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A. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH 

I. TỔNG QUAN 

1. Thông tin chung 

Tên đồ án:  QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG DỌC TUYẾN QUỐC 

LỘ 14B, ĐOẠN TỪ ĐẠI HIỆP ĐẾN CẦU HÀ NHA, HUYỆN 

ĐẠI LỘC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 VÀ NĂM 2045 

Loại quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng 

Chủ đầu tư:   Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Quảng Nam. 

2. Lý do lập quy hoạch chung xây dựng 

 Đại Lộc là một huyện nằm ở phía Bắc của Quảng Nam, phía Bắc 

giáp thành phố Đà Nẵng, Tây Bắc giáp huyện Đông Giang, Tây Nam giáp huyện 

Nam Giang, Nam giáp huyện Duy Xuyên và Đông giáp huyện Điện Bàn. Huyện 

Đại Lộc có tổng diện tích tự nhiên 579,06km2, dân số trung bình năm 2020 là 

142.282 người, bao gồm 17 xã và 01 thị trấn. 

Đại Lộc nằm trong vùng vành đai và cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng 

25 km về phía Tây Nam, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các 

tỉnh Tây Nguyên, cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Kom Tum, Đắc Tà Oóc - Nam 

Giang về thành phố Đà Nẵng -Trung tâm kinh tế miền Trung và các tỉnh duyên 

hải miền Trung; Có tài nguyên đa dạng, lực lượng lao động trẻ, trình độ học vấn 

khá, đây là những nhân tố cơ bản để Đại Lộc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 

phát triển công nghiệp để vươn lên thành một huyện phát triển của tỉnh Quảng 

Nam. 

Đại Lộc nằm trên hành lang phát triển Bắc Quảng Nam và là điểm kết nối 

Cụm Tây Bắc (bao gồm 3 huyện Nam Giang – Đông Giang – Tây Giang) với 

cụm động lực số 1 (Hội An - Điện Bàn - Đại Lộc). 

Quốc lộ 14B là tuyến 7B trong mạng đường ASEAN, từ Cảng biển Tiên Sa 

(Đà Nẵng) qua cửa khẩu Đắc Tà Oóc (huyện Nam Giang) nối vào quốc lộ 13 

của Lào.  

Với những lợi thế về vị trí và vị thế, trong thời gian qua, trên dọc tuyến 

Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc đã xuất hiện nhiều chương trình, dự án rất 

quan trọng: 

- Về Công nghiệp, trên địa bàn huyện đã dự kiến quy hoạch 09 khu, cụm 

công nghiệp như CCN Đông Phú (Đại Hiệp), CCN Đồng Mặn (Đại Hiệp), CCN 

Đại An (TT Ái Nghĩa & Đại Hiệp), KCN Nghĩa Hiệp, CCN Ấp 5 (xã Đại Quang 

– Đại Nghĩa), CCN Mỹ An 2 (xã Đại Quang), CCN Mỹ An (xã Đại Quang), 

CCN Đại Quang 2 (xã Đại Quang), KCN Đồng Quang. Trong đó, các KCN 

Nghĩa Hiệp và KCN Đồng Quang có quy mô trên 500ha. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Nam+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Nam+Giang&type=A0
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- Về Thương mại - du lịch: Cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các hồ đập nhân tạo và những giá trị truyền thống văn hoá-lịch sử phi vật thể 

khác ở Đại Lộc là điều kiện tốt cho việc liên kết phát triển du lịch. Các khu du 

lịch hồ Khe Tân, du lịch Suối Mơ Đại Lộc, Khe Lim, Bằng Am, Sông Cùng 

được dự báo sẽ phát triển trong 5-10 năm đến vì trong bối cảnh tốc độ đô thị 

hóa, mức sống công nghiệp ở các đô thị ngày càng cao thì nhu cầu về du lịch 

sinh thái, về nghỉ dưỡng sẽ rất cao. Tổ chức phát triển kinh tế trang trại nếu 

được quy hoạch và đầu tư tốt có thể hình thành những làng vườn sinh thái và hệ 

thống trang trại có thể phục vụ du lịch cả về cảnh quan và sản phẩm.    

- Về đô thị: đô thị Ái Nghĩa đã được quy hoạch định hướng tiệm cận Quốc 

lộ 14E ; gắn với Ái Nghĩa định hướng phát triển khu đô thị Đại Hiệp; Đô thị 

Lâm Tây – Vĩnh Phước gắn với dòng sông Vu Gia là trung tâm tổng hợp, có vai 

trò thúc đẩy phát triển KT-XH của khu vực phía Tây vùng huyện. 

Trong công tác quy hoạch và quản lý xây dựng, năm 2015, UBND huyện 

Đại Lộc đã lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn 

qua huyện Đại Lộc và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2728/QĐ-

UBND ngày 05/8/2015. 

Bên cạnh đó, huyện Đại Lộc đã chỉ đạo thực hiện quy hoạch tổng thể kinh 

tế - xã hội, các quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng 

đất, cũng như các quy hoạch ngành, các dự án trên địa bàn huyện… 

Theo định hướng phát triển của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, 

các chương trình, dự án trên địa bàn; Để đáp ứng được những nhu cầu về đô thị 

hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới, cần phải có một 

nghiên cứu tổng quát nhằm xác lập không gian phát triển kinh tế - xã hội và định 

hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tạo nên sự phát triển 

một cách đồng bộ, đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững, tạo điều kiện gắn kết 

với các khu chức năng đô thị khác phù hợp với quy hoạch chung toàn huyện. 

 Việc lập quy hoạch chung dọc tuyến 14B sẽ tạo điều kiện kêu gọi đầu tư, 

quản lý triển khai xây dựng đô thị đồng bộ nâng cao giá trị sử dụng qũy đất, góp 

phần tạo động lực thúc đẩy phát triển của huyện Đại Lộc nói riêng và các huyện 

miền núi Quảng Nam nói chung. 

3. Mục tiêu lập quy hoạch  

3.1. Mục tiêu chung 

- Phát huy các giá trị về vị trí, tự nhiên, văn hóa và lịch sử, hình thành một 

trục kinh tế quan trọng, khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam và 

huyện Đại Lộc với: 

+ Kinh tế: Phát triển mạnh kinh tế công nghiệp, góp phần quan trọng đưa 

tỉnh Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp 

tập trung dọc hai bên đường Quốc lộ 14B, khớp nối các cụm công nghiệp hiện 

có vào các khu công nghiệp để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo xử lý 

môi trường đồng bộ. Hình thành các khu du lịch gắn với các khu đô thị dịch vụ 

du lịch. 
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+ Đô thị: hình thành các đô thị tập trung, ưu tiên phát triển các đô thị ven 

sông, khu tái định cư, khu dân cư chỉnh trang, đầu tư các khu nhà ở công nhân, 

khu ở chuyên gia, kết nối vệt đô thị từ thị trấn Ái Nghĩa đến xã Đại Hiệp để mở 

rộng không gian đô thị Ái Nghĩa. Phát triển các khu dân cư đô thị dọc sông Vu 

Gia và quốc lộ 14B. 

+ Hạ tầng kỹ thuật: là vùng tập trung các công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật quan trọng cấp vùng tỉnh về giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải 

rắn, nghĩa trang...   

3.2. Mục tiêu lập quy hoạch 

- 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. 

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

lịch quốc gia. 

4. Tính chất  

Là trục không gian không gian kinh tế công nghiệp – đô thị - du lịch chủ 

đạo của cụm động lực phía Bắc Quảng Nam. 

5. Các căn cứ pháp lý 

5.1. Các căn cứ pháp lý 

 - Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

 - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

 - Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xây dựng; 

 - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ V/v lập, 

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

 - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ 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; 

 - Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

 - Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

 - Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 
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01:2021/BXD; 

 - Thông tư số 12/2016/TT-BXD  ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

 - Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

 - Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; 

 - Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 

2020 – 2030; 

 - Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ 

án Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc; 

 - Thông báo số 250/TB-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi khảo sát thực tế 

đỉnh núi Bằng Am, khu vực dự kiến phát triển các khu công nghiệp dọc đường 

Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc và tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác 

thải Bắc Quảng Nam; 

 - Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan. 

5.2. Các tài liệu có liên quan 

 - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến 2030; 

 - Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc đến năm 2030; 

 - Các kết quả nghiên cứu, các công trình, dự án đã và đang triển khai trên 

địa bàn; 

 - Các thông tin, tư liệu, số liệu,... về về tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa 

bàn; 

 - Và các tài liệu khác có liên quan. 

6. Phạm vi nghiên cứu, ranh giới và quy mô quy hoạch 

 Cơ sở đề xuất: 

 - Địa hình, cao độ tự nhiên.  

