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THUYẾT MINH 

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BÃI BIỂN VÀ MẶT NƯỚC BIỂN TRÊN 
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA. 

 

CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU LẬP PHƯƠNG ÁN 

1.1.1 Lý do và sự cần thiết lập phương án 

- Tuy Hòa là một thành phố biển với những bãi biển dài và đẹp, phát triển loại 
hình thể thao biển, gắn với du lịch một cách khoa học để phục vụ du lịch giải trí và 
cho nhu cầu tập luyện, thi đấu của quần chúng nhân dân, là một việc làm cần thiết, là 
cách để tăng cường quảng bá du lịch biển, là cơ sở để khai thác nguồn lợi to lớn của 
tài nguyên biển. Để thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, việc tạo cơ chế 
chính sách, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển thể thao biển là hết sức quan trọng.  

- Thể thao biển là một hoạt động thi đấu định kỳ ở các giải thể thao trong 
nước và quốc tế, luôn thu hút đông đảo các vận động viên, khách du lịch, người dân 
tham gia thi đấu, trở thành sân chơi hấp dẫn của mọi đối tượng. Du lịch và thể thao là 
hai lĩnh vực bổ trợ nhau, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giữa con người 
với con người. Đặc biệt, trong phát triển du lịch hiện nay, các môn thể thao biển đã 
làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách và giữ chân du khách sau 
khi khám phá các điểm du lịch. 

- Hiện tại, thành phố Tuy Hòa có các khu bóng chuyền và bóng đá bãi biển 
góp phần giải quyết nhu cầu tự tập luyện thể dục thể thao của một số ít người dân, 
nhưng chủ yếu mang tính chất tự phát, chưa được sự hỗ trợ hướng dẫn một cách bài 
bản, chưa tạo được hứng thú và thu hút đông đảo người dân tham gia, chưa có bộ 
máy cán bộ quản lý phụ trách chuyên về các môn thể thao biển, cơ sở vật chất phục 
vụ thể thao biển chưa được đầu tư đồng bộ. 

- Xu hướng hiện nay các môn thể thao biển đã được Tổng cục Thể dục thể 
thao tập trung và phát triển; các tỉnh, thành phố có ưu thế về biển đều được bố trí địa 
điểm phát triển thể thao biển.  

- Xã hội càng phát triển thì nhu cầu tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức 
khỏe của nhân dân và khách du lịch ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, các loại 
hình thể thao biển cũng còn khá mới mẻ đối với đại bộ phận nhân dân và khách du 
lịch, cần có sự hướng dẫn bài bản để có chất lượng và thu hút nhiều đối tượng tham 
gia. Ngoài việc phục vụ đối tượng chính là du khách, phát triển thể thao biển còn 
hướng đến việc phục vụ quần chúng nhân dân, qua đó góp phần tăng về số lượng 
người tập luyện thể thao thường xuyên trên địa bàn thành phố. 

- Việc phát triển các hoạt động thể thao biển sẽ tạo nên những sản phẩm du 
lịch độc đáo, qua đó góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho ngành du lịch của thành 
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phố. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở các môn thể thao mang lại lợi ích trước mắt như ca 
nô kéo dù, mô tô nước mà cần phát triển nhiều loại hình thể thao biển để phục vụ 
nhiều đối tượng khác nhau, trong mọi điều kiện thời tiết. Đẩy mạnh công tác xã hội 
hóa các hoạt động thể thao biển nói riêng và lĩnh vực thể thao nói chung. 

- Phát triển thể thao biển gắn kết với các hoạt động tham quan du lịch để khai 
thác tiềm năng du lịch của thành phố, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành 
kinh tế quan trọng của thành phố, tạo động lực đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực trọng 
nhận thức của cán bộ, nhân dân về phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, thành 
phố Tuy Hòa trở thành một trong những trung tâm du lịch của Miền Trung và Tây 
Nguyên. 

- Việc phát triển thể thao biển thu hút khách du lịch sẽ tạo thêm nguồn thu cho 
các cơ sở lưu trú, quán ăn, nhà hàng và các loại hình dịch vụ khác trên địa bàn thành 
phố. 

- Việc xây dựng Phương án quản lý khu vui chơi giải trí, thể thao trên bãi biển 
thành phố Tuy Hòa là cần thiết nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng du lịch, thể thao biển 
phát triển, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao của tỉnh nhà có 
những chuyển biến tích cực, nhiều loại hình hoạt động thể thao biển được mở rộng và 
phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân. Thông qua các hoạt động 
thể dục thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí rèn luyện sức khỏe du 
khách, góp phần giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh tạo nên mối quan hệ đoàn kết 
gắn bó mật thiết, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

- Cần lưu ý việc phát triển thể thao biển phải được kiểm soát chặt chẽ để tránh 
những tác động tiêu cực như xảy ra tình trạng mất an toàn khi tập luyện và thi đấu thể 
thảo biển, làm ảnh hưởng môi trường xung quanh khu vực phát triển thể thao biển. 

1.1.2 Mục tiêu lập phương án 

- Cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy 
Hòa, bảo đảm tính thống nhất với các đồ án trong khu vực. 

- Khu vực bãi biển Tuy Hòa hiện nay chưa có phương án chi tiết nên việc 
quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị tại các 
khu vực này chưa có hiệu quả. Vì vậy, việc lập phương án nhằm đảm bảo mục tiêu: 
Xác định các loại hình thể thao biển; quy hoạch chi tiết các khu vực tổ chức các hoạt 
động thể thao biển; phân công nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 
quản lý hoạt động thể thao du lịch biển; vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu vực 
ven biển nhằm phát triển bền vững của đô thị, phù hợp với định hướng phát triển của 
thành phố; đảm bảo sự đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật; cơ cấu phương án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 
thành phố; làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng. 
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- Tạo thêm nhiều quỹ đất để thu hút các dự án đầu tư, tạo động lực hình thành 
phát triển cho toàn bộ khu vực và vùng lân cận, xây dựng mô hình quản lý phát triển; 
đánh giá môi trường chiến lược. 

- Phát triển các hoạt động thể thao biển để gắn kết giữa du lịch và thể thao 
biển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước, góp phần thực hiện 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.  

- Phấn đấu trở thành một trong những thành phố tổ chức sự kiện thể thao giải 
trí biển hàng đầu trong khu vực. 

- Góp phần vào việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các hoạt động 
dịch vụ thể thao, các hoạt động thể thao giải trí gắn với du lịch biển, góp phần đẩy 
mạnh và phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch biển. 

1.2 YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI KHU VỰC LẬP PHƯƠNG ÁN 

- Phát triển thể thao giải trí biển phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố. 

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên du lịch biển, ưu tiên các sản phẩm 
du lịch, thể thao giải trí biển chất lượng cao. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, có chính sách ưu đãi và tạo môi trường thuận lợi cho 
các nhà đầu tư tham gia vào việc xây dựng các hoạt động thể thao giải trí biển phục 
vụ khách du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững. 

- Việc tổ chức các hoạt động thể thao biển phải đảm bảo quyền tiếp cận biển 
của người dân cũng như các hoạt đông tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của bộ 
đội biên phòng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, khai thác hải 
sản của người dân. 

- Đơn vị sử dụng, quản lý cần có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong khu 
vực dự án, bến vận chuyển khác du lịch phải đảm bảo mang tính lưỡng dụng, phục vụ 
du lịch và an ninh quốc phòng. Phương tiện vận chuyển khách du lịch phải có giấy 
phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và chịu sự quản lý kiểm tra, kiểm soát của Bộ 
đội biên phòng. Đảm bảo hài hòa loại ích của các hoạt động trong khu vực, đảm bảo 
quyền tiếp cận của người dân với biển, tránh xảy ra các hoạt động tranh chấp và đảm 
bảo an ninh quốc phòng khi triển khai Phương án. 

- Khu vực triển khai lập phương án liên quan đến khu vực biên giới biển theo 
quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của 
người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị 
quản lý sử dụng phải cam kết không được chuyển nhượng cho người nước ngoài, kể 
cả liên doanh, liên kết khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Khi triển khai thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền cấp phép 
phải thông báo cho Bộ đội biên phòng trước 03 ngày theo quy định tại Nghị định số 
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71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 
khu vực biên giới biển nước Việt Nam. 

1.3 CÁC CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN 

1.3.1 Các cơ sở pháp lý 

- Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thể dục, thể thao năm 2018; 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004; 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

- Luật Du lịch năm 2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018; 

- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; 

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một 
số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương 
tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/02/2021 V/v 
quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển; 

- Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 
31/12/2017 về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; số 36/2019/NĐ-CP 
ngày 29/4/2019 về quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thể dục, thể thao;  

- Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 về Quy chế khu vực biên 
giới biển; 
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- Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với Dù lượn và Diều bay; 

- Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2018 của Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển; 

- Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/04/2018 của Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao và giải trí; 

- Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/07/2019 của Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn 
tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm; 

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 55/2018/TT-BGTVT ngày 20/11/2018 của Bộ Giao thông vận 
tải về công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên 
và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; 

- Căn cứ thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường: Số 18/2021/TT-BTNMT 
ngày 29 tháng 10 năm 2021 V/v Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc 
thẩm quyền giao của thủ tướng chính phủ và bộ tài nguyên và môi trường; 

- Các Thông tư: Số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuy Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025; 

- Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 
phê duyệt Phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa tạm thời trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên; 

- Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 
V/v ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu 
tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh phú yên quản lý; 

- Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Phú Yên 
V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đồ án Điều chỉnh TP Tuy Hòa và vùng phụ 
cận, đến năm 2025 (tỷ lệ 1/10.000); 
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- Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 
phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hòa 
và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040; 

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND thành phố Tuy 
Hòa về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Tuy Hòa; 

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND thành phố Tuy 
Hòa V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 26/05/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện 
Nghị Quyết số 531/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; 

- Công văn số 604/UBND-KGVX ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Phú Yên 
về việc xây dựng phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển; 

- Thông báo số 327/TB-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 
V/v kết luận tại cuộc họp bàn Phương án tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí trên 
bãi biển; 

- Thông báo số 132/TB-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 
kết luận tại cuộc họp bàn Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên 
địa bàn thành phố Tuy Hòa; 

- Thông báo số 398-TB/TU ngày 13/7/2022 của Thành ủy Tuy Hòa V/v ý kiến 
chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; 

- Công văn số 4893/UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành phố Tuy Hòa 
V/v xây dựng Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển; 

- Công văn số 5043/UBND ngày 24/11/2021 của UBND thành phố Tuy Hòa 
V/v triển khai các hoạt động thể thao, giải trí bãi biển trên địa bàn thành phố; 

- Thông báo số 170/TB-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thành phố Tuy 
Hòa V/v giao nhiệm vụ lập Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển 
trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; 

- Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Tuy 
Hòa V/v phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Phương 
án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; 

- Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố Tuy 
Hòa V/v chỉ định thầu tư vấn lập Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước 
biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; 

- Thông báo số 304/TB-UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố Tuy 
Hòa V/v kết luận tại cuộc họp cho ý kiến về Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và 
mặt nước biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; 
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- Công văn số 604/SXD-QHKT ngày 08/4/2022 của Sở Xây dựng V/v thẩm 
định phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa bàn thành phố 
Tuy Hòa; 

- Văn bản số 1521/BC-NP ngày 04/7/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Đầu tư Nghinh Phúc V/v giải trình các nội dung theo các ý kiến góp ý của Sở Xây 
dựng, Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Phương án 
quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; 

- Biên bản làm việc ngày 22/11/2021; 

- Và các văn bản sửa đổi, các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

1.3.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- Tiêu chuẩn Việt Nam về Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động tắm biển 
số TCVN 12837:2019 ISO 13009:2015; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng nước- Tiêu chuẩn nước thải công 
nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới 
nước số TCVN 6987:2001; 

- QCVN 10:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
biển ven bờ; 

- Các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan. 

1.3.3 Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ 

- Niên giám thống kê; 

- Tài liệu, số liệu thống kê về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, đất đai, hạ 
tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; 

- Tài liệu về khí hậu, thủy văn của tỉnh Phú Yên; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan; 

- Điều tra hiện trạng khu vực lập quy hoạch. 

1.3.4 Các cơ sở bản đồ 

- Bản đồ thể hiện địa điểm lập phương án; 

- Bản đồ hành chính khu vực lập quy hoạch; 
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CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

2.1 VỊ TRÍ - VAI TRÒ CÁC KHU VỰC LẬP PHƯƠNG ÁN 

2.1.1 Vị trí – giới hạn khu vực lập phương án 

Vị trí: Phường 6, 7, 9 và xã Bình Kiến.  

 Ranh giới có giới cận như sau: 

- Phía Đông : Giáp Biển Đông; 

- Phía Tây  : Giáp công viên biển; 

- Phía Nam  : Giáp bến cá phường 6 cũ TP. Tuy Hòa; 

- Phía Bắc  : Giáp đường số 14. 

