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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      /9/2021 của HĐND tỉnh 

thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn,  

từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2050 

 

Thực hiện Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày …/9/2021 của HĐND tỉnh 

thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu 

Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2050; UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xác 

lập một tầm nhìn dài hạn trong quản lý, khai thác, tôn tạo, giữ gìn cảnh quan 

thiên nhiên, môi trường sinh thái và phát huy giá trị vốn có của dòng sông 

Thu Bồn bao gồm cả cảnh quan hai bên bờ sông và các cồn bãi trong lòng 

sông; xác định khu vực, mô hình, hình thức đầu tư khai thác hợp lý. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng 

quy định tại Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch ngày 29/11/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng và các quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu 

Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2050. 

2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch: 

- Phạm vi lập quy hoạch: thuộc địa phận hành chính của các xã phường 

Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm Nam, Cẩm Kim của thành phố Hội An; Điện 

Phương, Điện Minh, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Phong, Điện 

Trung, Điện Quang của thị xã Điện Bàn; Đại Hòa huyện Đại Lộc; Duy Hải, 

Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Thành, Duy Phước, Nam Phước, Duy Trinh, Duy 
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Châu của huyện Duy Xuyên. 

Ranh giới cụ thể:   

+ Phía Đông: giáp Cửa Đại; 

+ Phía Tây: giáp cầu Giao Thủy; 

+ Phía Bắc: cách bờ sông khoảng từ 20m đến 1.300m, được giới hạn bởi 

các tuyến đường ven sông theo Quy hoạch chung đô thị Hội An, Điện Bàn và 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc; 

+ Phía Nam: cách bờ sông khoảng từ 20m đến 600m, được giới hạn bởi 

các tuyến đường Quốc lộ 14H, đường ven sông theo Quy hoạch chung đô thị 

Nam Phước, đường Quy hoạch đô thị Duy Hải-Duy Nghĩa và Quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Duy Xuyên. 

- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 9.516 ha; trong đó phần diện tích 

đất hai bên và cồn bãi là 6.945ha, diện tích mặt nước là 2.571ha 

3. Giai đoạn quy hoạch:  

- Giai đoạn: 10 năm, đến năm 2030. 

- Tầm nhìn: đến năm 2050. 

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch:  

- Là khu du lịch  

- Là trục không gian đặc trưng cây xanh, mặt nước, văn hoá lịch sử, cảnh 

quan chủ đạo của cụm động lực phía Bắc Quảng Nam, với các chức năng 

chính là các khu dân cư, đô thị, các không gian xanh, văn hoá dịch vụ du lịch, 

giải trí, biểu tượng, phục vụ các hoạt động Lễ hội, du lịch. 

5. Mục tiêu lập quy hoạch: 

- Phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử, xây dựng khu vực hai 

bên bờ sông và các cồn bãi trên sông Thu Bồn trở thành một trục cảnh quan 

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam với: 

+ Thiên nhiên: phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên; đảm bảo các 

yêu cầu về chống biến đổi khí hậu, hạn chế tác động của lũ lụt, sạt lở. 

+ Văn hóa – xã hội: Phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với du lịch. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, 

tăng tỷ trọng lao động thương mại dịch vụ và các ngành nghề phi nông nghiệp 

khác. Góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động, từng 

bước nâng cao đời sống của nhân dân. 

+ Kinh tế: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng tỷ trọng của 

ngành dịch vụ. Phát triển bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch; xây 

dựng chuỗi đô thị hỗ trợ phát triển du lịch. 

- Xây dựng khu vực ven sông Thu Bồn đáp ứng các điều kiện khu du 

lịch quốc gia. 

- Làm cơ sở quản lý đất đai; lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi 

tiết xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã 

hội. 
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- Làm cơ sở để quản lý, phát triển và đề xuất các thủ tục công nhận khu 

du lịch quốc gia. 

6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện 

- Kinh phí: Khoảng 9,9 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh và nguồn vốn xã hội 

hóa. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) phối hợp với các Sở, ngành và địa phương 

liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định và Kế hoạch này; 

báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi xem xét, phê duyệt. 

Thời gian thực hiện trước ngày 30/12/2022. 

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện 

Bàn, thành phố Hội An phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác lập đồ án 

Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn theo đúng quy định.  

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số        

/NQ-HĐND ngày      /9/2021 của HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch 

chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai 

đoạn đến 2030 và năm 2050; yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cùng các Sở 

ngành, địa phương có liên quan túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, đề xuất với 

UBND tỉnh để kịp thời xem xét chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- TT.HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Các  Sở:  XD, TN&MT,  NN&PTNT,  

GTVT, KH&ĐT, VHTT&DL; 

- UBND các huyện: Duy  Xuyên, Thăng  

Bình. 

- Lưu: VT, KTTH, KTN. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 