 - Giá trị Cảnh quan; hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng. 

 - Định hướng các quy hoạch tại khu vực: dựa trên mạng lưới hạ tầng khung 

sẵn có cũng như định hướng quy hoạch theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị 

Ái Nghĩa; quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc; quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn mới các xã và các quy hoạch khác có liên quan.  

 - Đánh giá khả năng liên kết và phát huy giá trị tự nhiên, kinh tế-xã hội 

giữa các khu vực. 
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 - Pháp lý về hành lang sông, giao thông… 

6.1. Phạm vi nghiên cứu: 

 Phạm vi nghiên cứu của đồ án được xác định bao gồm trong các mối liên 

hệ vùng chính: 

+ Vùng liên kết phát triển theo Quốc lộ 14B, bao gồm: tuyến hành lang 

kinh tế Đông Tây EWEC2 qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; vùng Tây 

Nguyên; trọng tâm là thành phố Đà Nẵng 

+ Hành lang phát triển Bắc Quảng Nam, trọng tâm là cụm động lực phía 

Bắc Quảng Nam bao gồm Hội An, Điện Bàn và Đại Lộc. 

+ Vùng huyện Đại Lộc, 

6.2. Ranh giới quy hoạch: 

 Phạm vi lập quy hoạch bao gồm một phần diện tích của các xã Đại Hiệp, 

Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng và thị trấn Ái Nghĩa. 

 Ranh giới cụ thể:   

 + Phía Đông: giáp thành phố Đà Nẵng và huyên Điện Bàn; 

 + Phía Tây: giáp cầu Hà Nha; 

 + Phía Bắc: đến hết quỹ đất phục vụ phát triển các khu chức năng, cách 

quốc lộ 14E khoảng 500m đến 1.500m; 

 + Phía Nam: giáp sông Vu Gia 
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6.3. Quy mô lập quy hoạch 

Tổng quy mô lập quy hoạch khoảng 6.200 ha.  

6.4. Niên độ lập quy hoạch 

- Ngắn hạn đến năm 2030; 

- Dài hạn đến năm 2045. 

* Việc xác định niên độ quy hoạch phù hợp với quy định của Luật Xây 

dựng, dự kiến giai đoạn Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh 

Quảng Nam. 
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II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT 

1. Các tiềm năng và động lực phát triển. 

1.1. Vị trí và vị thế 

1.1.1. Quan hệ quốc tế: 

 Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với các nền kinh tế 

thế giới, nói chung và với các nền kinh tế trong khu vực, nói riêng nhất là sau 

khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và nhiều tổ chức, diễn 

đàn kinh tế khác, nền kinh tế Việt Nam đang hướng mạnh đến xuất khẩu sẽ tạo 

nên tiền đề hết sức quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các khu công 

nghiệp, khu kinh tế ... 

 - Hiệp thương giữa 

Trung Quốc và các nước 

ASEAN; Chiến lược phát 

triển vòng cung ven biển 

tạo xu hướng phát triển 

mạnh giao thông đường 

biển theo các tuyến: Châu 

Âu - Bắc á;  châu úc - 

Đông Bắc á; Đông Nam á 

- Manila - Panama hoặc 

Sanfrancisco (Mỹ), 

Victoria (Canada) đã xác 

định các cảng biển Việt 

Nam là cửa ngõ ra biển 

của các nước Lào, Cam Pu Chia và vùng Đông Bắc Thái Lan thông qua hành 

lang kinh tế Đông Tây và hệ thống cửa khẩu quốc tế.  

 - Chiến lược phát triển hành lang kinh tế Đông Tây liên kết các quốc gia và 

lãnh thổ trong tiểu khu vực Mê Kông mở rộng “GMS”, sử dụng các cảng biển 

miền Trung Việt Nam làm cửa ngõ “ra và vào” để xuất và nhập khẩu hàng hoá 

qua các khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Khu tổng hợp thương mại – 

dịch vụ - đô thị dọc tuyến quốc lộ 14B  nằm trên tuyến giao thông đường bộ 

ngắn nhất nối vùng Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào với Vùng kinh tế trọng 

điểm Miền Trung Việt Nam và thông thương quốc tế thông qua các Cảng biển 

như Tiên Sa, Dung Quất, Chân Mây,... Hoạt động giao thương qua trục giao 

thông này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cao cho các bên tham gia do tiết kiệm được 

rất nhiều chi phí và thời gian vận chuyển.  

1.1.2. Quan hệ trong nước: 

 a) Thành phố Đà Nẵng và vùng Tây Nguyên 

 Quốc lộ 14B huyện Đại Lộc còn nằm trên trục nối các tỉnh Tây Nguyên, 

cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Kom Tum, Đắc Tà Oóc - Nam Giang về thành phố Đà 

Nẵng (Trung tâm kinh tế miền Trung) và các tỉnh duyên hải miền Trung. 
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 Trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng và Quảng Nam là hai 

địa phương có vai trò quan trọng, là mắt xích trong việc kết nối chuỗi đô thị 

miền Trung. Quốc lộ 14B là một trong những định hướng phát triển quan trọng 

theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng được phê duyệt tại Quyết định 

số 359/QĐ-TTg năm 2021 là:  

 +  Mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng: “Thành phố cảng biển, đô thị 

biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng 

kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.” 

 + Khoản 10, điều 2 “Tiếp tục xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 14B, đoạn từ 

Túy Loan đến cầu Hà Nha (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)”… 

 b) Tỉnh Quảng Nam 

 

Hành lang phát triển Bắc Quảng Nam 

 Huyện Đại Lộc nằm trên hành lang Bắc Quảng Nam theo quy hoạch vùng 

Tỉnh Quảng Nam được xác định với gắn với 02 cụm: 

 + Cụm Đại Lộc, Điện Bàn và thành phố Hội An (cụm động lực số 1): Định 

hướng phát triển Du lịch, Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ. Định hướng cực 

phát triển đô thị là Điện Bàn. 

 + Cụm Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang (cụm Tây Bắc Quảng Nam): 

Định hướng phát triển các khu hỗn hợp, kết hợp phát triển khu kinh tế cửa khẩu 

Nam Giang, kinh tế rừng và vùng biên giới. Định hướng cực phát triển đô thị là 

Nam Giang. 

 - Định hướng phát triển đối với hành lang Bắc Quảng Nam: Tập trung phát 

triển khu vực huyện Điện Bàn, huyện Đại Lộc và khu vực Tiểu khu 2 của Khu 

kinh tế cửa khẩu Nam Giang, với: Khu vực Điện Bàn, chủ yếu phát triển công 
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nghiệp nhẹ, hàng hóa tiêu dùng, gồm các khu công nghiệp: Điện Nam - Điện 

Ngọc, Trảng Nhật trên cơ sở phát triển cụm công nghiệp Trảng Nhật, Khu công 

nghiệp Bắc Vĩnh Điện (trên tuyến ĐT 609). Khu vực Đại Lộc, chủ yếu phát triển 

công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng, gồm các cụm công nghiệp dọc 

tuyến Quốc lộ 14B, Khu công nghiệp Đại Tân. Khu vực Tiểu khu 2 của Khu 

kinh tế cửa khẩu Nam Giang, phát triển công nghiệp lắp ráp… 

1.2. Tiềm năng  

1.2.1. Quỹ đất phát triển 

 Khu vực quy hoạch có diện tích đất hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp 

(phía Nam đường 14B) và lâm nghiệp (phía Bắc đường 14B), đất đã xây dựng 

chiếm tỷ lệ thấp, thích hợp cho quy hoạch phát triển đô thị và các khu chức năng 

công nghiệp, du lịch… 

1.2.2. Tiềm năng về phát triển công nghiệp 

Công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14B được quy hoạch trên khu vực có quỹ 

đất lớn, hiện nay chủ yếu là khu vực sản xuất đất nông nghiệp năng suất thấp, 

gắn với trên trục đường quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng và nằm 

trong vùng nguyên liệu sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng, nông – lâm sản. 

Đại Lộc có vùng nguyên liệu đá Đá felspat có trữ lượng khoảng 2,1 triệu 

tấn ở các xã: Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Hồng, Đại Quang. Đá Granit có trữ 

lượng 4.000.000 m3... Đây là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp khai thác vật 

liệu xây dựng của huyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, các công 

trình xây dựng trong huyện và khu vực lân cận, Ngoài ra, còn có các mỏ mê-ca, 

cao lanh sét, cát, sỏi và các loại khoáng sản khác đang được thăm dò về trữ 

lượng và vùng nguyên liệu nông lâm sản lớn nằm ở khu vực phía Tây phục vụ 

cho công nghiệp chế biến. 