Quy mô diện tích khu vực lập phương án: Khoảng 233,92 ha (bao gồm diện tích 
phần bãi cát và diện tích phần mặt nước). 

 
Sơ đồ vị trí lập phương án 

2.1.2 Địa hình 

Khu đất bãi biển lập phương án có địa hình tương đối bằng phẳng, phần lớn là 
bãi tắm công cộng kết hợp với công viên biển kéo dài từ bến cá phường 6 đến đường 
số 14.  

2.1.3 Khí hậu 

- Khu vực có khí hậu của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, với đặc trưng của 
khí hậu nhiệt đới gió mùa như nóng ẩm, nhiệt độ cao, mưa nhiều nên khu vực thường 
chịu ảnh hưởng từ các đợt thiên tại như lụt lội, nhìn chung thời tiết tại khu vực khá 
khắc nghiệt, mùa mưa nhiều, thường xảy ra từ tháng 9, đến tháng 11 (theo điều tra 
khảo sát tại khu vực thành phố Tuy Hòa). 
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- Song liên quan đến đặc điểm riêng của địa hình khu vực mà khí hậu ở đây có 
tính chất chuyển tiếp giữa khí hậu vùng Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung 
Bộ, liên quan đến hiệu ứng của các dãy núi phía Tây, đối với luồng gió mùa Tây Nam 
ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phương án.  

- Sự phát triển mạnh của thời tiết gió Tây khô nóng đã làm sai lệch đáng kể sự 
diễn biến của mùa mưa ẩm (đặc điểm của khu vực lập phương án). Trong quá trình 
phát triển của gió mùa mùa hạ tháng 7 trở thành tháng nóng nhất có độ ẩm thấp nhất 
trong năm. Mưa bắt đầu từ tháng 8, nhanh chóng đạt cực đại vào tháng 9, đến tháng 
11 mưa mới kết thúc.  

- Nắng: Do nằm ở vĩ độ thấp, quanh năm độ dài ban ngày lớn, hàng năm có cả 
một thời kỳ mùa khô trời quang mây kéo dài từ tháng I đến tháng VIII, nên Phú Yên 
là một Tỉnh có thời gian nắng lớn, tổng số giờ nắng trung bình hàng năm từ 2.222 - 
2.466 giờ. Các tháng ít nắng là những tháng mùa mưa, số giờ nắng trung bình hàng 
tháng cũng trong khoảng 133 - 161 giờ, trung bình mỗi ngày 5 - 7 giờ. Tháng ít nắng 
nhất là tháng XII, trung bình hàng tháng từ 95 - 124 giờ nắng, như vậy, số giờ nắng 
của tháng ít nắng nhất chỉ xấp xỉ bằng một nửa số giờ nắng của tháng cực đại. Sự 
chênh lệch số giờ nắng này cũng phản ánh rõ nét sự tương phản giữa hai mùa: Mùa 
khô và mùa mưa ẩm. 

- Mưa: Không gian lượng mưa phân phối trong năm không đồng đều. Lượng 
mưa trung bình hàng năm đo được ở nơi nhiều mưa nhất và ít mưa nhất chênh lệch 
nhau 579mm. 

- Chế độ gió, áp thấp nhiệt đới: 

 Mùa mưa có gió mùa Đông Bắc. 

 Mùa hè có gió Tây, Tây Nam. 

 Gió mạnh thường xảy ra trong cơn dông, ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt 
đới, gió mùa Đông Bắc hoặc Tây Nam cường độ mạnh, song nhìn chung tốc độ gió 
mạnh nhất chủ yếu xảy ra khi có các cơn bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp. 
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 Gió mạnh thường gây ra những thiệt hại như đổ vỡ công trình xây dựng, 
nhà ở, kho tàng, cây cối,.... Vì vậy, khi thiết kế các công trình cần phải tính toán mức 
bảo đảm an toàn, với khả năng có thể xảy ra tốc độ gió mạnh nhất ứng với các 
khoảng thời gian nhất định. 

 Khả năng xuất hiện tốc độ gió mạnh nhất. 

 (Đơn vị: m/s) 

    Tần suất 

Trạm 
1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

Tuy Hòa 39 35 30 24 19 16 14 13 

- Bão: 

 Mùa bão ở Phú Yên được xác định từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, 
nhiều nhất là tháng 10 và 11, nhưng cũng có năm từ tháng 6 đã có bão đổ bộ. 

 Phú Yên tuy là một trong những tỉnh ven biển nằm trong khu vực đón bão, 
song bão không nhiều như các tỉnh miền Bắc Trung Bộ và miền Bắc. Nhưng so sánh 
với các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi trở vào thì lại là tỉnh có bão, áp thấp nhiệt đới 
đổ bộ nhiều nhất. 

2.1.4 Địa chất 

Khu vực nghiên cứu phương án, địa hình vùng biển, có nền cát trải dài, thuận lợi 
cho việc phát triển du lịch. 

2.1.5 Dòng Rip trên biển 

-  Dòng Rip xuất hiện nhiều, nguy hiểm vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc thịnh 
hành (tháng 11 đến tháng 3 năm sau) với các đặc trưng sóng hướng Đông Bắc với 
cường độ mạnh, ổn định. Thời kỳ chuyển mùa từ mùa gió Tây Nam sang mùa gió 
Đông Bắc (tháng 9 - 10) thường bị tác động mạnh bởi sóng lừng từ các cơn bão và áp 
thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Thời kỳ chuyển mùa từ mùa gió Đông Bắc 
sang mùa gió Tây Nam (tháng 4 - 5) và thời kỳ gió mùa Tây Nam thịnh hành (tháng 
6 - 8) nhìn chung dòng rip ít nguy hiểm hơn, trừ khi có bão và áp thấp nhiệt đới. 

- Ở những khu vực có khả năng xảy ra dòng Rip mạnh khi có sóng lớn như tại 
bãi biển Nha Trang, bãi biển Tuy Hòa…, với độ dốc bãi lớn, khi sóng lớn tràn vào bờ 
sẽ tác động làm cho địa hình bãi biển bị xói lở và bồi tụ không đều, tạo thành các 
đỉnh nhọn nhô lên và các rãnh lõm xuống nối tiếp nhau trên bãi, đây là điều kiện địa 
hình rất thuận lợi để hình thành dòng Rip. Dòng Rip ở những khu vực bãi biển có độ 
dốc lớn thường có tốc độ mạnh của dòng chảy ở tầng sát đáy, do đó rất nguy hiểm 
trong điều kiện sóng lớn tràn bờ kết hợp với thuỷ triều đang lên. 
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Hình ảnh về các loại hình dòng rút trên các bãi biển 

-  Dưới đây có thể giới thiệu một số dạng dòng Rip tiêu biểu đã xảy ra phổ 
biến tại các bãi biển thế giới mà cơ chế hình thành của nó có sự liên quan mật thiết 
với các dạng địa hình bờ và đáy biển và các đặc trưng của trường sóng tới tác động. 
Trong thực tế dòng Rip được hình thành rất đa dạng, nhưng ở đây chỉ giới thiệu 4 loại 
dòng Rip cơ bản và phổ biến nhất, đó là: Dòng Rip xác định (fixed Rip), dòng Rip cố 
định (permanent Rip), dòng Rip tức thời (flash Rip) và dòng Rip di chuyển (traveling 
Rip). 

 Loại dòng Rip xác định (fixed Rip): Là loại dòng Rip hình thành ở những 
nơi có các công trình nhân tạo được xây dựng hoặc các cấu trúc tự nhiên nhô ra biển, 
như: Cầu tàu, đập chắn sóng, các đỉnh nhọn địa hình hay các mũi đá…Dòng Rip xác 
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định cũng được phát hiện thấy ở những vùng sóng đổ, nơi tồn tại các vũng nước sâu 
so với xung quanh. Ngoài ra, sự hình thành của dạng dòng Rip này còn phụ thuộc vào 
các dạng đường bờ và cấu trúc của các bãi cát hình thành ở vùng sát bờ. Ví trí tốt 
nhất để hình thành loại dòng rút này là tại các điểm nằm giữa của các mũi nhọn nhô 
ra biển (cuspate). Dạng dòng Rip này chỉ tồn tại ở những vị trí nhất định cho đến khi 
có sự thay đổi của địa hình đáy sát bờ. Sự thay đổi này thường là kết quả của sự thay 
đổi thời tiết và thay đổi mùa tại các bãi biển có vị trí địa lý khác nhau. 

 Loại dòng Rip cố định (permanent Rip): Dòng Rip này là loại dòng có 
hướng chảy ra biển và có tính chất tựa dừng, nó được hình thành trên “đầu” của các 
cấu trúc công trình và có thể tồn tại quanh năm. Những cấu trúc như vậy thường là 
các đê chắn sóng, mũi đất nhọn nhô mạnh ra biển hoặc do nguyên nhân của một dòng 
nước mạnh ven bờ tạo nên. 

  Loại dòng Rip tức thời (Flash Rip): Loại dòng Rip này có thời gian tồn tại 
rất ngắn (nhỏ hơn 10 phút), nó được hình thành do sự ảnh hưởng của sóng vỗ mạnh. 
Điều này có thể giải thích, sóng lừng với năng lượng lớn do bão gây nên được truyền 
vào bờ và bị tiêu tán dần. Dòng Rip tức thời là rất khó dự báo do sự ảnh hưởng tạm 
thời của các điều kiện sản sinh ra nó, cũng như sự thay đổi vị trí của nó trong quá 
trình phát triển. 

 Loại dòng Rip di động (Traveling Rip): Dòng Rip này là một loại dòng Rip 
được hình thành rất phổ biến, khi có sự tồn tại của một dòng chảy ven bờ với cường 
độ mạnh. Dòng chảy này chuyển động theo hướng song song với đường bờ đã cuốn 
hút dòng Rip tách khỏi vị trí phát triển ban đầu của nó, giống như một dòng Rip di 
động tách khỏi vùng hình thành và sẽ yếu dần đi. Nếu sóng và thủy triều còn ảnh 
hưởng tiếp tục thì dòng Rip này sẽ còn phát triển, bởi vì, khi đó một dòng Rip khác sẽ 
được hình thành từ trên bãi xuống biển, bổ sung cho dòng rút đã bị cuốn đi. Quá trình 
này có thể tiếp tục phát triển suốt ngày, nếu các điều kiện hình thành còn thuận lợi. 

 Nhìn chung, tại các bãi tắm truyền thống dòng rip thường có cấu trúc xác 
định, ít biến động về vị trí, hơn nữa là nơi thường có sẵn lực lượng cứu hộ, do vậy ít 
nguy hiểm hơn. Dòng Rip tại các bãi ngang do bị tác động của nhiều hướng sóng nên 
dòng rip có hình dáng, cấu trúc, cường độ, vị trí dễ thay đổi, do vậy nguy hiểm hơn. 

- Tuy hoà có nằm theo hướng Tây Bắc - Đông Nam nên thời kỳ mùa hè sóng 
tới từ hướng Đông Nam tuy không hình thành dạng dòng Rip xác định, nhưng hình 
thành dòng rip xiên góc với bờ hoặc dòng chảy song song dọc bờ trong đới sóng đổ 
nhào nhiều khi gây nguy hiểm cho người tắm biển. 

2.2 HIỆN TRẠNG 

2.2.1 Hiện trạng khu đất lập phương án 

Trên khu đất lập phương án, hiện trạng là bờ biển đã được đầu tư xây dựng hệ 
thống công viên cây xanh. 
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BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP PHƯƠNG ÁN 

STT Chức năng Diện tích (m2) Tỷ lệ 

1 Khu vực bãi cát 243.956,8 10,43% 

2 Khu vực mặt nước biển 2.095.243,2 89,57% 

  Tổng cộng 2.339.200,0 100,00% 
 

  

 

 

 

 
Hình ảnh hiện trạng khu vực quy hoạch 

2.2.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

- Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 
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 Khu đất phương án địa hình thuận lợi cho việc sử dụng bãi biển và mặt 
nước biển trên để phát triển du lịch. 

- Hiện trạng giao thông 

 Trong ranh khu đất lập phương án phân lô đã có một số tuyền đường đầu tư 
xây dựng. 

- Hiện trạng cấp nước 

 Hệ thông cấp nước công viên biển tương đối hoàn chỉnh 

 Hiện tại nước dược cung cấp cho hệ thống tưới cây, và các Ki-ốt. 

- Hiện trạng cấp điện 

 Khu đất chưa có hệ thống cấp điện hoàn chỉnh. 

 Phía Tây có hệ thống điện chiếu sáng của công viên biển tương đối hoàn 
chỉnh, điện phân phối đến các hộ dân cư qua đường dây 0,4KV. Số hộ sử dụng điện 
100%. 

 Hiện tại khu vực phương án có một số tuyến cấp điện sinh hoạt phục vụ 
cho khu dân cư thôn xóm. 

 Vệ sinh môi trường: Hiện tại rác trong khu vực thiết kế ở một số vị trí được 
xử lý chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. 

