hồi, tiến hành bảo tồn phần nền móng còn lại (nếu còn nền móng) hoặc 
trồng cây xanh tạo hình nền để thấy được vị trí, quy mô công trình, cũng như quy mô 
tổng thể. 

Bảng thống kê diện tích và giải pháp bảo tồn di tích 

tt di tÝch 

diÖn tÝch b¶o 
vÖ 

gIẢI 
PHÁP 
 b¶o 
tån 

cHỈ DẪN THIẾT KẾ 
kv 1 
(m2) 

kv 2 
(m2) 

1 
CỤM DI TÍCH NẰM Ở TRUNG 
TÂM THỊ TRẤN CÔN SƠN     

1.1 cÇu tµu 914 1085 

103178 

Tu bổ 
Tu bổ mặt cầu tàu, bờ kè 2 
bên cầu tàu và các trụ lan can 
theo hiện trạng năm 2015. 

1.2 nhµ c«ng qu¸n 305 
Nguyên 
trạng 

Đã tu bổ phục hồi, bảo quản 
chống xuống cấp thường xuyên 

1.3 nhµ chóa ®¶o 21291 Tu bổ 

- Chuyển toàn bộ bộ phần trưng 
bày sang nhà bảo tàng mới và 
bố trí nhà làm việc Ban Quản lý 
tại vị trí khác theo quy hoạch; 
- Dỡ bỏ nhà xây mới không có 
trong nguyên gốc di tích; 
- Tu bổ và phục hồi nhà hiện 
tồn và công trình đã mất theo 

nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện 
hình ảnh sinh hoạt của di tích 
gốc bằng tượng composit 
(mannequin).   

1.4 khu ®iÒu tra - xÐt hái 564 Tu bổ 

- Tu bổ và phục hồi nhà hiện 
tồn theo nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện 
hình ảnh hoạt động của di tích 
gốc bằng tượng composit 
(mannequin).   

1.5 tr¹i 2 - phó h¶i 13210 
Nguyên 
trạng 

Đã tu bổ phục hồi 
Chống xuống cấp phòng giam 
đặc biệt, mương thoát nước 

1.6 tr¹i 3 15314 Tu bổ 

- Tu bổ nhà hiện tồn và phục 
hồi nhà ăn theo nguyên gốc; 
- Phục hồi nội thất và tái hiện 
hình ảnh hoạt động của di tích 
gốc bằng tượng composit 
(mannequin).   

1.7 së cß 1562 Tu bổ 

Đã tu bổ phục hồi công trình 
chính (nguồn vốn tỉnh) 
Tu bổ phục hồi dãy nhà phụ và 
nhà cầu nối theo nguyên gốc 
đang được thực hiện 

1.8 së líi    Tôn tạo 

- Bổ sung tượng, bia tưởng 
niệm Bác Tôn;  
- Cải tạo thành vườn hoa bác 
Tôn, bổ sung cây xanh có ý 
nghĩa tâm linh;  

2 NghÜa ®Þa t©y   5529 
Tôn 
tạo 

- Phục hồi bia tưởng niệm,  
- Dựng bia giới thiệu di tích 

3 
CỤM DI TÍCH PHÍA ĐÔNG 
BẮC THỊ TRẤN CÔN SƠN     

3.1 tr¹i 1 - tr¹i phó thä 13604 

503262 

Tu bổ 

- Tu bổ nhà hiện tồn theo 
nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình 
đã mất   
- Tôn tạo hệ thống sân đường, 
tường rào. 
- Phục hồi nhà bếp, nhà ăn, khu 
biệt lập. 

3.2 tr¹i 4 - tr¹i phó tƯêng 5781 Tu bổ 

- Tu bổ nhà hiện tồn theo 
nguyên gốc; Bổ sung các cấu 
kiện đã bị mất 
- Phục hồi các công trình như 
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Trạm xá, bếp, nhà hớt tóc, trạm 
kiểm soát. 