1.2.3. Động lực phát triển đô thị  

 Động lực phát triển đô thị dọc tuyến quốc lộ 14B đoạn đi qua huyện Đại 

Lộc là công nghiệp, thương mại – dịch vụ.  

 Với nền tảng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cơ bản 

tại Đại Hiệp, thị trấn Ái Nghĩa và Lâm Tây (xã Đại Đồng) sẽ là các động lực để 

hình thành các đô thị vệ tinh hỗ trợ cho phát triển công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 

14B 

Nằm trong cơ cấu dân số vàng, lực lượng lao động dồi dào, số lao động 

trong độ tuổi đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân chiếm 80%. Thị 

trường lao động, sản phẩm phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

1.2.4. Tiềm năng phát triển du lịch 

 Dọc tuyến quốc lộ 14B đoạn đi qua huyện Đại Lộc nhiều địa điểm có tiềm 

năng để phát triển du lịch như khu du lịch sinh thái Hồ Trà Cân Đại Hiệp, suối 

Vũng Thùng, Suối Mơ, Dinh Bà Chúa Ngọc kết hợp với du lịch trải nghiệm tại 

các khu vực nuôi trồng thủy sản; liên kết phát triển với quần thể du lịch sinh thái 
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núi Bằng Am – hồ Khe Tân và vùng sinh thái Suối nước nóng Đại Hưng… 

 Ngoài ra, khả năng phát triển du lịch trên địa bàn còn gắn với nhiều di tích 

lịch sử như di tích trận quyết chiến Thượng Đức nổi tiếng, các lễ hội dân gian 

truyền thống như lễ hội bà Phường Chào ở Đại Cường, lễ hội Bà Chúa Ngọc và 

những làng quê, làng nghề nổi tiếng như: Làng trống Lâm Yên (Đại Minh), làng 

Hương Phú Lộc, làng rau Bàu Tròn (xã Đại An), làng quê Bến Dầu và chè xanh 

An Bằng (Đại Thạnh), Làng quê Thái Sơn (Đại Hưng), Khu văn hóa làng Quảng 

Đại (Xã Đại Cường)...  

2. Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu 

 Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tuân thủ theo các Thông tư của Bộ Xây dựng: 

số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng, số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; TCVN 4454:2012 

Quy hoạch xây dựng nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế; các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ: số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành tiêu chí 

huyện nông thôn mới và quy định xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc 

ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, số 

691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 

giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và các Quy chuẩn Tiêu 

chuẩn có liên quan. 

Ghi chú: Các chỉ tiêu áp dụng cụ thể xác định trong quá trình lập đồ án quy 

hoạch đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan cho phù hợp theo mục 

tiêu phát triển. 
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III. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

1. Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng 

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch, cần điều tra, khảo sát, thu thập tất cả 

các số liệu, tài liệu có liên quan đến khu vực lập quy hoạch; Trong đó: 

1.1. Điều kiện tự nhiên và các đặc điểm nổi trội 

 - Điều tra, khảo sát và phân tích, đánh giá hiện trạng tự nhiên và tiềm năng 

thiên nhiên của khu vực quy hoạch, bao gồm : 

 + Tài nguyên đất đai và tài nguyên thiên nhiên khác 

 + Hiện trạng sử dụng đất đai và khai thác tài nguyên thiên nhiên.  

 + Khí hậu: đặc trưng khí hậu, nhiệt độ, chế độ mưa, nắng, gió, bão,... 

 + Thuỷ văn: Bao gồm toàn bộ thuỷ hệ trong khu vực.  

 + Địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chấn,... 

- Xác định đặc điểm của toàn vùng, hay tiểu vùng (khí hậu, địa hình, lịch sử 

phát triển kinh tế xã hội). Các liên kết với các khu vực lân cận (hệ thống giao 

thông chính, lưới đường, các bến bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng khác)   

 - Đặc điểm tự nhiên/ Xác định khả năng khai thác sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên tạo cảnh quan đô thị (các yếu tố cảnh quan, hệ thống cây xanh mặt 

nước...). 

1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 

Điều tra, khảo sát và phân tích, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội của khu 

vực quy hoạch, bao gồm : 

+ Hiện trạng kinh tế (chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, nông thôn).  

+ Các cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch. 

1.3. Hiện trạng dân số, lao động 

 - Dân số, số hộ, cơ cấu dân số. 

 - Lao động, cơ cấu lao động theo ngành, giới tính…  

1.4. Hiện trạng sử dụng đất đai 

 + Hiện trạng sử dụng đất theo các khu chức năng như: Đất các đơn vị ở; 

công trình công cộng cấp xã, trung tâm các làng Nghề; các khu trung tâm hỗn 

hợp; An ninh quốc phòng; di tích lịch sử; danh lam thắng cảnh; các khu công 

nghiệp, TTCN, kho tàng, bến bãi; đất chưa sử dụng; đất nông nghiệp ... 

 + Hiện trạng sử dụng đất các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Đất xây dựng 

mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông phục vụ làng nghề, du lịch và giao 

thông trong các khu ở ven làng nghề, đất xây dựng các công trình đầu mối về 
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đường bộ, đường sắt, đường thủy, nhà máy nước, nhà máy điện, trạm phân phối 

điện, hồ thủy lợi, trạm xử lý nước thải, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn ... 

 - Đánh giá phân bố và hiệu quả sử dụng các khu vực chức năng; các không 

gian công cộng quan trọng trong đô thị;các khu vực sử dụng không gian ngầm. 

1.5. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan 

- Hình thái, cấu trúc không gian kiến trúc, cảnh quan của khu vực (hình 

thái đô thị đặc điểm các không gian chính). 

Các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử. 

- Nhận dạng và phân tích hệ thống điểm nhìn cần khai thác để tạo nên hình 

ảnh, sắc thái riêng gắn với phát triển du lịch và dịch vụ hai bên bờ sông Thu 

Bồn. 

+ Các khu vực có điểm nhìn đẹp, các điểm nhìn, hướng nhìn, các trục 

không gian chủ đạo tới các công trình điểm nhấn (tượng đài/ các công trình 

nghệ thuật...) và các điểm cao trong tuyến (các công trình cao tầng, núi, đồi...) 

+ Các khu vực cửa ngõ, các khu trung tâm, quảng trường, khu cây xanh vui 

chơi giải trí 

- Các đặc trưng khác .  

1.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường đô thị 

Điều tra, khảo sát và phân tích, đánh giá hiện trạng hạ tầng của khu vực 

quy hoạch, bao gồm: 

  - Hiện trạng giao thông:  Mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đối 

nội và các công trình đầu mối về đường bộ, đường sắt, đường thủy (trong đó xác 

định vị trí, quy mô, cấp,  loại công trình giao thông nổi và ngầm...); 

 - Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng đô thị; Mạng lưới cấp điện từ trung 

áp trở lên: Nguồn  điện (nhà máy điện, trạm biến áp nguồn), lưới cung cấp và 

phân phối điện nổi và ngầm.  

 - Hiện trạng cấp nước: Nguồn cung cấp nước, vị trí quy mô, các nhà máy 

xử lý nước, trạm bơm, đài điều hòa nước và mạng lưới đường ống truyền tải, 

phân phối nước;  

 - Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: Hiện trạng san nền, thoát nước mặt, các 

lưu vực thoát nước chính, các khu bị úng ngập, các hồ điều hòa, các tuyến 

mương, hệ thống cống thoát nước mưa và các công trình thủy lợi, cao độ hiện có 

tại các điểm giao cắt đường; 

 - Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: Mạng lưới thoát nước 

thải, vị trí, quy mô các công trình: trạm bơm, trạm xử lý nước thải, các cơ sở xử 

lý chất thải và các công trình phụ trợ, vị trí, quy mô nghĩa trang.  



15 

 

 - Hiện trạng môi trường: Các nguồn gây ô nhiễm trong đô thị; các khu vực 

ô nhiễm và mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường; Các khu vực nhạy cảm trong 

đô thị (hệ sinh thái nhạy cảm, khu bảo tồn di tích, khu bảo vệ cảnh quan …).  

 - Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng: 

 + Xác định và thể hiện rõ những khu vực không được phép xây dựng (như 

di tích lịch sử, văn hóa; khu bảo tồn thiên nhiên; khu quân sự …), khu vực cấm 

xây dựng; hạn chế xây dựng và những chướng ngại vật thiên nhiên hoặc nhân 

tạo khác; 

 + Phân loại các quỹ đất theo mức độ thuận lợi cho xây dựng và phát triển 

(theo điều kiện tự nhiên, điều kiện cung cấp hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện có 

liên quan khác). 