2.2.3 Ưu nhược điểm 

 Ưu điểm 

 Bãi biển Tuy Hòa có vị trí rất đắc địa, khi nằm dọc con đường Độc Lập và 
gần Quảng trường 1 tháng 4. Nơi đây luôn là khu vực tập trung đông đúc của cả 
người dân địa phương và khách du lịch tham quan, vui chơi. 

 
Bãi biển Tuy Hòa với mặt biển trong xanh bát ngát chính là tiền đề để du lịch Phú Yên phát triển 

(Nguồn:MIA.vn) 
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 Điểm đặc biệt của bãi biển Tuy Hòa Phú Yên là tuy nơi đây tập trung đông 
đúc du khách nhưng nhiều khu vực vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Khu vực 
quảng trường đông đúc tập trung du khách vui chơi, nhưng cách đó chỉ khoảng 1km 
là một bãi biển nhỏ của người dân địa phương, ít người biết đến. Dọc theo gần 10km 
bờ biển, có vô số điều lý thú chờ đợi du khách khám phá.  

 Khi so sánh vẻ đẹp của bãi biển Tuy Hòa, nhiều du khách không ngần ngại 
mà đánh giá nơi đây không hề thua kém những bãi biển Nha Trang nổi tiếng. Nha 
Trang phát triển mạnh mẽ hơn về cơ sở vật chất cũng như những loại hình du lịch 
nhân tạo, vô hình chung thu hút được đông đảo du khách hơn. Trong khi đó Phú Yên 
thiên về những gì tự nhiên và mộc mạc, nơi đây phù hợp với những khách du lịch yêu 
thích sự hoang sơ, yêu thích những cảnh sắc được thiên nhiên trạm trổ nên mà chưa 
có sự can thiệp quá lớn từ bàn tay con người. 

 
Những bãi biển còn nguyên nét hoang sơ tại Phú Yên chính là điểm đặc sắc thu hút khách du lịch, 

trong tương lai sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa (Nguồn:MIA.vn) 

 Để phục vụ hoạt động du lịch, một trung tâm du lịch với diện tích trên 
200ha đã được xây dựng theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu của du khách nhưng 
cũng đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan của toàn bộ bãi biển Tuy Hòa. 
Tại đây có đầy đủ các cơ sở vật chất bao gồm sân golf, sân tennis, khu biệt thự cao 
cấp và hệ thống khách sạn, nhà hàng… Với mục tiêu khai thác đồng thời bảo vệ cảnh 
quan của bãi biển. Trong một vài năm tới đây, chúng ta sẽ có thể thấy những bước 
chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Phú Yên với sự hoàn thiện và phát triển. 



 
Thuyết minh: Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa 
_________________________________________________________________________________ 

 

19 
 
 

 
Dọc bãi biển Tuy Hòa hiện nay đã được xây dựng những cơ sở vật chất phục vụ du lịch, những khu 

sinh thái không làm ảnh hưởng đến thiên nhiên nơi đây mà góp phần thu hút đông đảo khách  

du lịch 

Nhược điểm 

 Đối với bãi biển Tuy Hoà, cần lưu ý địa hình tại đây khá dốc, nước sâu và 
cát nhiều khu vực dễ lún. Vì thế khi tắm biển hoặc vui chơi dưới nước cần chú ý an 
toàn, đặc biệt là khi chọn tắm tại những bãi hoang sơ, ít người biết đến. Vào mùa mưa 
hay những ngày sóng mạnh, tuyệt đối không nên tắm vì khu vực này có xuất hiện 
những cơn nước xoáy ngầm nguy hiểm. 

 Bên cạnh đó, những tuyến đường dọc bãi biển Tuy Hòa khá đông đúc, 
nhiều xe cộ và quản lý còn chưa chặt chẽ. Thế nên việc thuê xe máy hoặc ô tô hay 
giữ xe ở đây, nên mang theo đầy đủ các loại giấy tờ, bằng lái, điều khiển xe tuân thủ 
đúng quy định giao thông đường bộ để bảo vệ bản thân, tránh trường hợp mất tài sản. 

 Đoạn từ Điện Biên Phủ tới phường 6 và gần sông Ba, là những nơi xuất 
hiện dòng Rip (rip current), đó là một luồng nước mạnh chảy theo hướng vuông từ 
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bờ ra biển, tuy với kích thước rất nhỏ, nhưng tốc độ có thể đạt cực đại tới 2m/s. Với 
vận tốc này, trong khoảng thời gian 1 phút, dòng Rip có thể cuốn trôi người tắm biển 
ra xa khoảng 120 m. 

 Vào 3 tháng mùa đông, các hoạt động vui chơi trên biển khó có thể tổ chức 
(có thể dùng trò chơi lướt sóng). 

 Từ khu vực kè biển Đà Diễn thuộc phường 6, đến bãi biển trước Quảng 
trường 1/4, phường 7, thành phố Tuy Hòa, một lượng rác thải lớn bị sóng biển cuốn 
vào bờ, chủ yếu là các bao nilong, chai nhựa, cốc nhựa, vỏ bao bì… đã ùn ứ nhiều 
ngày, khiến bãi biển khu vực này thường xuyên bị ô nhiễm. 

 Mật độ dân số phân bố trong toàn lưu vực sông Ba không đồng đều, chủ 
yếu tập trung ở các thành thị, trục giao thông và những vùng kinh tế phát triển, mật 
độ có thể đạt từ (305 - 1314) người/km2. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân là đi tàu 
thuyền để đánh bắt hải sản gần hoặc xa bờ. 

 Sóng biển do gió và bão là yếu tố có tác động rất lớn đối với vùng cửa 
sông, ngoài tác động thường xuyên của sóng do gió mùa, nhất là sóng do bão sẽ gây 
những diễn biến đột xuất vùng cửa sông, đây được coi là tác động rất lớn đối với cửa 
Đà Rằng. 

2.2.4 Đánh giá chung 

- Ở thời điểm hiện tại, dù hầu như chưa phát triển nhiều về du lịch và bất động 
sản nhưng Phú Yên có rất nhiều tiềm năng để bứt phá trong tương lai nhờ hàng loạt 
các yếu tố thuận lợi. 

- Về liên kết vùng: Tuy Hòa nằm giữa hai thành phố du lịch là Quy Nhơn và 
Nha Trang, có vị trí chiến lược tạo điều kiện để phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. 
Tỉnh Phú Yên còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, giao thông thuận lợi với 
tuyến Quốc Lộ 1, Quốc lộ 29 và dự án mở rộng Quốc lộ 25, tuyến đường sắt Bắc 
Nam đi qua tỉnh, hầm đèo Cả và hầm đèo Cù Mông đã được thông xe. Sân bay Tuy 
Hòa sẽ chính thức đón các chuyến bay quốc tế từ hai hãng hàng không Nga. Vietnam 
Airlines cũng tăng thêm các chuyến bay tới Tuy Hòa. 

- Với những thế mạnh trên, du lịch tỉnh Phú Yên nói chung và thành phố Tuy 
Hòa nói riêng đang trên đà phát triển, lượng khách du lịch đến Tuy Hòa ngày một 
tăng. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, năm 2018 tỉnh 
đón hơn 1,6 triệu lượt khách; doanh thu du lịch ước đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 25% so 
với năm 2017. Trong dịp lễ 30/4 – 1/5 trong năm 2019, lượng khách du lịch đến Phú 
Yên tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, công suất phòng đạt từ 70% – 100%.  

- Về vấn đề đầu tư: Biển Phú Yên nói chung và biển Tuy Hòa nói riêng, là 
một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn. Với dải bờ biển dài, mặt nước trong xanh, 
vẫn còn giữ nét đẹp hoang sơ như cuốn hút tất cả những ai đặt chân đến đây. Đó 
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chính là tiềm năng lớn, cần thu hút các nhà đầu tư đến để đánh thức và thúc đẩy phát 
triển kinh tế biển. 

- Để thu hút nhà đầu tư và du khách đến Phú Yên, đặc biệt là đến với thành 
phố biển Tuy Hòa, UBND TP.Tuy Hòa đã tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao 
thông. Tại các công viên, quảng trường, điểm vui chơi công cộng đều được trang trí 
lung linh về đêm với rực rỡ các sắc màu của hệ thống đèn led. Nhiều dự án khu dân 
cư được hình thành khép kín; các khu du lịch nghĩ dưỡng, dịch vụ du lịch từng bước 
hình thành. 

- Dựa vào các số liệu điều tra về điều kiện tự nhiên, tình hình hiện trạng thấy 
rằng đây là khu vực thuận lợi cho việc đầu tư phát triển du lịch biển dọc theo các 
tuyến đường. 

 

CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BÃI BIỂN VÀ MẶT 
NƯỚC BIỂN 

3.1 CÁC THỰC TRẠNG ĐANG DIỄN RA 

3.1.1. Thực trạng thể thao giải trí biển tại thành phố Tuy Hòa 

Hiện tại, thành phố Tuy Hòa có các khu bóng chuyền và bóng đá góp phần giải 
quyết nhu cầu tự tập luyện thể dục thể thao của một số ít người dân, nhưng chủ yếu 
mang tính chất tự phát, chưa được sự hỗ trợ hướng dẫn một cách bài bản, chưa tạo 
được hứng thú và thu hút đông đảo người dân tham gia, chưa có bộ máy cán bộ quản 
lý phụ trách chuyên về các môn thể thao biển, cơ sở vật chất phục vụ thể thao biển 
chưa được đầu tư đồng bộ. 

3.1.2.  Thực trạng xã hội hóa thể thao giải trí biển 

- Trước đây, Công ty Cổ phần Thời trang Thiên Quang (chủ đầu tư dự án Spot 
Light Resort) cũng đã tiến hành lập Đề án xin phép triển khai một số hoạt động thể 
thao trên biển như ca nô, mô tô nước, du thuyền, ca nô kéo dù bay, lặn biển ngắm san 
hô,… với phạm vi hoạt động từ bãi biển Tuy Hòa đến Hòn Chùa tại xã An Chấn 
(huyện Tuy An) và Hòn Nưa, Mũi Điện thuộc xã Hòa Xuân Nam (thị xã Đông Hòa). 
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay Đề án do Công ty Cổ phần Thời 
trang Thiên Quang lập vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

- Ngoài ra một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố cũng có nhu 
cầu và đang lập thủ tục để tổ chức các hoạt động thể thao trên biển như Công ty 
TNHH Du lịch Sao Việt, Công ty TNHH Phú Kim Phú Yên, Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Kinh doanh nhà Việt Beach. 

3.1.3.  Cơ chế quản lý và những hạn chế 

- Quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động của một số 
môn thể thao biển. 
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- Chưa có chiến lược phát triển và quy hoạch thể thao biển, chưa phân công cụ 
thể cơ quan quản lý thể thao biển. 

- Chưa có các quy định cụ thể về hoạt động thể thao biển trên địa bàn thành 
phố Tuy Hòa. 

- Du lịch biển phát triển nhanh và mạnh gây ra vấn nạn ô nhiễm môi trường 
biển. Khách du lịch có thói quen sử dụng tuỳ tiện các vật dụng nhựa một lần khi đi 
chơi vì tính tiện dụng, sau khi dùng xong thì vứt rác bừa bãi ra môi trường. Phần lớn 
các cơ sở kinh doanh du lịch, đặc biệt là các cơ sở ăn uống, bán hàng tạp hóa, lưu 
niệm, vẫn sử dụng túi ni lông, hộp xốp để gói, đựng đồ cho du khách. Lượng du 
khách gia tăng đồng nghĩa với việc phát sinh một khối lượng lớn rác thải khi vui chơi 
trên bờ và rác thải trên mặt nước đối với các hoạt động tàu thuyền, cano tham quan, 
lưu trú trên biển..,vượt qua năng lực quản lý, thu gom và xử lý chất thải của các khu 
vực du lịch. 

- Trong quá trình vận hành sử dụng Moto nước để hạn chế việc rò rỉ dầu, 
nguyên liệu ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái biển, cần bố 
trí khu vực hậu cần, nhằm bảo dưỡng, cất giữ bảo quản phương tiện. 

3.1.4.  So sánh với một số địa phương trong khu vực có phong trào thể thao giải 
trí biển phát triển  

Các tiêu chí so 
sánh 

Khánh Hòa Bình Thuận Đà Nẵng 

Hệ thống cơ 
sở vật chất 

Khu tập luyện thể thao 
biển chuyên nghiệp 

Trung tâm Thể thao 
biển quốc gia (do 
Trung tâm HLTTQG 
TP Hồ Chí Minh quản 
lý) và khu thể thao 
biển Hàm Tiến 

Chưa có khu tập 
luyện chuyên 
nghiệp, chỉ có các 
khu vực nhỏ phục vụ 
cho người dân và 
khách du lịch 

Các môn thể 
thao biển giải 

trí 

Lặn biển, moto nước, 
đua thuyền buồm, lướt 
ván buồm, lướt ván 
diều, cano kéo dù bay, 
cano kéo lướt ván, môn 
khinh khí cầu,.... 