12 chuång cäp ph¸p 5525 
Nguyên 
trạng 

- Đã trùng tu, bảo quản chống 
xuống cấp thường xuyên 

13 tr¹i 5 - tr¹i phó phong 6682 Tu bổ - Đã trùng tu, bảo quản chống 
xuống cấp thường xuyên 

14 tr¹i 6 - tr¹i phó an 37143 
Tu bổ, 
phục 
hồi 

- Tu bổ phục hồi hệ thống 
tường rào dây thép gai, dãy 
phòng giam, bốt gác, trạm gác 
theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình 
đã mất   

15 tr¹i 7 - tr¹i phó b×nh 30602 Tu bổ 

- Tu bổ các dãy nhà hiện tồn và 
hệ thống hàng rào dây thép gai 
theo nguyên gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình 
đã mất.   

16 tr¹i 8 - tr¹i phó hƯng 32326 Tu bổ 

- Tu bổ các dãy nhà hiện tồn và 
hệ thống tường rào theo nguyên 
gốc; 
- Bảo tồn nền móng công trình 
đã mất.   

17 tr¹i 9 

203235 

Tu bổ 

 - Bảo tồn nền móng công trình 
đã mất. 
- Tạo đường vào để thuận tiện 
cho thăm quan.   

18 nghÜa ®Þa hµng dƯ¬ng Tu bổ 

- Bảo tồn nguyên trạng khu mộ; 
- Cải tạo 3 cây nhang (đã có 
thỏa thuận của Bộ VH TT và 
DL). 
- Cải tạo nhag quản trang  
- Tôn tạo mộ cố TBT Lê Hồng 
Phong 
- Chuyển đổi đài tưởng niệm 
thành bia mộ chung cho toàn 
bộ nghĩa trang  

19 nghÜa trang hµng keo   Tu bổ 

-  Tu bổ và tôn tạo mở rộng khu 
bia tưởng niệm tương ứng với 
tính chất và quy mô người tù 
được chôn ở đây; xây miếu thờ. 

20 së lß v«i 4252 
Phục 
hồi 

- Tu bổ, phục hồi nhà giam và 
lò nung vôi; 
- Cắm bia biển di tích 

21 nghÜa ®Þa chuång bß 14490 30340 Tu bổ 

Tu bổ và tôn tạo mở rộng khu 
bia tưởng niệm tương ứng với 
tính chất và quy mô người tù 
được chôn ở đây 

22 chuång vµ hÇm ph©n bß Tu bổ 

- Tu bổ hầm phân bò, trại nhốt 
bò; 
- Bổ sung,  tôn tạo tượng con 
bò, cai và người tù  chất liệu 
composit (mannequin).   

23 tr¹i giam chuång bß Tu bổ 

Tu bổ và phục hồi các hạng 
mục đã xuống cấp và phục chế 
các hạng mục đã mất theo 
nguyên gốc. 

24 cÇu ma thiªn l∙nh 889 10941 Tu bổ Bảo tồn nguyên trạng, xây biển 
giới thiệu di tích 

25 së muèi 402 
30876 

Phục 
hồi 

- Tu bổ, phục hồi nhà giam 
- bổ sung bia biển khu vực sản 
xuất muối ở bờ biến 

26 chïa nói mét 1275 
Nguyên 
trạng Đã tôn tạo 

27 ®Òn bµ phi yÕn 833 6007 Tu bổ 

- Tu bổ, tôn tạo đền theo hình 
thức kiến trúc Nam bộ; 
- Tôn tạo nội thất - đồ thờ; sân 
vườn 

28 
NHÀ TƯỞNG NIỆM CHỊ VÕ 
THỊ SÁU (ĐỀN THỜ CÔ 
SÁU)  

6397 Tu bổ 

- Tu bổ, tôn tạo đền theo hình 
thức kiến trúc Nam bộ; 
- Tôn tạo nội thất - đồ thờ; sân 
vườn 

tæng céng 410370 696530     
 

Điều 7: Quy định quản lý phân khu phát huy giá trị bảo vệ di tích (Khu vực bảo vệ 2) 

 + Diện tích đất trống xung quanh di tích được trồng cây xanh, vừa có tác dụng bảo 
vệ di tích, vừa tạo khoảng đệm, ngăn cách giữa di tích với khu vực xây dựng mới. Bảo 
vệ cảnh quan di tích và cải thiện môi trường.  