1.7. Đánh giá, rà soát việc thực hiện quy hoạch trong khu vực lập quy hoạch 

 Đánh giá thực hiện và quản lý quy hoạch nông thôn mới trong khu vực lập 

quy hoạch. 

 Đánh giá các mục tiêu đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực 

hiện theo quy hoạch được duyệt. 

 Phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch. 

1.8. Công tác quản lý Quy hoạch xây dựng 

 Khái quát về công tác quản lí Quy hoạch xây dựng trong phạm vi ranh giới 

lập quy hoạch, phân tích những khó khăn và thuận lợi trong công tác quản lý 

Quy hoạch xây dựng 

1.9. Tổng hợp kết quả phân tích đánh giá hiện trạng 

 Đánh giá tổng hợp, xác định các vấn đề cần giải quyết theo ma trận SWOT 

2. Các tiền đề phát triển  

- Động lực phát triển:  

+ Các quan hệ nội, ngoại vùng; 

+ Cơ sở kinh tế-kỹ thuật tạo thị; 

+ Tiềm năng khai thác quĩ đất xây dựng. 

- Tính chất và chức năng; 

- Quy mô dân số lao động xã hội theo các phương án dự báo; 

- Quy mô đất đai xây dựng dân cư và các khu chức năng theo phương án 

chọn; 

- Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 
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3. Định hướng phát triển   

3.1. Ý tưởng quy hoạch 

 Xây dựng các kịch bản, mô hình, xác định cấu trúc phát triển xây dựng dọc 

tuyến Quốc lộ 14B gắn với phát triển công nghiệp-đô thị-du lịch (diễn giải ý 

tưởng chủ đạo, các cơ cấu ứng với các kịch bản đặt ra, tối thiểu 2 phương án; 

lựa chọn kịch bản tương ứng với tương lai mong muốn của khu vực và cũng là 

các mục tiêu cụ thể đồ án quy hoạch phải giải quyết) 

 - Lập các phương án cơ cấu so sánh (đề xuất từ hai phương án trở lên). 

 - Nêu các luận cứ để xác định phương án tối ưu. 

 - Nêu rõ ý đồ về cơ cấu, tổ chức của phương án được chọn lựa trên các 

mặt: Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và phân khu chức 

năng, mối liên hệ về kiến trúc cảnh quan, kinh tế xã hội giữa khu vực nghiên 

cứu lập quy hoạch và các khu vực khác ngoài phạm vi lập quy hoạch. 

3.2. Định hướng tổ chức không gian  

 - Hướng phát triển không gian trên cơ sở cấu trúc phát triển (làm rõ hệ 

khung giao thông chính và các liên kết với các khu vực khác) 

 - Xác định các vùng kiến trúc cảnh quan, đề xuất tổ chức không gian cho 

các khu trung tâm, các khu đặc trưng, vùng giáp ranh, các tuyến đường chính, 

các trục không gian chính, quảng trường, không gian cây xanh mặt nước và các 

điểm nhấn; 

 - Xác định vị trí các vùng, khu vực, các điểm, tuyến, diện, kết nối đặc trưng 

cần có hướng dẫn thiết kế đô thị để kiểm soát phát triển. 

 - Thiết kế minh hoạ kiến trúc cảnh quan điển hình 

 - Thiết lập quy định kiểm sóat các vùng kiến trúc cảnh quan và xác định 

các khu vực đặc trưng cần kiểm soát: vị trí, quy mô các khu vực đặc trưng cần 

kiểm soát; xác định các nội dung cần thực hiện để kiểm soát phát triển. 

3.3. Quy hoạch sử dụng đất 

 - Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở phù hợp với định 

hướng phân khu chức năng theo nguyên tắc khai thác triệt đề quỹ đất, tận dụng 

cảnh quan, thuận lợi cho đầu tư xây dựng và phân kỳ đầu tư. 

 - Quy hoạch sử dụng đất xác định cụ thể hệ thống các khu chức năng: 

 + Hệ thống các trung tâm (hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ, vui chơi 

giải trí...). 

 + Các đơn vị ở; các điểm dân cư nông thôn. 
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 + Các khu, cụm công nghiệp. Đề xuất mô hình phát triển công nghiệp trên 

địa bàn, trong đó, ưu tiên định hướng phát triển kết nối các CCN thành KCN tập 

trung theo quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu 

công nghiệp và khu kinh tế.  

 + Các khu, điểm du lịch, dịch vụ: đánh giá hiện trạng các di tích lịch sử, 

văn hoá, danh lam thắng cảnh, cảnh quan của khu vực lân cận trên trục quy 

hoạch để tạo hình ảnh, sắc thái riêng gắn với việc phát triển du lịch - dịch vụ gắn 

với bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh (như: 

Khu du lịch hồ Trà Cân, suối Vũng Thùng, suối Mơ, di tích Chiến thắng Thượng 

Đức…). 

 + Công viên, cây xanh. 

 - Xác định ranh giới, quy mô diện tích các khu chức năng, quy định về mật 

độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, 

chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình, nguyên tác phát triển, yêu 

cầu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng khu vực và khu có các 

chức năng sử dụng đất khác nhau. 

3.4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị 

- Chuẩn bị kỹ thuật:  

 + Xác định cao độ khống chế xây dựng, từng khu vực và các trục chính; 

 + Xác định sơ bộ khối lượng đào, đắp của khu vực đào hoặc đắp; 

 + Phương án thoát nước mưa, hướng thoát, lưu vực chính, miệng xả, kích 

thước ống chính; 

 + Đánh giá tổng hợp đất bao gồm : Các loại đất thuận lợi, ít thuận lợi và không 

thuận lợi cho xây dựng và tỷ lệ của các loại đất đó. (Các khu vực cần xây dựng, hạn 

chế xây dựng, các khu vực có nguy cơ tai biến địa chất...) 

 + Đề xuất các giải pháp phòng chống tai biến địa chất: Ngập úng, sạt lở... 

- Giao thông:   

 + Dự báo nhu cầu vận tải, xác định cơ cấu phương tiện; 

 + Phân loại, phân cấp và tổ chức mạng lưới giao thông đối ngoại và giao 

thông nội bộ, đảm bảo khớp nối hệ thống đường gom và điểm đấu nối trên tuyến 

Quốc lộ 14B tại Quyết định số2304/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về quy hoạch điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường gom, các điểm 

đất nối vào Quốc lộ 1A, 14B, 14D, 14E, 14G, 14H, 40B, 24C và đường Hồ Chí 

Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam với hạ tầng các Khu công nghiệp, Cụm Công 

nghiệp, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ, các điểm du lịch… dọc tuyến. 
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 + Xác định vị trí quy mô, số lượng các công trình giao thông: bến xe, các 

nút giao thông, hệ thống cầu vượt, cầu qua sông..; 

 + Mặt cắt ngang các loại đường cải tạo, xây dựng mới; 

 + Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

- Cấp nước: 

 + Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; 

 + Dự báo nhu cầu dùng nước; 

 + Đánh giá và lựa chọn nguồn cấp nước; 

 + Các phương án cấp nước; 

 + Lựa chọn công nghệ xử lý nước;  

 + Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước (có tính toán thủy lực mạng lưới 

đường ống); 

 + Xác định quy mô các công trình cấp nước; 

 + Biện pháp bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước. 

- Cấp điện: 

 + Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; 

 + Dự báo nhu cầu sử dụng điện; 

 + Lựa chọn nguồn điện (các trạm biến nguồn) 

 + Thiết kế mạng lưới cấp điện: Gồm lưới cung cấp và phân phối điện từ 

trung áp trở lên; 

- Chiếu sáng đô thị: 

 + Xác định các chỉ tiêu sử dụng điện chiếu sáng theo các nhóm công trình: 

Chiếu sáng công trình giao thông; chiếu sáng công trình công cộng và chiếu 

sáng quảng cáo, lễ hội (nếu có). 

 + Tính toán nhu cầu sử dụng điện năng cho chiếu sáng 

 + Đề xuất các giải pháp cụ thể về nguồn cấp, lưới điện, nguồn sáng cũng 

như các giải pháp cụ thể về chiếu sáng cho các khu chức năng của đô thị, cho 

các nhóm công trình trên. 

- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:  

 + Xác định chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang; 

 + Dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang; 
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 + Lựa chọn và thiết kế mạng lưới thoát nước thải (trạm bơm, trạm xử lý 

nước thải); 

 + Các giải pháp về thu gom, vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải và đề xuất 

công nghệ xử lý chất thải rắn;  

 + Lựa chọn địa điểm và xác định qui mô nghĩa trang. 

