
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1441 /SNN-QLCT Quảng Trị, ngày  10  tháng 8 năm 2020 

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết xây dựng mở rộng 

cảng cá Cửa Việt, huyện Triệu 

Phong. 

 

Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

    - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, 

huyện Triệu Phong. Đối với một số nội dung có sự sai khác so với quy hoạch đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1246/SXD-HTKT ngày 

29/7/2020 nêu ý kiến về sự phù hợp giữa thiết kế cơ sở và quy hoạch chi tiết xây 

dựng được duyệt như sau“Những đề xuất bổ sung, điều chỉnh nhằm nâng cao 

quy mô, năng lực cảng cá Cửa Việt đáp ứng nhu cầu, điều kiện thực tế trong 

giai đoạn hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần phải thực hiện 

đúng quy định, đề nghị chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, 

quyết định; đồng thời, tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, trình 

thẩm định, phê duyệt theo quy định”. 

Để đảm bảo quá trình thực hiện đầu tư tuân thủ các quy định của pháp 

luật, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng chấp 

thuận nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng cảng cá 

Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉ lệ 1/500 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt 

tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 với những nội dung sau: 

1. Điều chỉnh hình thức bố trí cầu tàu của cảng cá Cửa Việt: 

1.1. Theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 602/QĐ-

UBND ngày 29/03/2016: Cảng cá xây mới 01 cầu tàu hình chữ L vươn ra phía 

sông 75,8m và giữ nguyên 01 cầu tàu hình chữ T đã có sẵn. Phạm vi có thể quay 

trở tàu trong cảng là 60x74m. 

1.2. Đề xuất, điều chỉnh: Xây dựng mới 02 cầu tàu chữ I trùng với vị trí 

02 cầu tầu theo quy hoạch được duyệt, mỗi cầu tàu vươn ra phía sông 144m. 

1.3. Nguyên nhân điều chỉnh: 

- Theo quy hoạch đã được phê duyệt, cảng cá có hai cầu tàu hình chữ L và 

hình chữ T với tổng chiều dài có thể cập tàu là 558m. Phạm vi có thể quay trở 

tàu trong cảng là 60x74m. 

- Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng cá Cửa Việt trở thành 

cảng cá loại I với quy mô năng lực cập tàu 120 lượt/ngày và cho phép tàu 



1.000CV cập cảng. Để đảm bảo cho 120 lượt tàu/ngày thì chiều dài bến dành cho 

cập tàu cần tối thiểu 624m và có tối thiểu 20 vị trí neo cập tàu. Bên cạnh đó vùng 

nước trong cảng phải đủ rộng để tàu lớn có công suất 700CV-1000CV với chiều 

dài trung bình từ 2030m quay trở, bán kính vùng nước để quay trở là 75m. 

- Như vậy việc bố trí cầu tàu theo Quy hoạch phê duyệt chưa đủ điều kiện 

đáp ứng quy mô 120 lượt tàu/ngày và tàu cá đến 1.000CV cập cảng. Hơn nữa bố 

trí cầu tàu kiểu gấp khúc chữ L và chữ T sẽ bị hạn chế số lượng vị trí đỗ tàu khi 

các tàu lớn có chiều dài lớn hơn 20m cập cảng. Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tàu 

cá loại I, phương án bố trí mặt bằng cầu tàu được đề xuất thay đổi so với Quy 

hoạch đã phê duyệt, cụ thể như sau: Bố trí hai cầu tàu vươn dài ra sông, mỗi cầu 

tàu dài 144m và một bến liền bờ có chiều dài bến giữa hai cầu tàu là 92m, chiều 

dài bến bên ngoài hai cầu tàu phía cầu Cửa Việt là 15,2m, chiều dài bến bên 

ngoài hai cầu tàu phía Cảnh sát biển là 19m. Phạm vi quay trở tàu trong bến có 

đường kính 75m, phạm vi quay trở tàu phía cầu Cửa Việt có đường kính 40m. 

Khoảng cách ngắn nhất từ cầu tàu đến cầu Cửa Việt là 45,75m. Khoảng cách 

ngắn nhất từ cầu tàu đến cầu tàu Cảnh sát biển là 37,13m. Khoảng cách ngắn 

nhất từ cầu tàu đến mép hành lang an toàn luồng tàu Cửa Việt là 50,85m. 

2. Cao trình mặt bến của cầu tàu và bến liền bờ của cảng cá Cửa Việt: 

2.1. Theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 602/QĐ-

UBND ngày 29/03/2016: cao trình mặt bến cầu tàu và bến liền bờ là +2,35m 

(Hệ cao độ Quốc gia). 

2.2. Đề xuất, điều chỉnh:  

- Đối với bến liền bờ, giữ nguyên theo cao trình mặt bến hiện trạng +2,0m 

(Hệ cao độ Quốc gia) 

- Đối với cầu tàu, cao trình mặt bến thay đổi từ +2,0m đến +2,75m (Hệ 

cao độ Quốc gia), cao dần từ trong bờ ra phía ngoài sông, độ dốc dọc cầu tàu 

trung bình 0,5%. 

2.3. Lý do điều chỉnh: để đảm bảo thiết kế cơ sở công trình bến liền bờ và 

cầu cảng phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện trạng đang sử dụng; đồng thời đảm bảo 

phát huy tối đa yếu tố cơ giới hóa trong công tác bốc dở hàng hóa trong tương 

lai, tư vấn thiết kế đã tính toán đề xuất phương án điều chỉnh cao độ mặt bến 

nhằm tạo điều kiện  lợi cho tất cả các loại tàu cá cập cảng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét, có ý kiến 

trình UBND tỉnh chấp thuận các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

xây dựng mở rộng cảng cá Cửa Việt, huyện Triệu Phong để tạo điều kiện đẩy 

nhanh tiến độ lập dự án đầu tư./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Ban QLDA; 

 - Lưu VT, QLCT. 

 

Hồ Xuân Hòe 
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