+ Xây dựng các công trình có tác dụng hỗ trợ phát huy giá trị của di tích. Hình thức 
kiến trúc mái dốc với màu sắc và vật liệu phù hợp, hài hoà với khu phố cổ Pháp và các 
di tích xung quanh tại Côn Đảo. Chiều cao tối đa của công trình so với cao độ vỉa hè là 
từ  6 m - 12 m. 

+ Đối với các công trình đã được xây dựng mới trên khu vực bảo vệ II (cũng là khu 
vực nhà cổ nhưng phá đi để xây dựng mới hoặc công trình di tích nhưng đã được chuyển 
đổi mục đích sử dụng) cần tiến hành tái tạo hình thức kiến trúc bên ngoài, hàng rào, vỉa 
hè và cảnh quan tương ứng với hình ảnh nguyên gốc, sao cho có thể gợi lại được không 
gian lịch sử. Nội thất bên trong có thể được cải tạo cho phù hợp với chức năng theo yêu 
cầu mới. Khi sửa chữa phải được sự thoả thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

+ Quảng trường Hòa Bình: là nơi tổ chức các sự kiện lớn, những cuộc mít ting nhân 
ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt. Quảng trường hướng ra biển, kết thúc quảng trường là 
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dài lửa bất diệt luôn cháy sáng. Hệ thống đài lửa được đặt trên thác nước, bố trí thành 
tầng lớp mang ý nghĩa tinh thần của các chiến sỹ cách mạng luôn rực cháy trong mọi 
hoàn cảnh, mọi thác ghềnh. Bên cạnh đó, kết hợp thêm với hệ thống ánh sáng nhân tạo 
và hệ thống mặt nước để tạo nên một vẻ lung linh về đêm. 

+ Nhà ở: trong phạm vi quy hoạch có một số công trình kiến trúc nhà ở nhưng có 
giá trị về mặt kiến trúc nằm trên các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ kiến nghị bảo 
tồn mặt đứng. 

+ Cấm xây dựng, phát triển các công trình xây dựng có hình thức kiến trúc không 
hài hòa với không gian di tích. Cấm xây dựng nhà theo kiểu kiến trúc Trung Quốc, nhà 
mái bằng. 

Điều 8: Quy định quản lý kiến trúc 

1) Đối với công trình tu bổ: Bảo đảm tính nguyên gốc, chân xác của di tích trong tất 
cả các hoạt động từ lập dự án đến thi công tu bổ. 

2) Đối với công trình phục hồi, phải dựa trên cơ sở lịch sử, kết quả khảo cổ và tham 
khảo tính đồng dạng, đồng niên đại của công trình. Phục hồi bao gồm: Tái hiện giá trị 
phi vật thể của di tích; Phục dựng quy mô, hình dạng và trang trí công trình kiến trúc 
(vật thể). 

3) Đối với công trình xây mới: 

- Công trình kiến trúc phục vụ công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích phải có hình 
dạng, màu sắc hài hòa với cảnh quan di tích; trên cơ sở yếu tố kiến trúc truyền thống. 

- Công trình kiến trúc trong phạm vi khu vực bảo vệ 2 được phép xây dựng các 
công trình có quy mô, chiều cao, hình thức phù hợp với không gian di tích. Tường rào 
gạch hoặc cây cắt xén, có hình thức phù hợp với di tích xung quanh. Nội thất hiện đại, 
phù hợp với khuynh hướng phát triển của đời sống tiện nghi và thuận tiện.  

Khuyến khích sử dụng các vật liệu đặc trưng của địa phương, khuyến khích sử 
dụng kiến trúc có mái dốc, công trình có nhiều không gian bán mở (hiên, thềm, hành 
lang có mái che...). Khuyến khích sử dụng công nghệ xây dựng tiên tiến phù hợp; thiết 
bị hiện đại, thông minh bảo vệ  môi trường như sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng 
nước mưa và sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường. 

Màu sắc bên ngoài công trình phải nhẹ nhàng, hài hòa với kiến trúc khu vực, không 
sử dụng màu tối, màu quá chói cho bề mặt công trình kiến trúc. Khuyến khích sử dụng 
màu vàng, xanh da trời. 