- Thông tin liên lạc:  

 Xác định các chỉ tiêu, các nhu cầu; quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

phù hợp các yêu cầu phát triển của đô thị văn minh, du lịch quốc gia và quốc tế; 

- Tổng hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật : 

 + Nguyên tắc bố trí, sắp xếp, vị trí tuyến, đường dây, đường ống và các 

công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt trên các đường phố chính quy 

hoạch xây dựng mới; 

 + Quy định khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các tuyến với các 

công trình liên quan; 

3.5. Đánh giá  môi trường chiến lược 

Đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại  Luật Bảo vệ 

môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

 - Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường; 

 - Dự báo các tác động và diễn biến của môi trường những tác động tích 

cực, tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; trên cơ sở đó đề xuất 

hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường đối với việc phát triển không gian, hạ 

tầng kỹ thuật; 

 - Kiến nghị các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục các 

tác động và rủi ro đối với dân cư, hệ sinh thái tự nhiên, nguồn nước, không khí, 

tiếng ồn trong quá trình thực hiện quy hoạch; 

 - Xây dựng lộ trình bảo đảm phát triển bền vững giữa phát triển du lịch và 

phát triển kinh tế theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan tự nhiên. 

4. Kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện: 

4.1. Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2030 
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 - Mục tiêu; 

 - Quy hoạch sử dụng đất đai, phân khu chức năng và xác định địa điểm xây 

dựng các công trình chủ yếu. 

4.2. Các dự án chiến lược và lộ trình phương thức thực hiện 

 - Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng trong khu vực, trong 

đó xác định các dự án đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực và sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên về các lĩnh vực: Nhà ở, dịch vụ, các khu chức năng công nghiệp, du lịch, 

cây xanh, TDTT, các cơ sở y tế, đào tạo, cơ quan chuyên ngành, giao thông, 

chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng đô thị, thoát nước thải, quản lý 

CTR nghĩa trang, đầu tư cải tạo phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị, 

công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ...; 

4.3. Nguồn lực thực hiện 

 - Khái toán kinh phí đầu tư, phân kỳ đầu tư, cơ cấu nguồn vốn. 

5. Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng 

 Đề xuất quy định quản lý theo đồ án quy hoạch gồm các nội dung chủ yếu 

sau đây: 

 a) Ranh giới, phạm vi, tính chất khu chức năng. 

 b) Chỉ tiêu về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao 

tối đa, tối thiểu của công trình trong từng phân khu chức năng. 

 c) Quy định về kiểm soát không gian, kiến trúc từng khu vực. 

 d) Chỉ giới đường đỏ của các tuyến phố chính, cốt xây dựng khống chế 

từng khu vực. 

 đ) Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình 

ngầm. 

 e) Khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ 

tầng kỹ thuật. 

 g) Khu vực bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan. 

 h) Yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo 

vệ môi trường. 

6. Tổng hợp một số yêu cầu cụ thể phù hợp với điều kiện phát triển của khu 

vực lập quy hoạch 

6.1. Nguyên tắc:  
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  - Đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược 

phát triển ngành, lĩnh vực; phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển các đô thị và vùng lân 

cận. 

 - Bám sát mục tiêu phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững; kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá 

nhân; 

 - Đảm bảo khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, di 

tích lịch sử, di sản văn hóa và nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế 

- xã hội, đặc điểm lịch sử, văn hóa, trình độ khoa học và công nghệ theo từng 

giai đoạn phát triển; 

 - Bảo bảo đảm sự kết nối, thống nhất công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực, 

tỉnh và quốc gia;  

 - Tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng 

phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động bất lợi đến cộng đồng, bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; 

bảo đảm đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật; 

 - Bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

6.2. Yêu cầu  

Đảm bảo theo quy định Luật Xây dựng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 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; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Trong đó, lưu ý một số nội dung 

sau: 

- Đánh giá xác định rõ các giá trị đặc trưng của khu vực về vị trí, cảnh 

quan, tự nhiên, hạ tầng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; xác định 

diện tích hiện trạng đất rừng, đất lúa trong khu vực quy hoạch; kiểm tra, đánh 

giá, thống nhất số liệu về quốc phòng trong khu vực lập quy hoạch; các nguy cơ 

lũ lụt, sạt lở và các vấn đề môi trường có liên quan. 
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- Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch xây dựng liên quan trong khu vực 

nghiên cứu lập quy hoạch để kế thừa và đề xuất hướng xử lý phù hợp.  

- Đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch, chú trọng các chỉ tiêu về công nghiệp, du 

lịch, đô thị phù hợp với các điều kiện của tỉnh, địa phương. 

- Nghiên cứu không gian phát triển hài hòa và cân đối với cảnh quan thiên 

nhiên, trong đó, chú ý nghiên cứu xây dựng bộ khung bảo vệ thiên nhiên được 

xác lập trong đồ án quy hoạch chung nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả:  

+ Các khu, cụm công nghiệp: rà soát tình hình triển khai các cụm công 

nghiệp, đề xuất giải pháp quy hoạch, đầu tư các cụm công nghiệp dọc tuyến 

Quốc lộ 14B đoạn từ ngã ba Đại Hiệp đến cầu Hà Nha theo hướng hình thành 

các khu đô thị công nghiệp có tính đồng bộ cao. 

+ Đô thị: đề xuất giải pháp quy hoạch, phát triển đô thị Ái Nghĩa đạt tiêu 

chí đô thị loại 4; kết nối đô thị Ái Nghĩa với Đại Hiệp hình thành trục đô thị 

mới. Đề xuất không gian phát triển các đô thị mới tại Lâm Tây. 

+ Du lịch: phát triển du lịch - dịch vụ gắn với bảo tồn phát huy giá trị di 

tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, xác lập không gian các Khu du lịch 

hồ Trà Cân; Vũng Thùng; Suối Thơ; Suối Mơ; các điểm dừng chân dọc tuyến 

quốc lộ 14B. 

+ Nông nghiệp: đề xuất quy hoạch, đầu tư phát triển vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung; vùng sản xuất rau, thực phẩm an toàn theo phục vụ cho các đô 

thị trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận. 

+ Xác lập các vành đai xanh dọc theo sông Yên; các hành lang xanh dọc 

các trục cảnh quan, các vùng nông nghiệp đóng vai trò là khu vực chứa lũ và 

thoát lũ. 

- Đề xuất quy hoạch về giao thông đường bộ, đảm bảo vai trò là đầu mối 

giao lưu, giao thông, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Quang Nam. 

- Đề xuất các Dự án ưu tiên và cơ chế tài chính để quản lý, thu hút đầu tư. 

- Đề xuất Quy định quản lý đảm bảo các mục tiêu kiểm soát phát triển. 
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B. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 26/12/2019; 

- Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD: Ngày 26/12/2019 về việc ban 

hành định mức xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị; 

- Giá nhân công được thực hiện theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

2. Mục đích: 

2.1. Mục đích khảo sát: 

Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 Phục vụ cho công tác lập Quy 

hoạch chung xây dựng dọc tuyến quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà 

Nha, huyện Đai Lộc. 

2.2. Yêu cầu trong công tác khảo sát: 

- Quá trình khảo sát phải nghiên cứu kỹ các điều kiện tự nhiên của vùng 

khảo sát về địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, điều kiện cung cấp vật liệu 

.v.v. và các số liệu cần thiết để lập Quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000. 

- Kết quả khảo sát nhằm đưa ra các giải pháp thiết kế, quy hoạch hợp lý và 

xử lý các vấn đề liên quan về hạ tầng như: san nền, thoát nước…; 

- Số liệu khảo sát địa hình theo đúng quy trình khảo sát hiện hành. 

3. Phạm vi khảo sát địa hình  

Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 bao gồm một phần diện tích của 

các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng và thị trấn Ái Nghĩa. 

 Ranh giới cụ thể:   

 + Phía Đông: giáp thành phố Đà Nẵng và huyên Điện Bàn; 

 + Phía Tây: giáp cầu Hà Nha; 

 + Phía Bắc: đến hết quỹ đất phục vụ phát triển các khu chức năng, cách 

quốc lộ 14E khoảng 500m đến 1.500m; 

 + Phía Nam: giáp sông Vu Gia 

 Tổng quy mô khảo sát khoảng 6.200 ha.  
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4. Tiêu chuẩn, Quy phạm, Thông tư thực hiện công tác khảo sát địa hình 

-  Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 

từ 1: 500 đến 1: 25000 của Cục đo đạc và bản đồ nhà nước xuất bản năm 1990 

(Phần ngoài trời) 

-  Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 

từ 1: 500 đến 1: 25000 của Cục đo đạc và bản đồ nhà nước xuất bản năm 1990 

(Phần trong nhà) 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây 

dựng công trình – Yêu cầu chung của Bộ xây dựng ban hành năm 2012. 