Lặn biển, moto nước, 
đua thuyền buồm, lướt 
ván buồm, lướt ván 
diều, cano kéo dù bay, 
cano kéo lướt ván, 
môn khinh khí cầu,... 

Moto nước, lặn biển, 
Cano kéo dù bay, 
phao chuối, lướt ván 
diều, lướt ván buồm 

Cơ chế quản 
lý 

Đã có quy hoạch phát 
triển thể thao biển, ban 
hành quy chế tạm thời 
quản lý các hoạt động 
thể thao biển 

Đã có quy hoạch phát 
triển thể thao biển, ban 
hành quy chế tạm thời 
quản lý các hoạt động 
thể thao biển 

Kế hoạch phát triển 
thể thao giải trí 2018-
2020 

Xã hội hóa 
hoạt động thể 

thao biển 
21 doanh nghiệp 29 doanh nghiệp 09 doanh nghiệp 
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Hiện tại, một số tỉnh ven biển miền Trung như Khánh Hòa, Bình Thuận, Đà 
Nẵng đã phát triển mạnh mẽ các hoạt động thể thao biển để phục vụ khách du lịch 
như lặn biển, moto nước, đua thuyền buồm, lướt ván buồm, lướt ván diều, cano kéo 
dù bay, cano kéo lướt ván, môn khinh khí cầu,... tạo cảm giác mới lạ, thỏa mãn niềm 
đam mê của du khách và tạo nguồn thu cho địa phương. Để phát triển mô hình thể 
thao giải trí biển phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, cần tổ chức 
các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương có các hoạt động thể 
thao biển phát triển mạnh như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận. 

3.2  GIẢI PHÁP PHƯƠNG ÁN 

- Căn cứ vào quy mô diện tích như trên và qua các phương án, thống nhất 
chọn phương án đảm bảo quy mô, phù hợp với công năng sử dụng, bố trí hợp lý mặt 
bằng tổng thể các khu chức năng theo mục đích sử dụng và đảm bảo sự hài hoà, đồng 
bộ về không gian kiến trúc cảnh quan. 

- Trung tâm là Tháp Nghinh Phong; phía Tây kết nối với tuyến đường ven 
biển Độc Lập và các không gian của công viên, bố trí các tượng đá non nước giới 
thiệu về nét văn hoá đặc sắc của thành phố biển Tuy Hoà; phía Đông kết nối với Biển 
Đông; phía Bắc kết nối với bến thuỷ nội địa Long Thuỷ xã An Phú và phía Nam kết 
nối với bến cá phường 6 cũ. Ngoài ra, công viên ven biển thành phố Tuy Hoà còn có 
bãi giữ xe nhằm giải quyết nhu cầu xe cộ của người dân và khách du lịch khi đến tắm 
biển và khu vui chơi giải trí thể thao ven biển Tuy Hoà. 

- Điểm nhấn chính của toàn bộ khu vui chơi giải trí thể thao trên bãi biển Tuy 
Hoà là mặt nước (bao gồm khu vui chơi trên biển, khu vực thể thao bãi biển), không 
những tạo cảnh quan ven biển mà còn tạo thêm nhiều quỹ đất để thu hút các dự án 
đầu tư nhằm phát triển khu dân cư ven biển; tạo động lực hình thành phát triển cho 
toàn bộ khu vực và vùng lân cận, xây dựng mô hình quản lý phát triển. Trung tâm 
khu vui chơi là Tháp Nghinh Phong, nơi đây sẽ là nơi để cư dân thành phố Tuy Hoà 
và du khách tập trung vui chơi trải nghiệm bộ môn thể thao giải trí trên nước, tạo nên 
bộ mặt cảnh quan khởi sắc cho thành phố. 

- Ngoài ra, bố trí các khu dịch vụ tại phía Bắc và phía Nam khu đất với hình 
khối kiến trúc độc đáo kết hợp mái che Polycarbonate lấy ánh sáng và gạch bông 
gió,… vừa tạo điểm nhấn cho khu vực và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và 
khách du lịch, đồng thời sẽ là nơi phục vụ nhu cầu giải khát, nghỉ ngơi của du khách. 
Bố trí các cửa ra, cửa vào của mỗi bến bãi neo đậu phương tiện theo các doanh 
nghiệp đã đăng ký kinh doanh. 

- Theo Quyết định 2041/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc “Phê 
duyệt hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên” ngày 12 tháng 12 năm 2019, trong đó 
Bãi Tuy Hòa từ đoạn phường 6,7,9, xã An Phú, Bình Kiến. 
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 Đối với khu vực có chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển từ 60m (từ xã An 
Phú đến Bình Kiến): Là khu vực không có dân cư sinh sống, có rừng phòng hộ ven 
biển, có các dự án Khu phức hợp du lịch biển và công viên nước Long Thủy; Khu du 
lịch sinh thái Sao Mai và Khu du lịch liên hợp cao cấp New City. 

 Đối với khu vực có chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển từ 40m (từ Bình 
Kiến đến khu vực phường 9): Khu vực này có đường giao thông ven biển (đường Độc 
Lập); nhu cầu của người dân tiếp cận biển cao, khu vực có nhiều công trình công 
cộng (như công viên, quảng trường...); có các dự án hiện hữu: Khu Resort Thuận 
Thảo; dự án Sport Light Resort; khu nghỉ dưỡng cao cấp SaLa Phú Yên; khu nghỉ 
dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Việt Beach. 

 Đối với khu vực có ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của kè 
biển (từ phường 7 đến phường 6): Khu vực hay bị ảnh hưởng của triều cường, nước 
biển dâng do bão, sóng leo; có mật độ dân cư cao, sống sát biển (KDC phường 6) và 
là vực đang xây dựng kè biển. 
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Một số hình ảnh phối cảnh minh họa 

3.2.1 Phân khu chức năng trong khu vực 

a) Khu vực tĩnh  

- Khu vực bãi cát: Tính từ ranh giới công viên biển đến mép nước triều cao 
nhất, trung bình khoảng 50m, cho thuê các mô hình Ki-ốt kinh doanh nước giải khát 
(không bán chất có cồn), phân khu không gian văn hóa, sân bóng chuyền, sân bóng 
đá bãi biển, cắm trại, nhà vệ sinh công cộng, cho thuê khai thác các khu nhà tắm nước 
ngọt, ghế ngồi, chòi canh cứu nạn, khu vực hậu cần. Phân bố trải dài theo công viên 
biển Độc Lập nhằm phục vụ chung cho người dân và khách du lịch.  

- Khu bãi tắm công cộng: Sẽ là nơi tập trung cư dân thành phố và khách du 
lịch với mục đích tổ chức tắm biển, vui chơi, sinh hoạt dã ngoại trên bờ và trên mặt 
biển. Để đảm bảo an toàn cho người dân, giới hạn phạm vi hoạt động không quá 60m 
tính từ mép nước triều trở ra biển. Bao gồm các khu chính: Bãi tắm Quãng trường 1-
4, Bãi Ba con sò, Bãi Nghinh Phong và bãi đường N3), là nơi người dân tập trung 
tắm nhiều. Khu vực này không cho phép tổ chức các loại hình trò chơi thể thao có 
động cơ.. 

- Khu chèo thuyền Kayak, SUP: Từ đường Lý Tự Trọng đến khu resort Thuận 
Thảo (cũ) và từ đường An Dương Vương đến đường 14, phạm vi 60m tính từ mép 
nước triểu trở ra của bờ biển, để hạn chế va chạm với người dân tắm biển, gây thương 
tích, khu chèo thuyền được phân khu vực riêng dùng cho các hình thức chèo thuyền 
Kayak, chèo Sup. Chèo thuyền Kayak là một trong những hoạt động thú vị nhất mà 
người dân và du khách được tham gia trải nghiệm khi tham quan bãi biển Tuy Hòa, 
đặc biệt là các tour du thuyền ngủ đêm trên biển, không phải ở điểm du lịch nào du 
khách cũng có thể trải nghiệm hoạt động này. 
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- Khu dịch vụ công cộng: Bố trí các ki-ốt kinh doanh như: bán nước giải khát, 
quán ăn, bán đồ lưu niệm,.. phân bố đều dọc bờ cát gần khu vực công viên. Phục vụ 
cho người dân tại khu vực công viên cũng như khu vực dưới bãi cát. Lưu ý các ki ốt ở 
trên khu vực công viên và ki ốt dưới bãi cát phải đồng bộ kiến trúc để phù hợp với 
cảnh quan khu vực. 

- Khu phụ trợ: Bố trí cạnh các khu dịch vụ và khu thể thao trên bờ.Gồm khu 
nhà vệ sinh công cộng, khu vực tắm nước ngọt công cộng, bồn rửa tay rửa chân công 
cộng, vừa bổ trợ cho khu dịch vụ và việc làm sạch sau khi tắm biển của người dân. 
Bố trí thoáng đãng và dễ dàng sử dụng. 

- Khu vực cắm trại: Được bố trí dọc theo công viên ven biển từ đường số 14 
đến đường An Dương Vương, là nơi diễn ra các trò chơi trên bãi cát, ở những nơi 
lặng gió hoặc gió vừa đủ trong khả năng chịu đựng của thiết bị cắm trại và chú ý 
chọn vị trí có nền cát vững chắc, cao và xa mặt nước khi thủy triều lên, xuống. 

b) Khu vực thể thao động 

- Khu vực Moto nước (Mô tô trượt nước hay còn gọi là Jetski): Người chơi 
được mặc áo phao và nhân viên sẽ hướng dẫn cách lái với vận tốc bảo đảm an toàn 
khi điều khiển mô tô, trò chơi này có cơ hội chinh phục được những con sóng. Có thể 
đi hai người hoặc một người với chiếc mô-tô nước làm bằng nhựa composite. Điều 
khiển mô tô nước tốc độ theo quy định. Khu vực mặt nước biển từ Cảng cá phường 6 
đến đường số 14, phạm vi bố trí theo bản vẽ của Phương án (trừ các khu vực bãi tắm 
công công và khu vực chò trơi chơi khác). 

- Khu vực cano kéo thuyền chuối: Phao được trang bị 5 chỗ. Người chơi phải 
mặc áo phao trước khi lên thuyền, thuyền được cột với cano bằng dây cáp chắc chắn 
và được kiểm tra an toàn trước khi trò chơi bắt đầu. Trang bị phao, Cano kéo thuyền 
tốc độ theo quy định. Phạm vi khu vực mặt nước biển từ Cảng cá phường 6 đến 
đường số 14; chiều rộng bố trí theo bản vẽ của Phương án (trừ các khu vực bãi tắm 
công công và khu vực chò trơi chơi khác). 

- Khu vực cano kéo dù lượn: Tàu kéo dù lượng tốc độ theo quy định. Phạm vi 
khu vực mặt nước biển từ Cảng cá phường 6 đến đường số 14; chiều rộng bố trí theo 
bản vẽ của Phương án (trừ các khu vực bãi tắm công công và khu vực chò trơi chơi 
khác). 

- Khu vực Fly Board: Flyboard là môn thể thao đang thu hút sự chú ý và quan 
tâm của nhiều người ưa thích sự khám phá. Nhất là vào dịp mùa hè, flyboard lại càng 
thêm thịnh hơn khi nó giúp người chơi dường như bay lượn trên không trung. Chỉ cần 
gắn hệ thống đẩy vào tàu nước cá nhân, nhảy lên và nước sẽ được đẩy xuống dưới 
chân trên các thiết bị. Về cơ bản nó giống như là một chiếc ván trượt có thể sử dụng 
trên mặt nước, cách mặt nước 1,5m. Được bố trí 02 khu vực (khu vực đường Trần 
Hào và khu vực trước Rosa Alba Resort & Villas). 
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- Khu vực cầu tàu và neo đậu: Bố trí 01 cầu tàu ở khu vực đường số 14 và 01 
cầu tàu ở gần bến cá phường 6 cũ. Cầu cảng là kết cấu cố định hoặc kết cấu nổi thuộc 
bến cảng, được sử dụng cho tàu thuyền du lịch, cano neo đậu, đón trả hành khách và 
thực hiện các dịch vụ khác. Khu neo đậu là vùng nước được thiết lập và công bố để 
tàu thuyền neo đậu chờ cập cầu hoặc thực hiện các dịch vụ khác. Bến bãi neo đậu 
phương tiện bố trí dọc theo bờ biển, được thiết lập bằng hệ thống phao neo, trụ neo 
hoặc tự neo để phương tiện, tàu biển neo đậu chuyển tải hành khách hoặc thực hiện 
hoạt động khác theo quy định. Mỗi bến bãi neo đậu có khoảng cách ít nhất là 250m. 
Cửa ra, cửa vào của bến bãi neo đậu phương tiện có chiều rộng ít nhất là 6m (Điều 6 - 
Thông tư 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) 

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 17/2018/TT-
BVHTTDL ngày 16/03/2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước 
trên biển, vùng hoạt động mô tô nước phải đáp ứng yêu cầu sau: 

 Có độ sâu ít nhất là 2m, không có đá ngầm, rạn san hô, công trình trên biển, 
khu vực bãi tắm hoặc chướng ngại vật khác; 

 Khoảng cách từ mép nước của bờ biển đến giới hạn ngoài của vùng hoạt 
động nhiều nhất là 650m và đến giới hạn trong của vùng hoạt động ít nhất là 60m”. 

c) Các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho khu vui chơi giải trí 

- Phao neo, cờ định vị: Có màu sắc tương phản với nước và cảnh quan môi 
trường để dễ quan sát 

 
Hình ảnh minh họa Phao neo 
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Hình ảnh minh họa Cờ định vị 

- Khu vực vệ sinh, thay đồ: Có túi sơ cứu và các thiết bị sơ cứu, áo phao, phao 
cứu sinh. 