Điều 9: Quy định quản lý lộ giới, chỉ giới xây dựng và chiều cao công trình 

1) Lộ giới cụ thể từng tuyến đường sẽ được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết 
và các dự án cụ thể. Đồ án quy hoạch tổng thể quy định nguyên tắc về lộ giới như sau: 
Đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn 104-2007 BXD, mặt cắt đường được 
thiết kế chặt chẽ theo tiêu chuẩn về làn đường, giải lề, giải mép và bề rộng hè cho người 
đi bộ. Cụ thể ở khu quy hoạch đường giao thông có lộ giới như sau: 

- Đường giao thông có mặt cắt 1-1 lộ giới là: 16.0m 

- Đường giao thông có mặt cắt 2-2 lộ giới là: 11.5m 

- Đường giao thông có mặt cắt 3-3 lộ giới là: 8.0m 

- Đường giao thông có mặt cắt 4-4 lộ giới là: 5.5m 

- Đường giao thông có mặt cắt 5-5 lộ giới là: 5.5m 

- Đường giao thông có mặt cắt 6-6,7-7 giữ nguyên lộ giới của đường hiện trạng 

2) Quy định chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng cụ thể từng tuyến phố sẽ được 
xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án cụ thể. Đồ án quy hoạch tổng thể 
quy định nguyên tắc về chỉ giới xây dựng như sau: 

Chỉ giới xây dựng các công trình di tích và công trình bảo vệ, phát huy giá trị trong 
khu vực bảo vệ di tích: Chiều cao, kiến trúc các công trình phải tuân thủ theo Quy hoạch 
và các Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Chỉ giới xây dựng thay đổi chiều ngang và chiều cao để tạo không gian lồi lõm, 
không gian mở. Điều đó sẽ làm phong phú và đa dạng không gian đô thị; Đồng thời là 
không gian kết nối di sản hợp lý và hài hòa. Trong không gian này, cây xanh có điều 
kiện để bố cục thành hàng, dãy, cụm, mảng, vườn hoa… 

3) Quy định chiều cao công trình: 

Đối với các công trình nằm trong khu vực bảo vệ 1, chiều cao công trình được bảo 
tồn nguyên trạng, hoặc phục hồi theo các cơ sở khoa học. 

Đối với các công trình nằm trong khu vực bảo vệ 2, chiều cao công trình không quá 
15m. Các công trình nằm liền kề với di tích chiều cao công trình cao dần về phía trong 
chỉ giới xây dựng. 

Điều 10: Quy định quản lý cây xanh, cảnh quan đường, phố 

Quy định quản lý cây xanh, cảnh quan cụ thể từng tuyến đường, tuyến phố, khu vực 
sẽ được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án cụ thể. Đồ án quy hoạch 
tổng thể quy định nguyên tắc như sau: 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    93
 

Quy hoạch hệ thống cây xanh Côn Đảo được chia làm 2 loại: cây xanh trong khu 
vực di tích (khu vực bảo vệ I), cây xanh trong khu vực bảo vệ di tích (khu vực bảo vệ 
II). Cây xanh bao gồm hệ thống cây xanh cổ thụ -  những cây đã chứng kiến từ sự hình 
thành, phát triển đi lên của Côn Đảo, và một hệ thống cây xanh mới được trồng. Hai hệ 
cây xanh sẽ cùng tồn tại và phát triển góp phần tạo cảnh quan đặc trưng cho Côn Đảo.  

- Khu vực bảo vệ I 
Cảnh quan trong khu vực bảo vệ I được hình thành từ thời Pháp, và có giá trị thẩm 

mỹ hơn cả. Việc tạo cảnh có tính đồng bộ (hình thức tường rào, cây xanh, cống rãnh…). 
Còn khu vực cảnh quan được hình thành từ thời Mỹ Nguỵ chủ yếu chỉ xây dựng nhà và 
hàng rào; không chú ý cảnh quan. Thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu 
di tích lịch sử Côn Đảo giải pháp quy hoạch cảnh quan cây xanh trong khu vực bảo vệ I 
như  sau: 