- QCVN11-2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới 

độ cao của Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 18/12/2008. 

- QCVN04-2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới 

tọa độ của Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 18/6/2009. 

- TCVN 9401:2012 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc 

địa công trình do Bộ xây dựng ban hành năm 2012 

- Thông tư số: 24/2018/TT-BTNMT, Quy định về kiểm tra, thẩm định, 

nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

- Thông tư số: 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia 

tỷ lệ  1/10.000 và 1/25.000. 

5. Khối lượng công việc thực hiện 

Sử dụng bản đồ nền địa hình bản đồ địa hình 1/10.000 hiện có, cập nhật 

khớp nối bản đồ nền khảo sát của các quy hoạch trong khu vực. Biên tập bản đồ 

tỷ lệ 1/10.000 đảm bảo điều kiện lập quy hoạch chung xây dựng. Cụ thể như 

sau: 

4.1 Thu thập bản đồ địa hình đã có trong khu vực với tổng diện tích 6.200 

ha.     

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản 

năm 2006. 

+ Các bản đồ địa hình 1/5.000; 1/2.000 các Dự án, quy hoạch đã được phê 

duyệt. 

4.2 Đo mới bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 những khu vực cần nghiên cứu 

kỹ hơn với diện tích khoảng 1.860ha. Khối lượng công tác trắc địa như sau: 

- Khống chế mặt bằng đường chuyền hạng IV - địa hình cấp III: 8 điểm; 

- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 1 - địa hình cấp III    : 40 điểm; 
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- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 - địa hình cấp III    : 90 điểm; 

- Khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV - địa hình cấp III         : 25 km; 

- Khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - địa hình cấp III         : 50 km; 

- Đo vẽ BĐĐH tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 2m - ĐH cấp III:      1.860ha. 

4.3 Biên tập bản đồ địa hình các loại tỷ lệ trên thành bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/10.000; đồng mức 2m với hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trung tâm 107045', 

múi chiếu 30, cao độ Quốc gia. Trong đó: 

- Biên tập bản đồ địa hình cũ các loại tỷ lệ ≤ 1/10.000 thành bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/10.000: 4.340ha 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.00 mới: 1.860ha. 

6. Hồ sơ sản phẩm: 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 in trên giấy croki: 9 bộ 

- Thuyết minh công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000: 9 bộ 

- Các hồ sơ pháp lý kèm theo đúng như quy trình quy phạm hiện hành và 

Thông tư số: 24/2018/TT-BTNMT, Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm 

thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

(Phụ lục kèm theo). 

6.1. Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng: 

 a) Tổ chức thực hiện: 

- Công tác điều tra, thu thập tài liệu: 

+ Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công trình; 

+ Nghiên cứu về tình hình dân sinh kinh tế xã hội trong vùng; 

+ Nghiên cứu các tác động có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong 

khu vực; 

+ Nghiên cứu các tài liệu công trình công cộng có liên quan đến khu vực 

có công trình như: Giao thông, năng lượng, thông tin liên lạc; 

- Công tác khảo sát thực địa:  

+ Đi thực địa, khảo sát thực địa. 

+ Chuẩn bị máy đo, vẽ, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, 

dụng cụ. 

+ Chuẩn bị nhân lực, thiết kế lưới khống chế mặt bằng, xây dựng phương án. 

+ Đo xác định độ cao, tọa độ địa hình, địa vật;  

+ Kiểm tra, tài liệu tính toán, bản vẽ. 

 b) Biện pháp kiểm soát chất lượng: 
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- Trước khi tiến hành đo đạc: Kiểm định các máy đo đạc, kiểm tra và hiệu 

chỉnh máy móc thiết bị nằm trong giới hạn sai số cho phép.     

- Xử lý số liệu sau khi đo đạc ngoài hiện trường từ máy đo đạc vào máy vi 

tính bằng phần mềm và được vẽ trên máy tính với phần mềm chuyên ngành.  

- Các bản vẽ sau khi vẽ được in và đem đối chiếu với thực địa để kiểm tra 

chỉnh lý các điểm sai sót. Các số liệu chỉnh lý tại thực địa đều được đưa vào sửa 

chữa trên máy vi tính trước khi xuất bản vẽ chính thức. 

6.2. Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây 

dựng có liên quan trong khu vực khảo sát: 

Trong quá trình khảo sát địa hình, biện pháp đề ra để bảo vệ tốt không 

làm ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của người dân:  

+ Không chặt phá cây cối, hoa màu; 

+ Cắm gương đo tại biên các công trình như nhà cửa, kè và công trình khác.      

6.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát: 

 Thời gian khảo sát địa hình tại công trình là không nhiều, các thiết bị 

chuyên dụng phụ vụ cho công tác khảo sát địa hình như máy đo, gương, sào 

gương, chân máy, mia, máy vi tính, máy in bản vẽ không gây ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh.     

7. Thời gian thực hiện:  

90 ngày. 
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C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN – DỰ TOÁN KINH PHÍ 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt quy hoạch 

- Lập nhiệm vụ quy hoạch:  60 ngày; 

- Lập đồ án quy hoạch: 365 ngày (không kể thời gian thẩm định, phê duyệt) 

Thời gian lập đồ án quy hoạch được tính kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch 

được phê duyệt. Trường hợp việc lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy 

hoạch do hai pháp nhân khác nhau thực hiện thì thời gian lập đồ án được tính từ 

ngày ký kết hợp đồng tư vấn. 

2. Các cơ quan thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tham mưu thành lập Hội đồng thẩm 

định cấp tỉnh; 

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; 

- Cơ quan lập quy hoạch: Thực hiện theo luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013. 

II. HỒ SƠ SẢN PHẨM  

1. Hồ sơ khảo sát  

a) Hồ sơ khảo sát địa hình: 

- Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa hình; 

- Bản vẽ khảo sát địa hình. 

b) Hồ sơ cắm mốc: 

- Báo cáo kỹ thuật cắm mốc; 

- Bản vẽ cắm mốc.   

Số lượng hồ sơ : 09 bộ + 02 đĩa CD 

2. Hồ sơ quy hoạch 

2.1. Bản vẽ quy hoạch 

Stt Tên bản vẽ Tỷ lệ Số lượng 

1 Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng 1/50.000 9 

2 

Các bản đồ hiện trạng gồm: Hiện trạng sử dụng đất, 

kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã hội, giao thông, 

cao độ nền và thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, 

viễn thông, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và 

1/10.000 9 
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Stt Tên bản vẽ Tỷ lệ Số lượng 

nghĩa trang. 

3 

Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng: 

Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không 

thuận lợi cho phát triển; xác định các vùng cấm, hạn 

chế phát triển trong khu chức năng 

1/10.000  

4 

Sơ đồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch (các sơ đồ 

phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án kèm 

theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa 

chọn các phương án) 

Thích hợp 9 

5 Sơ đồ định hướng phát triển không gian  1/10.000 9 

6 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  1/10.000 20 

7 
Các bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh 

quan 
Thích hợp  

8 

Các bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: 

Giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cung cấp 

năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước bẩn, 

quản lý chất thải và nghĩa trang 

1/10.000 9 

9 Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược Thích hợp 9 

2.2. Thuyết minh và phụ lục kèm theo:  

a) Phân tích, đánh giá các Điều kiện tự nhiên và hiện trạng; xác định các 

vấn đề cơ bản cần giải quyết. 

b) Xác định Mục tiêu, động lực phát triển; dự báo quy mô dân số, lao động; 

lựa chọn, xác định các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn 

khu, từng Điểm đô thị, nông thôn (nếu có) và từng khu vực chức năng. 

c) Đề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu quy hoạch gồm 

định hướng phát triển hệ thống các Điểm dân cư đô thị, nông thôn và hệ thống 

hạ tầng xã hội; định hướng các khu vực chức năng khác cho toàn khu (công 

nghiệp, du lịch, sinh thái, bảo tồn,...). 

d) Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch: Định 

hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển của khu quy hoạch, 

làm cơ sở xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, 

nguyên tắc phát triển đối với các khu chức năng của khu quy hoạch. 

đ) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu chức năng đặc thù 

gồm giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, 

quản lý chất thải và nghĩa trang. 

e) Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm g 

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

g) Kinh tế: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu 

tư theo các giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù phải 



29 

 

có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, 

bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo 

nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan. 

h) Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung 

cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn 

bản pháp lý liên quan. 