 
Hình ảnh minh họa Túi sơ cứu 

- Áo phao: Áo phao là thiết bị vô cùng quan trọng khi tham gia các hoạt động 
dưới nước. Được gia công chắc chắn với phần ruột bên trong làm bằng xốp dai chịu 
nhiệt, đảm bảo tính nổi tốt, bọc bên ngoài là vải PE 100% Polyester cao cấp, có khả 
năng chống thấm cùng độ bền cao, không bị co, nhăn hay kéo dãn. 

 

 
Hình ảnh minh họa Áo phao 
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- Phao cứu hộ bằng xốp: Là thiết bị quan trọng , phải được đặt ở vị trí dễ dàng 
tiếp cận. Thiết kế dạng tròn truyền thống, làm từ xốp đặc, bề mặt nhẵn mịn, phun sơn 
bóng để tránh bị sần hay bong tróc khi sử dụng. Loại phao này thì có độ nổi tốt hơn 
rất nhiều so với phao bơi. 

 
Hình ảnh minh họa Phao CH xốp 

- Phao cứu hộ bằng nhựa: Làm bằng nhựa tổng hợp cao cấp nên có độ bền và 
chất lượng cao hơn. 

 
Hình ảnh minh họa Phao CH nhựa 

- Móc cứu hộ: Thiết bị được làm thép không gỉ 304, bên ngoài phủ sơn tĩnh 
điện bền màu, cho độ bền chắc cao, khả năng chống ăn mòn bởi hóa chất vượt trội. 
Phần dây cáp thiết kế chắc chắn, nối vòng tròn, khi cứu hộ người gặp nạn có thể bám 
vào. Sức nâng dưới mặt nước của móc cứu hộ lên đến 100kg. Được dùng kết nối với 
sào nhôm, dễ tháo lắp và cũng dễ sử dụng 
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Hình ảnh minh họa Móc cứu hộ 

- Còi cứu hộ: Có kích thước nhỏ nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn CE (châu 
Âu), FDA (Hoa Kỳ) và được sản xuất tại thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật 
Bản,..Thiết kế nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản, kèm dây đeo vào cổ tiện lợi, có thể mang 
theo bên mình bất kỳ khi nào. Sử dụng chất liệu Aluminum (nhôm) có trọng lượng 
nhẹ, đặc biệt là cho tiếng vang lớn và âm thanh rõ ràng tăng hiệu quả khi sử dụng. 

 
Hình ảnh minh họa Còi cứu hộ 

- Loa cứu hộ: Có tác dụng thông tin, chỉ dẫn và quản lý công tác cứu hộ 
nhanh chóng, hiệu quả. Thiết bị chuyên dùng cho bể bơi nên loa cứu hộ này được sản 
xuất đảm bảo tính năng chống nước, chống ăn mòn hóa chất và chịu được sự tác động 
của tia UV. Loa cứu hộ được đánh giá hiện đại và được tin dùng nhất là hãng Toa 
Nhật Bản, sản phẩm nổi trội với tính năng như: hiệu suất hoạt động tốt, âm thanh sắc 
nét, phạm vi nghe rộng, chức năng thu âm, giúp truyền đạt và lưu trữ thông tin trong 
quá trình cứu hộ. 
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Hình ảnh minh họa Loa cứu hộ 

-   Ghế quan sát: Có tác dụng nâng tầm quan sát tổng thể, đảm bảo theo dõi 
được mọi hoạt động đang diễn ra trong hồ bơi. Sớm phát hiện những tình huống xấu 
để xử lý kịp thời. 

 Sử dụng inox 304 không gỉ, đảm bảo độ bền của ghế ngay cả khi làm việc 
trong môi trường hóa chất như bể bơi. 

 Chiều cao phổ biến là 1,8m và có 4 bậc ghế. 

 Ghế quan sát có kiểu dáng thoải, thu gọn dần về phía trên, tạo thế tiếp đất 
rộng rãi và chắc chắn, đảm bảo an toàn khi ngồi lên. 

      
Hình ảnh minh họa Ghế quan sát 

-   Cờ cảnh báo trên các bãi tắm: Dù đang bơi hay chỉ đi dạo dọc bờ biển, du 
khách vẫn cần luôn lưu ý cờ cảnh báo. Hệ thống cảnh báo bằng cờ này nhằm bảo vệ 
bạn khỏi các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn. Dưới đây là ý nghĩa các lá cờ phổ biến mà du 
khách đi tắm biển thường nhìn thấy. 

 Cờ xanh - nguy hiểm thấp: Cờ xanh mang ý nghĩa cảnh báo mức độ nguy 
hiểm thấp, là nơi bạn sẽ an toàn khi xuống nước. Tuy nhiên, nơi có cờ xanh không có 
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nghĩa là bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình thích, bất chấp việc đó có thể nguy hiểm 
đến tính mạng. Vẫn nên thận trọng khi xuống nước, và để ý sát sao nếu cho trẻ em đi 
cùng. 

 
Hình ảnh minh họa Cờ xanh  

 Cờ vàng - nguy hiểm trung bình: Cờ vàng là có nguy cơ nguy hiểm ở mức 
trung bình. Ví dụ như có thể xuất hiện dòng chảy xa bờ hay Rip current. Nếu du 
khách lọt vào dòng chảy này khi đi tắm biển, có thể bị đuối sức, dẫn đến đuối nước. 
Do đó, người bơi phải thận trọng. Hãy giữ trẻ nhỏ, những người không biết bơi, bơi 
yếu tránh khu vực này, hoặc luôn ở gần nhân viên cứu hộ khi thấy cờ vàng được treo. 
Ngoài ra, bạn phải luôn để ý để các cảnh báo từ nhân viên cứu hộ, nếu vẫn muốn bơi 
ở vùng biển này. 

 
Hình ảnh minh họa Cờ vàng 

 Cờ đỏ đơn - nguy hiểm cao: Nếu chỉ cắm một lá cờ đỏ, đó là dấu hiệu cảnh 
báo khu vực có sóng cao, dòng chảy nguy hiểm hoặc cả hai. Cờ đỏ là cảnh báo 
nghiêm trọng nhất trên bãi biển, vì vậy mọi người không được khuyến khích bơi ở 
khu vực này. 
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Hình ảnh minh họa Cờ đỏ đơn  

 Cờ đỏ kép - tuyệt đối không xuống nước: Khi lá cờ này được dựng lên, điều 
đó đồng nghĩa bãi biển bị đóng cửa, không được tắm vì đang trong điều kiện cực kỳ 
nguy hiểm. Ngay cả với những người bơi giỏi nhất, như vận động viên bơi lội chuyên 
nghiệp, cũng bị cấm. Ở một số nơi, người ta còn in biểu tượng người đang bơi lên lá 
cờ đỏ, với đường kẻ màu trắng gạch ngang qua, thể hiện rằng việc bơi lội bị cấm. 

 
Hình ảnh minh họa Cờ đỏ kép 
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 Cờ tím - xuất hiện sinh vật biển nguy hiểm: Nếu trông thấy cờ này, bạn cần 
hiểu rằng nơi đây đang có sinh vật biển nguy hiểm ở dưới mặt nước, hoặc trên bãi 
biển. Ví dụ như sứa, cá đuối gai độc, rắn biển... ngoại trừ cá mập. Nếu một con cá 
mập ở trong nước, cờ đỏ đơn hoặc kép sẽ được kéo lên. 

 
Hình ảnh minh họa Cờ tím 

 Cờ đỏ trên vàng dưới: Những lá cờ này có thể được treo thành một cặp 
song song, hoặc cách nhau, để biểu thị khu vực đang được nhân viên cứu hộ giám sát, 
hoặc tuần tra chặt chẽ. Và nơi này được phép bơi, hoặc lướt sóng. 
Nếu lá cờ này được treo đơn lẻ, du khách được phép bơi trước khu vực treo cờ, và 
khu vực đó có sự giám sát của những người có chuyên môn. 

 
Hình ảnh minh họa Cờ đỏ trên vàng dưới 

 Cờ trắng có hình ống gió màu cam - không an toàn khi dùng xuồng, phao 
bơm hơi: Điều này cảnh báo rằng bạn không nên sử dụng các vật liệu thổi phồng để 
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bơi trên biển như xuồng, phao bơm hơi... vì bạn có thể bị thổi theo hướng gió ra 
ngoài khơi. Rất nhiều trường hợp khách du lịch đi bơi gặp phải sự cố này, và bị gió 
đưa ra ngoài khơi, lực lượng chức năng phải điều tàu ra cứu. 

 
Hình ảnh minh họa Cờ hình ống 

d) Danh mục thiết bị cứu hộ bãi biển 

 

- 1. Ống nhòm chống nước: Là thiết bị cứu hộ quan trọng nhằm giám sát từ 
xa hoạt động của khách. Ống nhòm hoạt động thường xuyên tại khu vực nhiều hơi 
nước nên cần tính năng chống nước tốt. Đảm bảo không bị mờ sau thời gian hoạt 
động dài. 
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- 2. Loa cầm tay chịu nước: Là thiết bị thông báo, cảnh báo tới khách một 
cách nhanh chóng, thuận tiện. Loa cần có tính năng chịu nước tốt để tránh bị hỏng do 
hơi nước biển. 

- 3. Còi nhựa chuyên dụng: Là thiết bị thông báo, cảnh báo tới khách một 
cách nhanh chóng, tức thời. Còi bằng chất liệu nhựa sẽ đảm bảo sử dụng lâu dài, 
không ảnh hưởng hơi nước biển. 

- 4. Quần áo bơi chuyên dụng: Làm bằng vật liệu chuyên dụng, quần áo này 
nhẹ, co giãn tốt, tăng tính nổi khi mặc trên người và giảm cản nước khi bơi. Là thiết 
bị cứu hộ quan trọng khi thao tác lao ra cứu người. 

- 5. Giày đi dưới nước: Làm bằng vật liệu chịu nước tốt, đế cao su dày và 
nhám để tăng tính ma sát. Bảo vệ bàn chân khi di chuyển dưới biển, tránh đá nhọn, 
san hô, vỏ hà. Độ bền cao khi sử dụng thường xuyên trong môi trường nước. 

- 6. Áo phao cao cấp: Làm bằng vật liệu chịu nước cao cấp. Không mốc khi 
ẩm, chỉ may cao cấp đảm bảo không bung chỉ thời gian dài. Dáng áo gọn ôm sát 
người, co giãn tốt. Không cản nước khi bơi. 

- 7. Chân nhái ngắn: Phục vụ công tác cứu hộ với bàn chân ngắn hơn chân 
chái để lặn, giúp tăng tốc độ bơi của nhân viên cứu hộ. 

- 8. Tay nhái: Giúp tăng tốc độ bơi, phối hợp tốt với chân nhái ngắn tạo lợi 
thế tốc độ rất lớn khi làm nhiệm vụ cứu hộ. 

- 9. Ván SURF cứu hộ: Là ván lướt sóng với dáng thon gọn nhẹ, giúp nhân 
viên cứu hộ tiếp cận nhanh nhất có thể tới khách ngoài xa. Có quai nắm xung quanh 
ván giúp khách bám vào. Thường nhân viên cứu hộ nằm sấp và dùng tay để chèo ván 
lao đi. Cần luyện tập sử dụng thành thục với thiêt bị cứu hộ vô cùng hiệu quả này. 

- 10. Dây ném cứu hộ: Độ dài đến 30m. Dùng hiệu quả tại các bể bơi. Dây 
được ném và thu về nhanh chóng, có túi đựng gọn gàng. Tái sử dụng nhiều lần. 

- 11. Phao ném cứu hộ ( rescue tube): Làm bằng xốp chất lượng cao, chịu va 
đạp, chịu nén tốt. Có tính đàn hồi tốt. Thường được đeo chéo qua vai nhân viên cứu 
hộ. Được ném ra cho khách bám vào trong trường hợp khẩn cấp. Hỗ trợ nổi tới 
100kg. 

- 12. Phao ném cứu hộ (rescue can): Làm bằng nhựa, hình dạng can rỗng. 
Cách sử dụng như rescue tube. Cần để ý khi ném vì can nhựa cứng có thể gây nguy 
hiểm cho khách. 