Bảo vệ những cây bóng mát cổ thụ trong khuôn viên công trình di tích. Những loài 
cây: bàng, dừa, dương, lê ki ma...Đây là những cây có giá trị cảnh quan đặc trưng của 
Côn Đảo vì thế những cây này cần phải có sự chăm sóc tốt, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa 
cành hợp lý để tránh sự đổ gãy khi có mưa bão. Có sự nghiên cứu thay thế  những cây 
lớn có hiện tượng chết hoặc gẫy đổ. Nên trồng bổ sung đúng chủng loại loài cây và có 
kích thước trưởng thành để phát huy tốt giá trị cảnh quan. Không nên trồng mới, trồng 
thêm cây vào khuôn viên khu di tích để giữ nguyên cảnh quan của khu di tích. Có sự 
nghiên cứu trồng thay thế những cây lớn có hiện tượng chết hoặc đổ gãy. Nên trồng lại 
đúng loài cây đấy và có kích thước là cây đang trưởng thành nhanh cho giá trị cảnh quan 
di tích. 

Đối với khu phố cổ ngoài sự chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành hợp lý cho 
những cây bàng cổ thụ phải có sự khống chế công trình xây dựng 2 bên đường phố để 
không làm ảnh hưởng đến sự sống và tồn tại của những cây bàng cổ thụ quý giá ở đây. 

Đối với khu vực trại tù: Giữ lại những cây bóng mát cổ thụ có trong khuôn viên trại 
tù những cây như Bàng, dương, lê ki ma, dừa, …. Đây là những cây có giá trị cảnh quan 
cũng như giá trị về mặt lịch sử gắn liền với nhà từ Côn Đảo. Do vậy những cây cổ thụ 
này cần được chăm sóc kỹ lưỡng và thường xuyên, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa bớt cành 
cây, có biện phát chống đỡ một cách hợp lý để tránh sự gẫy đổ khi có mưa bão. 

Đối với khu vực sở tù: Cần có các biện pháp chăm sóc thay thế các cây phát triển 
kém, cây gẫy đổ, phát quang cỏ dại trồng bổ sung các loài cây như keo, đại… và các loài 
cây bụi, cây hoa để tạo lên sự hài hòa, thoáng đãng. Việc chọn lựa các loài cây cùng  
chủng loại và kích thước, có tán đẹp, nghiên cứu bố trí trồng kết hợp sao cho hiệu quả 
nhất, tránh gây ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.  

Đối với công trình liên quan đến quản lý tù nhân: Bảo tồn các loại cây cổ thụ sẵn 
có. 

Đối với nghĩa địa tù: Khu vực nghĩa địa Chuồng Bò và nghĩa địa Hàng keo, nghĩa 
địa Hàng Dương cần tổ chức cây xanh trong khuôn viên các  nghĩa địa sử dụng các loại 
cây như dương, phi lao, đại,… ngoài ra kết hợp thảm cỏ, và cây bụi để tạo nên sự hài 
hoà tính chất công trình và tổng thể không gian khu nghĩa địa, tạo sự tĩnh lặng. Hạn chế 
sử dụng các loại hoa, cây cảnh màu sắc rực rỡ để trang trí tránh biến di tích thành công 
viên. 

- Khu vực bảo vệ II 
Quy hoạch trồng cây tạo ra cảnh quan đặc trưng của Côn Đảo. Trồng thuần loài tại 

những tuyến phố ngắn tạo đặc trưng riêng cho từng tuyến phố.  
Đối với khu vực công viên tưởng niệm trồng những loài cây mang tính đặc trưng và 

phổ biến cho Côn Đảo như bàng, cây phong ba, dương, keo…. Còn trong vườn hoa - 
lâm viên trồng nhiều cây trang trí tạo cảnh sắc tươi mới cho Côn Đảo. Khu vực đất cây 
xanh bảo vệ di tích trồng các loài cây tạo bóng mát, là các loài cây mang tính đặc trưng 
Côn Đảo. 

Đối với hệ thống cây xanh đường phố: Hiện nay hầu hết các tuyến phố đã có hệ 
thống cây xanh, trong đó đặc biệt là những phố cũ như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, 
Nguyễn Huệ…có nhưng hàng cây cổ thụ cần được bảo tồn. Những hàng cây cổ thụ này 
đã góp phần tạo nên hình ảnh đáng nhớ về những con đường ở Côn Đảo.  