2.3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng  

Nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

2.4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN: 

1. Tổng hợp kinh phí: 

Tổng mức dự toán kinh phí lập quy hoạch:     5.956.034.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu, không trăm ba mươi 

bốn đồng y). Cụ thể: 

STT Hạng mục/Công việc  Kinh phí  Ghi chú 

A CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH     5.271.084.700   

1 Thành lập bản đồ địa hình       1.268.640.000  PL2 

2 Lập quy hoạch sau thuế       3.772.560.000  PL1 

3 Lập nhiệm vụ khảo sát sau thuế            38.059.000  PL2 

4 Lập nhiệm vụ quy hoạch sau thuế          191.825.700  PL1 

B CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU          26.872.604   

1 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HS dự thầu            21.706.324  PL1 

2 Thẩm định hồ sơ mời thầu              2.083.140  PL1 

3 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu              2.083.140  PL1 

4 Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà thầu              1.000.000  PL1 

C 
CHI PHÍ THẨM ĐỊNH, QUẢN LÝ, LẤY 

Ý KIẾN VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH 
       605.185.016   

1 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch            34.877.400  PL1 

2 Giám sát khảo sát            51.659.000  PL2 

3 Thẩm định, kiểm tra khảo sát            32.640.000  PL2 

4 Thẩm định đồ án quy hoạch          162.494.448  PL1 

5 Quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch          152.034.168  PL1 

6 Chi phí lấy ý kiến cộng đồng            68.592.000  PL1 

7 Công bố quy hoạch          102.888.000  PL1 
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STT Hạng mục/Công việc  Kinh phí  Ghi chú 

D CHI PHÍ KHÁC          52.892.155   

  Thẩm tra, phê duyệt quyết toán             52.892.155  PL1 

E TỔNG CỘNG     5.956.034.475   

  Làm tròn     5.956.034.000   

2. Nguồn vốn đầu tư 

Nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách tỉnh (Theo quy định tại Mục III.3 

– Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ)./. 



31 

 

Phụ lục 1. DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH 

1. Chi phí lập quy hoạch 

+ Căn cứ Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch 

đô thị; 

+ Quy mô quy hoạch : 6.200 ha 

a) Chi phí lập quy hoạch  

* Nội suy chi phí Cận dưới Tính toán Cận trên 

Diện tích (ha) 5.000 6.200 10.000 

Định mức chi phí (triệu đồng) 3.300 3429,6000 3.840 

3300 - ( 6200 - 5000 ) * ( 3300 - 3840 ) / ( 10000 - 5000 ) = 3429,6 triệu đồng 

*Chi phí lập quy hoạch sau thuế:      

3.429.600.000  x 1,1 = 3.772.560.000 đồng 

b) Chi phí lập Nhiệm vụ quy hoạch. 

* Chi phí lập NVQH nội suy Cận dưới Tính toán Cận trên 

Quy mô (ha) 5.000  6.200 10.000 

Định mức chi phí (trđ) 170,83  174,387 185,65 

170,83-( 6200 - 5000 )*( 170,83 - 185,65 ) / ( 10000 - 5000 ) = 174,387 triệu đồng 

*Chi phí lập Nhiệm vụ quy hoạch sau thuế: 

174.387.000  x 1,1  =   191.825.700 đồng 

c) Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch   

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được xác định bằng 20% so với 

chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch. 

174.387.000  x 20% = 34.877.400 đồng 

d) Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch  

Theo Bảng 11 Thông tư số 20/2019/TT-BXD, định mức chi phí thẩm định 

đồ án quy hoạch nội suy như sau:  

  Cận dưới Tính toán Cận trên 

Chi phí lập đồ án (Triệu đồng) 5.000  3.429,600 7.000  

Định mức chi phí (%) 3,9 4,738 3,2 

5,5 - ( 3430 - 2000 ) * ( 5,5 - 3,9 ) / ( 5000 - 2000 ) = 4,738% 

- Chi phí thẩm định quy hoạch :      

 3.429.600.000  x 4,738% =  162.494.448 đồng 

  e) Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch 
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 Theo Bảng 11 Thông tư số 20/2019/TT-BXD, định mức chi phí Quản lý 

nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch nội suy như sau: 

* Nội suy chi phí Cận dưới Tính toán Cận trên 

Chi phí lập đồ án (Triệu đồng) 5.000  3.429,600 7.000  

Định mức chi phí (%) 3,7 4,433 3,0 

5,1 - ( 3430 - 2000 ) * ( 5,1 - 3,7 ) / ( 5000 - 2000 ) = 4,433% 

Chi phí quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch 

3.429.600.000  x 4,433% = 152.034.168 đồng  

f) Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư:      

Chi phí công bố được xác định bằng 2% của chi phí lập đồ án quy hoạch 

trước thuế tương ứng. 

3.429.600.000 x 2% = 68.592.000 đồng  

g) Chi phí công bố quy hoạch 

Chi phí công bố được xác định bằng 3% của chi phí lập đồ án quy hoạch 

sau thuế tương ứng. 

  3.429.600.000 x 3% = 102.888.000 đồng. 

2. Chi phí lựa chọn nhà thầu 

 Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự 

án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. 

 Giá trị nội suy: 4.582.909.091 đồng (gồm chi phí lập Quy hoạch và chi phí 

khảo sát địa hình chưa có thuế giá trị gia tăng) 

  Cận dưới Tính toán Cận trên 

Chi phí (tỷ đồng) 3  4,583 5  

Định mức chi phí (%) 0,583 0,521 0,505 

0,583 - ( 4,583 - 3 ) * ( 0,583 - 0,505 ) / ( 5 - 3 ) = 0,521% 

  

STT Hạng mục/Công việc Phương pháp tính  Kinh phí  Ghi chú 

 CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU      6.872.604  
 

1 

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HS dự 

thầu (A1+A2)/1,1* 0,521% 21.706.324 

16/2019/TT-

BXD 

2 Thẩm định hồ sơ mời thầu (A1+A2)/1,1* 0,05% 2.083.140 

63/2014/NĐ-

CP 

3 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (A1+A2)/1,1* 0,05% 2.083.140  

4 

Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà 

thầu (A1+A2)/1,1* 0,02% 1.000.000 

Tối thiểu 
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3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt Quyết toán 

 Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

 Giá trị nội suy: 5,905 tỷ 

  Cận dưới Tính toán Cận trên 

Chi phí (tỷ đồng) 5  5,905 10  

Định mức chi phí (%) 0,95 0,896 0,65 

0,95 - ( 5,905 - 5 ) * ( 0,95 - 0,65 ) / ( 10 - 5 ) = 0,896% 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt Quyết toán: 

5.904.867.070 * 0,896% =  52.907.609 đồng 

 

 



Phụ lục 2. DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 

Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ xây dựng    

Định mức khảo sát áp dụng theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng      

Giá vật liệu theo VLXD quý I/2021 của tỉnh Quảng Nam            

Giá ca máy thực hiện theo  Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng       

Giá nhân công được thực hiện theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.    

Chi phí lập nhiệm vụ thực hiện theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019       

Chi phí giám sát khảo sát xây dựng thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017     

  

Chi phí thẩm định, kiểm tra được thực hiện theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017    

         

 Stt NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Đơn 

vị 

Định 

mức 
Đơn giá Thành tiền 

Khối 

lượng 

Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

Chi phí 

chung 

(NCx70%) 

TNCTTT 

 ( 6%) 

Đơn giá 

TH 
Thành tiền   

I 
CÔNG TÁC KHẢO SÁT 

ĐỊA HÌNH 
                         

1 Lưới khống chế mặt bằng                          

CF. 

11230 

Đo lưới khống chế mặt bằng,  

đường chuyền hạng IV, địa 

hình cấp III 

điểm       8 195.622 7.365.332 3.194.573 5.155.733 954.676 16.865.935 134.927.483   

  Vật liệu      195.621,9                   

  Đá sỏi 1x2 m3 0,04000 270.000,0 10.800,0                   

  Đinh + dây thép kg 0,60000 20.000,0 12.000,0                   

  Đinh chữ U kg 6,00000 20.000,0 120.000,0                   

  Cát vàng m3 0,02500 230.000,0 5.750,0                   

  Sơn trắng + đỏ kg 0,40000 31.820,0 12.728,0                   
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  Sổ đo quyển 1,50000 7.000,0 10.500,0                   

  Xi măng PC30 kg 12,00000 1.360,0 16.320,0                   

  Vật liệu khác % 4,00000   7.523,9                   

  Nhân công       7.365.332,5                   

  Ký sư 4/8 công 9,27000 211.258,0 1.958.361,7                   

  Công nhân 4/7 công 22,82000 236.940,0 5.406.970,8                   

  Máy      3.194.572,7                   

  
Bộ thiết bị GPS G3100-R2 

hoặc tương tự (3 máy) 
ca 4,33000 670.706,0 2.904.157,0                   

  
Bộ máy TĐ ĐT TS06 hoặc 

tương tự 
ca 5,05000 178.855,0 0,0                   

  Thiết bị khác % 10,00000   290.415,7                   

CF. 