- 13. Bình ô xy: Là thiết bị cứu hộ quan trọng trong các tình huống khẩn cấp. 
Bình có dung tích 10 lít với van điều áp và mặt nạ dưỡng khí. Nhân viên cứu hộ cần 
được đào tạo sơ cứu trước khi sử dụng bình ô xy. 

- 14. Túi cứu thương: Chứa các phụ kiện cứu thương cơ bản như kéo, bông 
băng, cồn sát trùng, thuốc đỏ, băng dính … Túi có kích thước nhỏ gọn và quai đeo 
bên hông. Là thiết bị cứu hộ không thể thiếu. 
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- 15. Mặt nạ dưỡng khí: Dùng cho thao tác hô hấp nhân tạo, hoặc dùng cùng 
với bình ô xy. 

- 16. Cáng cứu thương: Thường dùng cáng bằng nhựa đúc, để tránh hư hỏng 
do khí hậu nước biển. Cáng có đai cố định cổ và người khi nằm trên. 

e) Công tác đảm bảo an toàn 

- Trong vùng diễn ra các hoạt động phải bố trí phao neo, cờ định vị: Có tác 
dụng phân chia ranh giới giữa các khu vực vui chơi có động cơ như: Cano, tàu 
thuyền, lướt ván có động cơ,… với khu vực vui chơi không động cơ như tắm biển, 
chèo thuyền,.. để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Bố trí báo hiệu theo 
quy định; trường hợp không bố trí báo hiệu thì phải bố trí phao và cờ hiệu. Đường 
kính phao tối thiểu là 50cm, cờ hiệu 50x60cm; khoảng cách giữa hai phao hoặc cờ 
hiệu là 10m. Việc bố trí phao neo vừa giúp phân vùng các khu trò chơi trên biển và 
giúp xác định được khu vực nào không được phép tắm hoặc hoạt động vì biển Tuy 
Hòa có khá nhiều vùng trũng thấp và nước xoáy, nếu không để ý sẽ đi vào các khu 
vực nguy hiểm, gây ra những sự cố đáng tiếc. 

- Bến bãi neo đậu phương tiện bố trí dọc theo bờ biển, được thiết lập bằng hệ 
thống phao neo, trụ neo hoặc tự neo để phương tiện, tàu biển neo đậu chuyển tải hành 
khách hoặc thực hiện hoạt động khác theo quy định. Mỗi bến bãi neo đậu khoảng 
cách ít nhất là 250m. Cửa ra, cửa vào của bến bãi neo đậu chiều rộng 06m. 

- Đối với khu vực kinh doanh của doanh nghiệp phải có bảng nội quy: 

  Người không biết bơi, có bệnh về tim mạch, huyết áp, hô hấp không được 
tham gia vào các hoạt động thể thao giải trí trên biển; 

 Không được uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi tham 
gia các hoạt động thể thao giải trí trên biển; 

 Người tham gia hoạt động thể thao trên biển phải mặc áo phao và phải 
được hướng dẫn sử dụng thành thạo phao cứu sinh; 

 Những người không biết sử dụng hoặc sử dụng không thành thạo môtô 
nước phải có huấn luyện viên hoặc hướng dẫn viên đi kèm để hướng dẫn, hỗ trợ; 

 Người tắm biển, người đang hoạt động trên biển không được vào vùng có 
phương tiện hoạt động và đu bám hệ thống cờ, phao neo giới hạn an toàn (trừ nhân 
viên đang thừa hành nhiệm vụ và thực hiện công tác cứu nạn trên biển và người đang 
thi hành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật). 

 Việc tổ chức các hoạt động thể thao biển phải đảm bảo an toàn, đúng quy 
định của pháp luật. 
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BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT DỰ KIẾN 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ 
1 Khu vực TDTT bãi biển 17.610,11 0,75% 

1.1 TT-1 6.550,72 0,28% 
1.2 TT-2 4.532,55 0,19% 
1.3 TT-3 2.360,63 0,10% 
1.4 TT-4 1.197,06 0,05% 
1.5 TT-5 2.969,15 0,13% 
2 Khu dịch vụ 20.695,70 0,88% 

2.1 DV-1 2.553,04 0,11% 
2.2 DV-2 2.903,57 0,12% 
2.3 DV-3 1.302,18 0,06% 
2.4 DV-4 1.011,56 0,04% 
2.5 DV-5 992,97 0,04% 
2.6 DV-6 1.558,15 0,07% 
2.7 DV-7 666,70 0,03% 
2.8 DV-8 363,04 0,02% 
2.9 DV-9 598,38 0,03% 
2.10 DV-10 473,03 0,02% 
2.11 DV-11 959,48 0,04% 
2.12 DV-12 1.108,26 0,05% 
2.13 DV-13 938,99 0,04% 
2.14 DV-14 868,68 0,04% 
2.15 DV-15 963,61 0,04% 
2.16 DV-16 734,64 0,03% 
2.17 DV-17 670,92 0,03% 
2.18 DV-18 377,18 0,02% 
2.19 DV-19 1.651,32 0,07% 

3 Khu phụ trợ 4.548,78 0,19% 
3.1 PT-1 798,23 0,03% 
3.2 PT-2 878,15 0,04% 
3.3 PT-3 1.099,11 0,05% 
3.4 PT-4 644,97 0,03% 
3.5 PT-5 584,00 0,02% 
3.6 PT-6 237,18 0,01% 
3.7 PT-7 307,14 0,01% 
4 Khu vực bãi cát 201.102,21 8,60% 
5 Khu vực mặt nước biển 2.095.243,20 89,57% 
  Tổng cộng 2.339.200,0 100,00% 

(Ghi chú: Đo đạc, xác định diện tích cụ thể ở các bước tiếp theo) 
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hình ảnh cano kéo dù minh hoạ hình ảnh cano kéo lướt ván minh hoạ 

  
hình ảnh chèo thuyền minh hoạ hình ảnh mô tô nước minh hoạ 

  
hình ảnh mô tô nước minh hoạ hình ảnh flyboard minh hoạ 

  

nhà vệ sinh composite và thép minh hoạ  nhà vệ sinh container minh hoạ 
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hình ảnh bóng chuyền bãi biển minh hoạ hình ảnh bóng đá bãi biển minh hoạ 

hình ảnh cắm trại minh hoạ hình ảnh ghế nằm bãi biển minh hoạ 

3.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

3.3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của các hoạt động 
thể thao giải trí biển  

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thể thao biển trong việc nâng cao sức 
khỏe, hoàn thiện thể chất cho con người, đặc biệt là ở khu vực ven biển như phường 
6, 7, 9 và xã Bình Kiến.  

- Phát động các phong trào thể thao biển, vận động các đơn vị, cá nhân tổ 
chức các sự kiện thể thao biển như: Festival thể thao biển, trại hè thể thao biển,… Từ 
đó nhận thức của người dân về thể thao biển được nâng lên, góp phần thúc đẩy thể 
thao du lịch biển phát triển ngày càng lớn mạnh. 

- Tăng cường quảng bá về thể thao biển thông qua truyền hình, truyền thanh, 
mạng xã hội, báo đài và tại các sự kiện văn hóa được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa. 
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3.3.2. Xây dựng cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý cần thiết để phát triển thể 
thao giải trí biển 

- Quy hoạch các khu vực phát triển các hoạt động thể thao giải trí biển trên địa 
bàn thành phố Tuy Hòa. 

- Ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khai thác thể 
thao giải trí biển. 

3.3.3. Phát triển nguồn nhân lực thể thao giải trí biển 

- Xây dựng và hình thành lực lượng huấn luyện viên, các đội cứu hộ cứu nạn, 
nhân viên để đảm bảo cung ứng nhân lực phục vụ các hoạt động thể thao giải trí biển. 

- Mời các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm phát triển thể thao 
giải trí biển tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thể thao du 
lịch biển cho các đối tượng như: Các doanh nghiệp kinh doanh thể thao du lịch; huấn 
luyện viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ; nhân viên kỹ thuật chuyên môn. 

- Nghiên cứu, chuyển giao các loại hình thể thao giải trí biển mới, thu hút 
đông đảo khách du lịch tham gia ở các tỉnh có phong trào thể thao biển phát triển 
mạnh và ở nước ngoài về tổ chức tập luyện tại thành phố Tuy Hòa phù hợp với thể 
thao du lịch biển Tuy Hòa. 

3.3.4. Phát triển thể thao giải trí biển theo hướng xã hội hóa 

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao du lịch biển như là giải pháp 
huy động nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp, tư nhân vào phát triển thể thao biển. 

- Xây dựng chính sách riêng biệt cho thể thao biển nhằm giúp cho hoạt động 
thể thao phát triển bền vững và lâu dài, đảm bảo được các tiêu chuẩn quản lý nhà 
nước về thể thao biển và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư thể thao biển. 

- Phát triển các mô hình quản lý mới cho các tổ chức hoạt động thể thao biển 
dựa trên xã hội hóa và nguồn lực từ các doanh nghiệp. Đưa ra chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp thành lập các trung tâm thể thao du lịch biển bằng các chính sách 
ưu đãi, đồng thời hỗ trợ hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện đối với 
việc cung cấp dịch vụ thể thao biển. 

- Xem xét khen thưởng kịp thời cho các doanh nghiệp có hoạt động thể thao 
biển hiệu quả, thu hút đông đảo du khách tham gia. 

3.3.5. Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển 

- Dân phòng các phường, xã là lực lượng chính, chịu trách nhiệm phối hợp 
với lực lượng công an địa phương, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương 
trong hoạt động quản lý, bảo vệ và quản lý các hoạt động trên biển. 

- Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thể thao giải trí trong khu 
vực biên giới biển phải xuất trình những giấy tờ liên quan trực tiếp đến hoạt động của 
người điều khiển và phương tiện với đồn, trạm kiểm soát Biên phòng và chịu sự kiểm 
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tra, kiểm soát của Bộ đội Biên phòng và chức năng có thẩm quyền theo quy định tại 
Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ “Về quản lý hoạt động 
của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam”. 

- Trước khi tổ chức hoạt động phải phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh và các cơ quan chức năng để có kế hoạch khảo sát xác định khu vực đăng ký 
hoạt động. 

3.3.6. Quản lý rác thải, nước thải trong khu vực 

- Dọc bờ biển hoặc công viên đều phải bố trí các thùng đựng rác có phân loại 
rác với khoảng cách hợp lý. Bố trí dọc các vỉa hè, đường nội bộ trong công viên, cũng 
như khu vực đậu xe, bãi giữ xe vì đây là nơi sẽ tập trung nhiều việc buôn bán đồ ăn 
thức uống cho người dân cũng như khách du lịch. 

- Nước thải chủ yếu từ hoạt động vệ sinh trong các nhà vệ sinh công cộng trên 
biển. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành có trách nhiệm bố trí nhân lực 
theo dõi, quản lý công tác vệ sinh, tổ chức thu gom chất thải và hoạt động vệ sinh 
môi trường; xây dựng, lắp đặt công trình vệ sinh công cộng, công trình xử lý nước 
thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, có phương tiện, thiết bị thu gom.  

-  Cùng với việc triển khai kế hoạch hành động của UBND tỉnh, các sở, ban, 
ngành liên quan cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác 
thải nhựa, như: Phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức ra quân thu gom, phân 
loại rác thải trên bờ biển, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các 
hoạt động trên biển, hải đảo; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom phân loại, vận 
chuyển, xử lý chất thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch, khu dân cư 
tập trung ven biển; tổ chức nhiều mô hình thu gom, phân loại, giảm thiểu rác thải 
nhựa, nhiều chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, 
“Chung tay vì môi trường biển không rác thải nhựa”, hưởng ứng ngày môi trường thế 
giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,... Bên cạnh đó, các địa phương ven biển 
đã tổ chức dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải khu vực dọc bờ biển định kỳ hằng 
tháng với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. 

3.4 MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ 
BIỂN 

3.4.1. Hoạt động mô tô nước, ca nô kéo dù bay, lướt ván 

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, huấn luyện viên tuân thủ theo quy định của 
Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên 
chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển và Thông tư số 06/2018/TT-
BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở 
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vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và 
môn Diều bay. 

- Có hệ thống phao neo, cờ định vị có màu sắc tương phản với màu nước và 
cảnh quan môi trường để dễ quan sát. Khoảng cách giữa các phao neo, cờ định vị từ 
20 đến 50m. Phao neo hình cầu, đường kính ít nhất là 30cm, chất liệu được sử dụng 
làm phao neo là các chất liệu không gây ô nhiễm môi trường. Cờ định vị hình chữ 
nhật bằng tấm nhựa, có kích thước 25cm x 30cm. 

- Vùng biển sử dụng cho các hoạt động mô tô nước, ca nô kéo dù bay phải có 
độ sâu ít nhất là 2m, không có đá ngầm, rạn san hô, công trình trên biển, khu vực bãi 
tắm hoặc chướng ngại vật khác. 