Đối với một số trục đường quan trọng, trồng cây tạo thành hàng mang tính dẫn 
hướng. Ví dụ: khu vực hai bên quảng trường trồng 3 hàng cây dương mỗi bên nhằm tạo 
sự liên kết với không gian xanh phía nghĩa trang Hàng Keo và tập trung hướng nhìn về 
phía đài tưởng niệm. Dải cây xanh nối khu trung tâm đảo với nghĩa trang Hàng Dương 
trồng hai hàng cây đại trắng mang ý nghĩa tâm linh. 

Trục không gian cảnh quan đường Nguyễn An Ninh, từ nghĩa địa Tây đến nghĩa 
trang Hàng Dương: Cây chủ đạo là cây đại (có ý nghĩa tâm linh) được trồng thành hàng, 
tạo không gian đóng mở, hướng con người về quảng trường trung tâm di tích (nơi có 
nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ, tượng đài Côn đảo...). Hai bên đường được tái hiện 
các hình ảnh và âm thanh liên quan đến gía trị lịch sử của di tích Côn Đảo. 

Trục cảnh quan trung tâm, nối từ biển (nghĩa trang Hàng Keo) đến quảng trường 
Hòa Bình: Tổ chức hệ thống mặt nước và hàng cây đa hai bên tượng trưng cho sự đoàn 
kết với biểu trưng là các bộ rễ cây đa quấn nhau. 
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Các mảng xanh công cộng được trồng kết hợp các thảm cỏ cây xanh và thảm hoa 
theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian sử dụng. Các khu vực ven biển 
nên dùng các loại cây xanh bản địa như bàng, phi lao... tạo cảm giác tự nhiên, ít phải 
chăm sóc đồng thời là tường chắn xanh bảo vệ bờ biển. Tại một số khu vực thích hợp có 
thể trồng các loại cây ăn quả theo mô hình sinh thái nông nghiệp cảnh quan. 

Điều 11: Quy định quản lý về hạ tầng kỹ thuật 

1) Một số quy định về giao thông: Giao thông ưu tiên phát triển các loại giao 
thông sạch. Giao thông công cộng phát triển các loại như: xe buýt, xe điện…hoặc các 
loại phương tiện thô sơ để phục vụ du lịch như xe đạp, xe ngựa kéo.  

*) Đường giao thông làm mới gồm đường có mặt cắt 1-1,2-2,4-4:  
- Mặt cắt 1-1 : Đường giao thông có mặt cắt 1-1 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 642m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng: 8.0m 
+ Vỉa hè lát gạch block rộng: 2x4.0m = 10.0m. 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 16.0m. 
- Mặt cắt 2-2 : Đường giao thông có mặt cắt 2-2 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 239m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng:5.5m 
+ Vỉa hè lát gạch block rộng: 2x3.0m = 6.0m. 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 11.5m 
- Mặt cắt 4-4 : Đường giao thông có mặt cắt 4-4 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 527m với lộ giới: 
+ Mặt đường bê tông nhựa rộng: 5.5m 
+ Vỉa hè: Không thiết kế vỉa hè 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 5.5m 
*) Đường đi bộ: gồm có đường mặt cắt 3-3,5-5 và phần đường Tôn Đức Thắng nằm 
trong khu quy hoạch. 
- Mặt cắt 3-3 : Đường giao thông có mặt cắt 3-3 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 1131m với lộ giới: 

+ Mặt đường bê tông nhựa rộng: 8.0m 
+ Vỉa hè: Không thiết kế vỉa hè  
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 8.0m 
- Mặt cắt 5-5 : Đường giao thông có mặt cắt 5-5 đoạn đi qua khu quy hoạch có 
chiều dài 935m với lộ giới: 
+ Mặt đường lát đá tảng rộng: 5.5m 
+ Vỉa hè: Không thiết kế vỉa hè 
+ Giải phân cách: không thiết kế giải phân cách 
+ Lộ giới: 5.5m 
- Phần đường Tôn Đức Thắng nằm trong khu quy hoạch thì mặt đường và kết cấu 
đường vẫn đảm bảo được cho nhu cầu giao thông do đó giữ nguyên đường giao 
thông hiện trang và chuyển thành tuyến đường đi bộ. 
*) Đường cải tạo: gồm đường giao thông có mặt cắt 6-6,7-7 kết cấu đường vẫn còn 
tốt tuy nhiên mặt đường có một số chỗ đã bị bong tróc do đó giữ nguyên bề rộng 
mặt cắt và kết cấu ở phía dưới của 2 tuyến đường này đồng thời cải tạo mặt đường 
của 2 tuyến này bằng thảm them lớp bê tông nhựa hạt trung dày 70 lên mặt đường. 

- Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe để phục vụ cho xe đưa đón du khách đến thăm khu di tích và 
được thiết kế với diện tích 0.92 ha ở vị trí như trong bản vẽ. 

2) Một số quy định về hạ tầng kỹ thuật:  

Đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình với hạ 
tầng kỹ thuật chung của đô thị và các yêu cầu của các cơ quan quản lý chuyên ngành. 

Các khoảng lùi công trình sẽ là hành lang để bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp 
ứng nhu cầu hiện tại và phát triển bền vững. 

Chương III: 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12: 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; Điều lệ quản lý đồ 
án Quy hoạch tổng thể này ban hành theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 02 tháng   
12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ được ấn hành là lưu giữ tại: 

1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
2) UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  
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3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
4) Sở Xây dựng; 
5) Sở Tài nguyên Môi trường; 
6) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
7) UBND huyện Côn Đảo; 
8) Ban Quản lý di tích Côn Đảo. 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND huyện Côn 
Đảo; Ban quản lý di tích Côn Đảo và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm quản lý; Các 
tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nghiên cứu, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, xây dựng, 
hoạt động kinh doanh và khai thác khác phục vụ du lịch v.v... tại di tích lịch sử Côn Đảo 
và vùng phụ cận, chịu trách nhiệm tuân thủ 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, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Điều lệ quản lý đồ án Quy hoạch tổng thể này đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt  và ban hành.  

Điều 13: Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này, tuỳ theo hình thức 
và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 14: Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ 
đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên tổng hợp các ý 
kiến, các vướng mắc trong đầu tư, bảo tồn, xây dựng để cập nhật bổ sung, phối hợp 
UBND huyện Côn Đảo và các cơ quan liên quan, điều chỉnh các nội dung của Điều lệ 
quản lý này cho phù hợp và trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh. 

Hiệu lực thực hiện, thi hành Điều lệ quản lý quy hoạch này sau 15 ngày kể từ ngày 
ký Quyết định ban hành ٪ 
 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHẦN 7: KẾT LUẬN 

7.1. Kết luận 

- Kết quả chính của Quy hoạch: 

+ Xác định được mục tiêu quy hoạch để đáp ứng các yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo và 
phát huy giá trị khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. 

+ Căn cứ vào tính chất của di tích Đề xuất các phương án bảo tồn, tôn tạo và phát 
huy giá trị khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Xây dựng giải pháp quy hoạch 
cụ thể đáp ứng các mục tiêu bảo tồn lâu dài và phát triển bền vững cho di tích. Từ đó, 
xác định kế hoạch đầu tư thực hiện. 

7.2. Kiến nghị 

Việc thực hiện quy hoạch bảo tồn di tích cần xem xét đồng bộ trên tổng thể, qua 
từng giai đoạn lịch sử, tránh tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, làm vụn di tích và không đáp ứng 
được các mục tiêu mà quy hoạch đã đề ra. Kính đề nghị Chính phủ sớm xem xét phê 
duyệt làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, đầu tư và phát huy giá trị di tích. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    96
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC 1:  CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 
 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    97
 

 

 
 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    98
 

 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
 

 

 

 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    100
 

 

 

 



 

 

 

Côn
S

Fax:

ng ty Cổ phần 
ố 17 ngõ 132,
: 04. 6285229

Tu bổ di tích 
, Nguyễn Xiển

97. Email: han

và Kiến trúc c
n, Hạ Đình, Th

ntatngan@yaho

cảnh quan.  
hanh Xuân, H
oo.com         

Hà Nội. Tel: 04
                    

4. 38547967; 
                    

 
                    

Hồ s

                    

ơ Điều chỉnh 

                   

 
 

Quy hoạch tổ

                   

ổng thể bảo tồn

                   

n, tôn tạo và p

                    

phát huy giá tr

                   

rị Di tích lịch 

                    

sử quốc gia đ

                    