11530 

Đo lưới khống chế mặt bằng, 

đường chuyền cấp 1, địa hình 

cấp III 

điểm       40 130.907 3.891.575 287.733 2.724.103 422.059 7.456.377 298.255.061   

  Vật liệu      130.906,6                   

  Đá sỏi 1x2 m3 0,02300 270.000,0 6.210,0                   

  Đinh + dây thép kg 0,30000 20.000,0 6.000,0                   

  Đinh chữ U kg 4,00000 20.000,0 80.000,0                   

  Cát vàng m3 0,01500 230.000,0 3.450,0                   

  Sơn trắng + đỏ kg 0,30000 31.820,0 9.546,0                   

  Sổ đo quyển 1,00000 7.000,0 7.000,0                   

  Xi măng PC30 kg 5,00000 1.360,0 6.800,0                   

  Vật liệu khác % 10,00000   11.900,6                   

  Nhân công       3.891.575,3                   
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  Ký sư 4/8 công 4,85000 211.258,0 1.024.601,3                   

  Công nhân 4/7 công 12,10000 236.940,0 2.866.974,0                   

  Máy      287.732,9                   

  
Bộ thiết bị GPS G3100-R2 

hoặc tương tự (3 máy) 
ca 0,39000 670.706,0 261.575,3                   

  
Bộ máy TĐ ĐT TS06 hoặc 

tương tự 
ca 0,46000 178.855,0 0,0                   

  Thiết bị khác % 10,00000   26.157,5                   

CF. 

11630 

Đo lưới khống chế mặt bằng, 

đường chuyền cấp 2, địa hình 

cấp III 

điểm       90 25.876 1.450.976 51.153 1.015.683 152.621 2.696.310 242.667.909   

  Vật liệu      25.876,4                   

  Đá sỏi 1x2  0,01000 270.000,0 2.700,0                   

  Đinh + dây thép  0,10000 20.000,0 2.000,0                   

  Cát vàng  0,00600 230.000,0 1.380,0                   

  Sơn trắng + đỏ  0,20000 31.820,0 6.364,0                   

  Sổ đo  1,00000 7.000,0 7.000,0                   

  Xi măng PC30  3,00000 1.360,0 4.080,0                   

  Vật liệu khác  10,00000   2.352,4                   

  Nhân công 4/7  9,59000   1.450.976,4                   

  Ký sư 4/8  1,81000 211.258,0 382.377,0                   

  Công nhân 4/7  4,51000 236.940,0 1.068.599,4                   

  Máy      51.152,5                   

  
Bộ thiết bị GPS G3100-R2 

hoặc tương tự (3 máy) 
 0,16000 670.706,0 0,0                   

  Bộ máy TĐ ĐT TS06 hoặc 
 0,26000 178.855,0 46.502,3                   
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tương tự 

  Thiết bị khác  10,00000   4.650,2                   

2 Lưới khống chế độ cao                          

CG. 

11230 

Khống chế độ cao, thủy 

chuẩn hạng IV, địa hình cấp 

III 

1km       25 12.920 1.562.338 6.133 1.093.637 160.502 2.835.529 70.888.216   

  Vật liệu      12.919,5                   

  Gỗ nhóm V m3 0,00150 4.000.000 6.000,0                   

  Xi măng PC30 kg 2,00000 1.360,0 2.720,0                   

  Đá 1x2 m3 0,00600 270.000,0 1.620,0                   

  Cát vàng m3 0,00350 230.000,0 805,0                   

  Đinh kg 0,03000 20.000,0 600,0                   

  Vật liệu khác % 10,00000   1.174,5                   

  Nhân công       1.562.338,2                   

  Ký sư 4/8 công 1,81000 211.258,0 382.377,0                   

  Công nhân 4/7 công 4,98000 236.940,0 1.179.961,2                   

  Máy      6.132,6                   

  
Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự 
ca 0,38000 15.822,0 6.012,4                   

  Máy khác ca 2,00000   120,2                   

CG. 

11330 

Khống chế độ cao, thủy 

chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 

III 

1km       50 3.185 803.293 4.842 562.305 82.417 1.456.042 72.802.120   

  Vật liệu      3.185,0                   

  Sổ đo quyển 0,35000 7.000,0 2.450,0                   

  Vật liệu khác % 30,00000   735,0                   



5 

 

 Stt NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Đơn 

vị 

Định 

mức 
Đơn giá Thành tiền 

Khối 

lượng 

Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

Chi phí 

chung 

(NCx70%) 

TNCTTT 

 ( 6%) 

Đơn giá 

TH 
Thành tiền   

  Nhân công       803.293,2                   

  Ký sư 4/8 công 0,92000 211.258,0 194.357,4                   

  Công nhân 4/7 công 2,57000 236.940,0 608.935,8                   

  Máy      4.841,5                   

  
Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự 
ca 0,30000 15.822,0 4.746,6                   

  Máy khác ca 2,00000   94,9                   

1 Thành lập bản đồ địa hình                          

CK 

12130 

Đo vẽ bản đồ 1/10.000 . 

Đồng mức 2m (cập nhật, bổ 

sung 30% diện tích 6200ha) 

100ha       18,60 465.750 4.963.895 398.006 3.474.726 558.143 9.860.520 183.405.669   

  Vật liệu      465.750,0                   

  Cọc gỗ 4x4x30 cọc 8,00000 50.000,0 400.000,0                   

  Sổ đo quyển 1,00000 5.000,0 5.000,0                   

  Vật liệu khác % 15,00000   60.750,0                   

  Nhân công       4.963.895                   

  Kỹ sư 4/8 công 5,72000 211.258,0 1.208.395,8                   

  Công nhân 4/7 công 15,85000 236.940,0 3.755.499,0                   

  Máy      398.006,1                   

  
Bộ máy TĐ ĐT TS06 hoặc 

tương tự 
ca 2,00000 178.855,0 357.710,0                   

  
Máy thủy bình điện tử PLP-

110 hoặc loại tương tự 
ca 0,26000 15.822,0 4.113,7                   

  Máy khác % 10,00000   36.182,4                   

CI. 

11830 

 Số hóa, biên tập bản đồ 

1/10.000 . Khó khăn cấp III. 
100ha       43,40 339 169.006 230 118.304 17.273 305.152 13.243.591   
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Số hóa, biên tập   

  Vật liệu      338,6                   

  Giấy Diamat tờ 0,00625 50.000,0 312,5                   

  Đĩa CD cái 0,00200 5.000,0 10,0                   

  Vật liệu khác % 5,00000   16,1                   

  Nhân công       169.006                   

  Kỹ sư 4/8 công 0,80000 211.258,0 169.006,4                   

  Công nhân 4/7 công 0,00000 236.940,0 0,0                   

  Máy      229,6                   

  Máy Scaner (khổ A0) ca 0,00050 119.581,0 59,8                   

  Máy vi tính ca 0,00400 10.089,0 40,4                   

  Máy vẽ Ploter ca 0,00125 99.975,0 125,0                   

  Máy khác % 2,00000   4,5                   

2 Mua bản đồ 10.000                      20.000.000   

  Céng (Z)                      1.036.190.049   

II Chi phí khác                      117.119.005   

1 
Chi phí lập phương án(Z * 

2%) 
                     20.723.801   

2 Chi phí lập báo cáo (Z * 3%)                      31.085.701   

3 Chi phí lán trại (Z * 5%)                      51.809.502   

3 Chi phí mua số liệu gốc Điểm       10 350.000           3.500.000   

5 Vận chuyển (Tạm tính)        10           1.000.000 10.000.000   

  
TỔNG CỘNG TRƯỚC 

THUẾ 
                     1.153.309.054   

  THUẾ VAT %       10             115.330.905   
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  TỔNG CỘNG                     1.268.639.959   

  LÀM TRÒN                     1.268.640.000   

III 
Chi phí giám sát khảo sát 

xây dựng 
%      4,072             51.659.000   

IV 
Chi phí lập nhiệm vụ khảo 

sát 
%      3             38.059.000   

V 
Chi phí thẩm định, kiểm tra 

(Z+III.1+III.2)*3% 
%       3             32.640.000   

 