- Khoảng cách từ mép nước của bờ biển đến giới hạn ngoài của vùng hoạt 
động nhiều nhất là 650m và đến giới hạn trong của vùng hoạt động ít nhất là 60m. 
Khoảng cách giữa cửa ra, cửa vào của mỗi bến bãi neo đậu phương tiện ít nhất là 
250m. Cửa ra, cửa vào của bến bãi neo đậu phương tiện có chiều rộng ít nhất là 06m. 

- Khu vực hoạt động mô tô nước, ca nô kéo dù bay phải có khu vực vệ sinh, 
thay đồ, có tủ để đồ dùng cá nhân cho người tập, có túi sơ cứu và các thiết bị sơ cứu, 
cấp cứu ban đầu khác phù hợp với yêu cầu tập luyện, biểu diễn, thi đấu. 

- Có bảng nội quy được đặt ở những vị trí dễ nhận biết trong khu vực xuất 
phát, cửa ra, cửa vào của bến bãi neo đậu. 

- Có nhân viên y tế có trình độ chuyên môn (trung cấp y tế), có tủ thuốc sơ 
cứu có đủ cơ số thuốc cấp cứu thông thường. 

- Có bảng nội quy quy định những nội dung sau: Giờ hoạt động; đối tượng 
không được tham gia, trang phục tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện, 
không được điều khiển các phương tiện ra khỏi vùng hoạt động được xác định bằng 
phao neo, cờ định vị và các quy định khác. 

- Có các phương tiện mô tô nước, ca nô được đăng kiểm còn thời hạn,  

- Huấn luyện viên phải có bằng lái mô tô nước, ca nô nước. 

- Nhân viên cứu hộ phải được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo quy định 
của pháp luật. 

3.5 MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH CÔNG 
CỘNG 

3.5.1. Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng 

- Đáp ứng điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nhà tiêu dội nước tự 
hoại tại QCVN 01:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện 
bảo đảm hợp vệ sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 
tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế; 
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- Có biển báo nhà vệ sinh công cộng rõ ràng, bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
(kèm chữ viết tắt tiếng Anh: WC), ở những nơi mang tính đặc thù cần thiết có thể có 
thêm thứ tiếng khác, có thể có ký hiệu bằng hình ảnh để phân biệt nhà vệ sinh dành 
cho nam và nữ, được đặt ở nơi dễ thấy; 

- Có vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách khi sử 
dụng; 

- Có số lượng phòng vệ sinh phù hợp với số lượng khách có nhu cầu sử dụng; 

- Có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi cần thiết, hoạt động tốt, được lắp đặt 
chắc chắn, sắp xếp gọn gàng; 

- Bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng; 

- Ở những nơi có điều kiện, mỗi khu vệ sinh cần có ít nhất một phòng vệ sinh 
cho người tàn tật. Phòng vệ sinh này phải có cửa rộng hơn để xe lăn có thể vào được 
và xung quanh nhà vệ sinh có đường dẫn (dành cho xe lăn). 

- Nhà vệ sinh có chiều cao tối thiểu 2,5 m; tường ốp gạch men và sàn lát bằng 
vật liệu chống trơn; 

- Diện tích một buồng vệ sinh đủ cho một phụ nữ hoặc nam giới trưởng thành, 
tối thiểu là 2,5 m2 cho một buồng vệ sinh; 

- Có khu vực phòng vệ sinh và khu vực rửa tay dành riêng cho nam và nữ; 

-  Có hệ thống quản lý và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quy định. 

- Cung cấp nước sạch 24/24h; 

- Có nhân viên phục vụ để lau, dọn vệ sinh, cung cấp các đồ dùng thiếu hoặc 
hết và bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

- Mức độ vệ sinh: Luôn đảm bảo sạch sẽ ở tất cả các khu vực, không có mùi 
hôi; sàn nhà luôn giữ khô ráo, không có nước ứ đọng; chất thải được thu gom, xử lý 
theo quy định. 

- Vì bãi biển là khu vực du lịch và hằng ngày tập trung rất đông du khách, 
người dân nên nhu cầu tắm nước ngọt, đi vệ sinh rất lớn, thay vì lắp đặt nhà vệ sinh 
nổi trên mặt đất, kiểu nhà vệ sinh được thiết kế ngầm dưới đất đang ngày được ưa 
chuộng vì sẽ không ảnh hưởng tới cảnh quan, mỹ quan cũng như giảm thiểu tối đa 
vấn đề ô nhiễm môi trường và ngăn chặn được mùi. 

 Cụ thể năm 2014, TP Nha Trang đã đầu tư hai NVSCC ngầm tại công viên 
bãi biển. Qua thời gian sử dụng, các công trình này hoạt động hiệu quả. Thành phố 
tiếp tục đầu tư thêm hai NVS ngầm mới, mỗi NVS có diện tích 80m2, trong đó phần 
ngầm dưới đất sâu 2m, phần nổi cao 1,05m; ngoài khu vực vệ sinh còn có khu tắm 
nước ngọt, rửa tay chân, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 20 người cùng sử dụng. Đến 
nay, hầu hết du khách và người dân đánh giá cao và rất hài lòng hệ thống vệ sinh 
ngầm này. 
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Hai nhà vệ sinh công cộng được xây dựng ngầm, hiện đại bên bờ biển Nha Trang 

3.5.2. Ban hành quy chế quản lý, cho thuê khai thác các khu vệ sinh công cộng, 
các khu tắm nước ngọt công cộng 

- UBND Thành phố làm việc với BQL Dự án Tỉnh để sớm bàn giao Thành 
phố quản lý, khai thác các khu dịch vụ công cộng gần Bến Nginh Phong, các khu 
WC,..), công viên đá và các hạng mục tương tự để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi 
giải trí và bảo dưỡng , bảo trì công trình. 

- UBTP chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ công ích xây dựng đề án để quản lý, khai 
thác có hiệu quả khu vui chơi giải trí ven biển, đáp ứng nhu cầu khai thác dịch vụ trò 
chơi biển, góp phần phát triển du lịch thành phố. 

- Mỗi bãi tắm có ít nhất 02 khu nhà tráng nước ngọt (nam, nữ riêng biệt), mỗi 
khu tối thiểu có diện tích đạt 25m2. Nhà tráng nước ngọt có mắc treo hoặc giá đựng 
quần áo. 

3.5.3. Sân bóng đá bãi biển 

- Bề mặt sân thi đấu được làm bằng cát, phẳng và không có sỏi, đá, vỏ sò và 
các vật khác có thể gây chấn thương cho cầu thủ. 

- Đối với các giải quốc tế, cát phải mịn đẹp và dầy ít nhất 40cm. Cát phải 
được làm cho mịn tới khi đủ điều kiện thi đấu, không được phép gồ ghề hoặc có vật 
gây nguy hiểm; tuy nhiên, cát không cần quá mịn tới mức gây ra bụi và dính lên da. 

- Kích thước 

 Sân có hình chữ nhật. Đường biên dọc phải dài hơn đường biên ngang. 

 Chiều dài: Từ 35 m đến 37 m 

 Chiều rộng: Từ 26 m đến 28m 

 Các đường kẻ trên sân: 

 Các đường giới hạn của sân được đánh dấu bằng những đường thẳng. Hai 
đường giới hạn dài hơn được gọi là đường biên dọc. Hai đường giới hạn ngắn hơn 
được gọi là biên ngang, không có đường thẳng kẻ giữa hai cột cầu môn. 
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 Các đường thẳng có độ rộng từ 8 cm - 10 cm và được làm từ những dải 
băng màu xanh nước biển, đối lập với màu cát, phải mềm dẻo nhưng dai và không 
gây hại đến cầu thủ. Các dải băng này phải được giữ chặt xuống cát ở các góc trên 
sân và ở giữa mỗi đường biên dọc và giữ chặt với hai cầu môn bằng những vòng cao 
su. 

 Sân được chia làm hai nửa bằng một đường thẳng tưởng tượng giữa sân, 
được giới hạn bằng 2 cờ màu đỏ được đặt bên ngoài sân. 

 Điểm chính giữa của đường tưởng tượng này là vị trí giao bóng và đá phạt 
trực tiếp. 

- Khu vực phạt đền 

 Khu vực phạt đền là khu vực giữa đường biên ngang và đường tưởng tượng 
song song với đường biên ngang, nối dài sang 2 đường biên dọc, cách đường biên 
ngang 9 m và được đánh dấu bằng 2 cờ màu vàng được đặt cạnh mối đường biên dọc 
ở phía ngoài sân. 

 Điểm đá phạt đền tưởng tượng được đặt ở điểm chính giữa trên đường 
thẳng tưởng tượng của khu vực đá phạt đền và cách đều hai cột cầu môn. 

- Cờ 

 Mỗi góc được đánh dấu bằng một cột cờ, cờ màu đỏ, cột cờ phải được làm 
bằng chất liệu nhựa mềm dẻo, dai và chịu được tác động của thời tiết 

 Cờ màu vàng được đặt ở cuối mỗi đường tưởng tượng đánh dấu khu vực 
phạt đền, hai cờ màu đỏ được đặt ở 2 đầu của đường giữa sân. Vị trí các cờ này sẽ 
cách đường biên dọc từ 1,0 m đến 1,5m. 

 Cột cờ phải cao ít nhất 1,5m. 

- Khu vực thay người 

 Khu vực thay người là khu vực tại đường biên dọc, nơi các cầu thủ sẽ ra 
sân và vào sân. 

 Khu vực thay người được bố trí phía trước bàn của trọng tài bấm giờ, dài 
5m, điểm giao nhau của đường giữa sân và đường biên dọc nằm chính giữa, cách đều 
hai đầu khu vực thay người 2,5m. 

- Cầu môn 

 Cầu môn được đặt ở 2 đầu sân, giữa đường biên ngang, bao gồm 2 cột 
thẳng đứng, cách đều 2 góc sân và được nối với nhau bằng 1 thanh ngang. 

 Khoảng cách giữa các cột cầu môn (tính từ mép trong của các các cột cầu 
môn) là 5,5m và khoảng cách từ mép dưới của xà ngang xuống đất là 2,2m 

 Cột dọc và xà ngang phải có độ rộng và độ dày không dưới 10cm và không 
quá 20cm. Cột dọc và xà ngang phải được sơn màu tương phản với màu cát. 
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 Lưới được làm bằng sợi gai, sợi đay hoặc ni lông. 

 Vì lý do an toàn, mỗi cột cầu môn phải được gắn chặt xuống cát. Hai thanh 
ngang dài 1,5m được gắn vào phía sau mỗi cột cầu môn, hai thanh ngang này được 
nối với nhau bằng một thanh xà hoặc dây xích đặt trên bề mặt cát và gắn vào trong 
cát. Thanh xà hoặc dây xích phải được bọc nhựa, có lưỡi móc và các mối nối đặt nằm 
trên mặt cát. 

- An toàn 

 Sân phải có khu vực an toàn, bao quanh sân và cách sân 1m đến 2m. Cầu 
môn có thể di chuyển được nhưng trong suốt thời gian thi đấu phải được gắn chặt 
xuống nền cát. 

3.5.4. Sân bóng chuyền bãi biển 

- Kích thước 

 Sân thi đấu hình chữ nhật, kích thước 18 x 9m, xung quanh là khu tự do 
rộng ít nhất 3m về tất cả mọi phía. 

 Khoảng không tự do là khoảng không gian trên khu sân đấu không có vật 
cản nào ở chiều cao tối thiểu 7m tính từ mặt sân. 

 Khu tự do của các cuộc thi đấu thế giới của FIVB rộng tối thiểu 5m từ 
đường biên dọc và 8m từ đường biên ngang. Khoảng không tự do phải cao tối thiểu 
12,5m tính từ mặt sân. 

- Mặt sân 

 Mặt sân phải phẳng, ngang bằng và đồng nhất. Mặt sân không có bất kỳ 
nguy hiểm nào gây chấn thương cho vận động viên. Cấm thi đấu trên mặt sân gồ ghề 
hoặc trơn. 

 Mặt sân của các cuộc thi đấu thế giới và chính thức của FIVB chỉ được làm 
bằng gỗ hoặc chất liệu tổng hợp. Các loại mặt sân đều phải được FIVB công nhận 
trước. 

 Mặt sân thi đấu trong nhà phải là màu sáng. 

- Trong các cuộc thi đấu thế giới và chính thức của FIVB các đường biên phải 
là màu trắng. Sân đấu và khu tự do phải có màu sắc khác biệt nhau. 

- Độ dốc thoát nước cho phép của mặt sân là 5mm/m. Cấm dùng các vật liệu 
cứng để làm các đường giới hạn trên sân. 

- Lưới được căng ngang trên đường giữa sân. Chiều cao mép trên của lưới 
nam là 2,43m và của nữ là 2,24m. 