đặc biệt Côn Đ

                   

Đảo, tỉnh Bà R

                  

Rịa – Vũng Tàu

               10

u  

1



 

C

F
 

 

 
 
 
 

Công ty Cổ ph
Số 17 ngõ 1

Fax: 04. 62852

ần Tu bổ di tí
32, Nguyễn X

2297. Email: h

ch và Kiến trú
Xiển, Hạ Đình
hantatngan@y

úc cảnh quan. 
, Thanh Xuân

yahoo.com     

 
n, Hà Nội. Tel
                    

: 04. 3854796
                   

67;  
                    

H

                    

ồ sơ Điều chỉn

                   

nh Quy hoạch

                    

 

 
 

h tổng thể bảo

                  

 tồn, tôn tạo v

                    

và phát huy gi

                   

á trị Di tích lị

                    

ch sử quốc gi

                   

a đặc biệt Côn

                    

n Đảo, tỉnh Bà

                  

à Rịa – Vũng 

                   

Tàu  

102



 

 
 

 

Côn
S

Fax:

ng ty Cổ phần 
ố 17 ngõ 132,
: 04. 6285229

Tu bổ di tích 
, Nguyễn Xiển

97. Email: han

và Kiến trúc c
n, Hạ Đình, Th

ntatngan@yaho

cảnh quan.  
hanh Xuân, H
oo.com         

Hà Nội. Tel: 04
                    

4. 38547967; 
                    

 
                    

Hồ s

                    

ơ Điều chỉnh 

                   

 
 

Quy hoạch tổ

                   

ổng thể bảo tồn

                   

n, tôn tạo và p

                    

phát huy giá tr

                   

rị Di tích lịch 

                    

sử quốc gia đ

                    

đặc biệt Côn Đ

                   

Đảo, tỉnh Bà R

                  

Rịa – Vũng Tàu

               10

u  

3



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    104
 

 
 

 

 



 

 

 

Côn
S

Fax:

ng ty Cổ phần 
ố 17 ngõ 132,
: 04. 6285229

Tu bổ di tích 
, Nguyễn Xiển

97. Email: han

và Kiến trúc c
n, Hạ Đình, Th

ntatngan@yaho

cảnh quan.  
hanh Xuân, H
oo.com         

Hà Nội. Tel: 04
                    

4. 38547967; 
                    

 
                    

Hồ s

                    

ơ Điều chỉnh 

                   

Quy hoạch tổ

                   

ổng thể bảo tồn

                   

n, tôn tạo và p

                    

phát huy giá tr

                   

rị Di tích lịch 

                    

sử quốc gia đ

                    

đặc biệt Côn Đ

                   

Đảo, tỉnh Bà R

                  

Rịa – Vũng Tàu

               10

u  

5



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    106
 

 
 

 
 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    107
 

 

 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    108
 

 
 

  



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    109
 

  
 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    110
 

  
 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    111
 

 

 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    112
 

 

 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    113
 

  



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    114
 

 
 

 

 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    115
 

 
 

 



Hồ sơ 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  

 

Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan.  
Số 17 ngõ 132, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04. 38547967;  

Fax: 04. 62852297. Email: hantatngan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                    116
 

 

 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________ 

 

Số: 548/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày  10 tháng 5 năm 2012 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt 

–––––– 
 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật di sản văn hóa; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 
30/TTr-BHVTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2012; ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản 
văn hóa Quốc gia tại công văn số 06/BC-HĐDSVHQG ngày 02 tháng 3 năm 2012, 
 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 2) các di tích sau: 
1. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). 
2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống 

Đa và quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). 
3. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương). 
4. Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu). 
5. Di tích lịch sử Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế, huyện 

Tân Yên, huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). 
6. Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 
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7. Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An). 

8. Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng (thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

9. Di tích lịch sử Pác Bó (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). 
10. Di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 
11. Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). 
12. Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). 
13. Danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, 

huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). 
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo 

vệ di tích trong hồ sơ. 
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 của Quyết định này trong phạm vi nhiệm 
vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định 
của pháp luật về di sản văn hóa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di tích được xếp hạng tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 
   
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,  
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Thiện Nhân
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