- Chiều cao của lưới phải được đo ở giữa sân. Hai đầu lưới ở trên đường biên 
dọc phải cao bằng nhau và không cao hơn chiều cao quy định 2cm. 
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3.5.5. Khu vực cắm trại 

- Camping là khu vực được qui hoạch hoặc xây dựng có trang bị phục vụ cho 
khách du lịch đến cắm trại hoặc khách có phương tiện vận chuyển (ô tô, xe máy...) 
đến nghỉ ngơi. 

- Camping phải có nơi đỗ xe riêng, có khu vực cho khách cắm trại (bằng lều) 
hoặc buồng ngủ lưu động do ô tô kéo (Caravan). 

-  Một khoảnh đất đủ bố trí cho một buồng ngủ lưu động hoặc một lều dựng 
trại đảm bảo diện tích thoải mái tối thiểu cho 3 người được gọi là một đơn vị camping 

- Công suất (sức chứa) của khu cắm trại (camping) được xác định bởi tổng số 
đơn vị camping 

- Diện tích của camping bao gồm: 

- Công suất (tổng số đơn vị camping) 

- Nơi lắp đặt các cơ sở, thiết bị phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt (hệ thống 
vệ sinh, cắt uốn tóc, may mặc, trang điểm...), mạng lưới thương nghiệp bán lẻ, thông 
tin liên lạc... 

- Sân chơi thể thao, vui chơi giải trí, bể bơi, bãi tắm (nếu ở ven biển, ven sông) 
khu vực vườn hoa, cây cảnh 

- Diện tích tối thiểu cho một đơn vị camping là 100 m2 (quốc tế) và 80 m2 (nội địa). 

- Diện tích tối thiểu cho một khách quốc tế là 30 m2 (quốc tế) và 20 m2 (nội địa). 

- Diện tích trên được co giãn trên dưới 20% 

- Camping phải có hệ thống cấp thoát nước theo yêu cầu quy hoạch. 

-  Nước lạnh 24/24 giờ. 

- Nước lạnh tối thiểu cho một khách quốc tế 60 l/ngày 

- Nước lạnh tối thiểu cho một khách nội địa 50 l/ngày 

3.5.6. Ghế nằm bãi biển 

- Ghế nằm bãi biển (hay còn gọi là ghế hồ bơi) là thiết bị ngoại thất không thể 
thiếu ở hầu hết các nơi nghỉ dưỡng ven biển tạo cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn và tắm 
nắng lý tưởng sau khi tham gia các hoạt động bơi lội, vui chơi dưới nước. Ngoài ra, 
nó còn cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp góp phần thu hút khách 
hàng và tăng doanh thu cho các mô hình kinh doanh.  

- Ghế thường được làm bằng chất liệu mây nhựa cao cấp, sợi mây được làm từ 
hạt nhựa PE chính hãng, có khả năng chống tia UV cực tím từ ánh nắng Mặt Trời với 
thiết kế đơn giản, tinh tế, có cấu tạo vững chắc, chịu lực tốt, bền bỉ dưới điều kiện 
thời tiết ngoài trời. Tựa lưng có thể điều chỉnh nhiều góc độ đem đến những trải 
nghiệm thoải mái nhất cho người dùng. Khớp xoay thông minh giúp lưng ghế có thể 
hoạt động dễ dàng, chắc chắn. Tay vịn thiết kế vững chãi vừa vặn có kèm bàn để đồ 
tiện dụng. Thường có kích thước L193xW70cm, chiều cao tay cầm: 46cm, chiều cao 
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tựa lưng: 35cm (có thể điều chỉnh theo các nấc). Bố trí ghế nằm bãi biển xung quanh 
các ki-ốt giúp du khách và người dân địa phương thư giãn sau một ngày làm việc mệt 
mỏi và tận hưởng không khí trong lành từ biển đem lại. 

  

 
 

 

 
Hình ảnh minh hoạ ghế ngồi bãi biển  
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3.5.7. Chòi cứu nạn 

Để đảm bảo công tác cảnh báo, cứu hộ tại các bãi biển cũng như sự an toàn cho 
hàng nghìn du khách thập phương đến tham quan biển Tuy Hòa cần bố trí các chòi 
canh cứu nạn dọc bãi biển tại những khu vực nguy hiểm. Các chòi canh sẽ có nhân 
viên cứu hộ trực quan sát vào những lúc cao điểm có đông người tắm biển để cảnh báo 
và cứu nạn kịp thời các trường hợp, người dân, du khách khi tắm biển. 

  
Hình ảnh chòi cứu nạn bãi biển minh hoạ 

3.6 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

3.6.1. Hệ thống cấp điện 

- Để cung cấp điện cho các khu dịch vụ vui chơi giải trí trên bãi biển nguồn 
điện lấy từ hệ thống cấp điện có sẵn dọc theo đường Độc Lập. Sử dụng cáp điện đi 
ngầm trong ống bảo vệ nhựa HDPE. 

3.6.2. Hệ thống cấp nước 

-  Để cung cấp nước ngọt cho các khu dịch vụ vui chơi giải trí trên bãi biển 
xây dựng các trụ bơm nước bằng tay tay (giếng khoan) các khu dịch vụ. 

3.6.3. Hệ thống thoát nước, thu gom rác và xử lý nước thải 

- Phải đạt tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống xử lý nước thải ngầm, xả thải ngoài 
khu vực bãi tắm, không được xả trực tiếp ra biển; 

- Thoát nước tại các nhà tắm nước ngọt bằng các buy rút nước bằng phương 
pháp tự thấm xuống nền đất tự nhiên. 

- Thoát nước thải khu vệ sinh lưu động: Chất thải được thu vào bồn chứa, 
được bơm hút đi theo định kỳ về khu vực xử lý sau khi thải ra môi trường. 

- Chất thải rắn phải được thu gom và phân loại ngay tại nguồn thành rác thải 
hữu cơ; rác thải vô cơ; rác thải có khả năng tái sử dụng hoặc tái chế (chai nhựa, thủy 
tinh, vỏ lon nhôm… và các vật dụng khác). 
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3.6.4. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả cho công tác cảnh báo, 
cứu hộ cứu nạn. 

- Hệ thống loa phát thanh phải thường xuyên phát nội dung cảnh báo an toàn. 

3.7 DỰ BÁO KẾT QUẢ 

3.7.1. Hiệu quả về chuyên môn 

- Phương án được triển khai là cơ sở cho việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí 
và nguồn nhân lực để phát triển các hoạt động thể thao giải trí biển. 

- Phương án sau khi được triển khai sẽ thúc đẩy, phát triển thể thao biển tại 
thành phố Tuy Hòa nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các môn thể thao biển cho các câu lạc bộ, các 
doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thể thao biển. Phân công các huấn luyện viên, 
hướng dẫn viên và cộng tác viên hỗ trợ chuyên môn cho các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực thể thao biển, nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển thể thao biển 
hiệu quả và an toàn. 

- Việc hình thành bộ máy quản lý về thể thao biển, tạo nguồn nhân lực ban 
đầu là cần thiết để phát triển các môn thể thao biển trên địa bàn thành phố. Bên cạnh 
đó, việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dụng cụ phục vụ các hoạt động thể thao biển là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong 
trào tập luyện các môn thể thao biển phát triển.  

3.7.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội 

- Tạo điều kiện để thành phố Tuy Hòa đăng cai tổ chức các hoạt động thể thao 
biển, các hoạt động du lịch biển có quy mô lớn, góp phần để phát triển du lịch, tăng 
nguồn thu cho ngân sách thành phố và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người 
dân địa phương. 

- Tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao biển nhằm phát triển phong 
trào thể thao biển thành phố Tuy Hòa, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện 
thể thao biển, nhằm tăng cường sức khỏe, đảm bảo việc lao động sản xuất đạt hiệu 
quả cao. 

- Góp một phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các 
dịch vụ thể thao biển, đặc biệt là các hoạt động thể thao giải trí biển. Người dân của 
thành phố Tuy Hòa và khách du lịch trong và ngoài nước được tiếp cận, hưởng thụ 
các hoạt động thể thao biển có chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện 
đời sống văn hóa, tinh thần. 

- Việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện thể thao biển cũng mang lại nhiều lợi 
thế cho thành phố trong việc quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch đến với 
thành phố Tuy Hòa. 
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3.8  KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn xã hội hóa. 

- Nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

3.9  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.9.1. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố  
Cung cấp các dịch vụ và công tác cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh... đảm bảo an toàn cho 

người dân và du khách. 

Thực hiện việc vận hành, quản lý các khu vực hoạt động thể thao biển (nếu có). 
Là đầu mối, tham mưu UBND thành phố liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được 
hướng dẫn các thủ tục về cấp phép các hoạt động thể thao biển. 

Xây dựng đề án hoạt động, vận hành… bãi biển, mặt nước biển. 

3.9.2. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Tổ chức xây dựng quy chế quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa 
bàn thành phố Tuy Hòa theo Phương án được duyệt. 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức công bố công 
khai Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa bàn thành phố 
Tuy Hòa để toàn thể người dân được biết. 

Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình UBND 
tỉnh trong việc phân luồng các tuyến đường thủy nội địa. 

Tham mưu UBND thành phố lấy ý kiến Sở Giao thông vận tải về thẩm quyền 
thỏa thuận, chấp thuận, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, hướng dẫn hồ sơ cấp 
phép xây dựng công trình cảng, bến thủy nội địa đảm bảo an toàn đường thủy nội địa 
theo quy định. 

3.9.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Tham mưu UBND thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị 

UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao 
giải trí biển (nếu có). 

3.9.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu UBND thành phố lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm 
quyền cấp phép sử dụng mặt nước biển phục vụ cho hoạt động thể thao giải trí biển. 

Tham mưu UBND thành phố trong lĩnh vực đất đai phục vụ các dự án phát triển 
các hoạt động thể thao giải trí biển theo đúng quy định. 

3.9.5. Phòng Văn hóa và Thông tin 
Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở ngành liên quan phát triển sản 

phẩm du lịch gắn với thể thao giải trí biển.  

Tham mưu UBND thành phố thành lập các Câu lạc bộ thể thao biển để duy trì 
thường xuyên các hoạt động thể thao biển. 
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Tham mưu UBND thành phố tổ chức các giải Thể thao biển cấp tỉnh, phối hợp Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND tỉnh cho phép đăng cai các giải thể 
thao biển liên tỉnh, toàn quốc. 

Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, 
đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát danh mục các tổ chức cá nhân đáp ứng đầy đủ các 
biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh các sản phẩm du lịch, đảm bảo đúng quy 
định về phương tiện, trang thiết bị và người tham gia các hoạt động thể thao giải trí 
trong Phương án.  

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá thu hút du khách tham gia các hoạt 
động thể thao giải trí biển. 

3.9.6. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh thành phố 

Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở ngành liên quan tham mưu UBND 
tỉnh về các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển thể thao biển, đảm bảo đúng 
quy định pháp luật. 

Tham mưu UBND thành phố đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút lực lượng 
huấn luyện viên và cán bộ quản lý về thể thao giải trí biển. 

3.9.7. UBND các phường 6, 7, 9, xã Bình Kiến 

Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, 
công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức các hoạt động thể thao giải trí 
biển. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh trật 
tự, bảo vệ môi trường biển. 

3.9.8. Công an thành phố 

Phối hợp với UBND các phường, xã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an 
ninh trật tự, xử phạt theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh 
doanh, gây mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức các hoạt động thể thao giải trí biển. 

3.9.9. Đồn Biên phòng Tuy Hòa 
Phối hợp với UBND các phường xã, lực lượng công an, quân sự đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, tổ chức tuần tra kiểm 
soát các hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên giới biển. 

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện Phương án quản lý, sử dụng bãi biển 
và mặt nước biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, phải tuân thủ các quy định hiện 
hành và phải đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động thể thao biển. Thực hiện đầy 
đủ các biện pháp an toàn. Phân lượt, phân vùng để đảm bảo an toàn tránh va chạm, tai 
nạn. Trang bị, bố trí đầy đủ nhân viên, phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, người 
chơi phải mặc áo phao, đồ bảo hộ được kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia. Thường 
xuyên kiểm tra phương tiện, thiết bị.... 

 

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

Phương án đi vào hoạt động góp phần giải quyết vấn đề về phát triển du lịch và 
kinh tế xã hội cho người dân thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói 
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chung, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân địa 
phương và du khách trên địa bàn thành phố. Góp phần giảm thiểu các mâu thuẫn 
ngành trong khai thác sử dụng tài nguyên, không gian vùng biển, hỗ trợ tích cực cho 
công tác bàn giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân. Từ đó làm tăng khả năng 
tiếp cận biển đối với tư nhân; tạo cơ sở để các địa phương ven biển thực hiện phân 
vùng chức năng, tăng hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên và không 
gian ở vùng bờ tại mỗi địa phương, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian 
biển hợp lý hóa và minh bạch hóa trong cấp phép và thủ tục cấp phép. 

Trên đây là toàn bộ nội dung Phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước 
biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa./. 

 

PHỤ LỤC 

- Các văn bản liên quan. 

- Các bản vẽ thu nhỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


