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VI. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ......................................................... 35 

1. Quy trình thực hiện chung: ............................................................................... 35 

2. Lựa chọn Tư vấn lập quy hoạch: ...................................................................... 35 

3. Hội thảo ý tưởng quy hoạch: ............................................................................ 35 

4. Tổ chức Hội thảo phản biện đồ án quy hoạch: ................................................. 35 

5. Tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt quy hoạch ............................................. 36 

6. Các cơ quan thực hiện ....................................................................................... 36 

VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ .................................................................................... 36 

1. Tổng hợp chi phí ............................................................................................... 36 

2. Nguồn vốn đầu tư ............................................................................................. 37 

 

 



Phần I: RÀ SOÁT QUY HOẠCH QUY HOẠCH VÙNG ĐÔNG TỈNH 

QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

I. TỔNG QUAN CHUNG 

Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 được phê duyệt theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quy hoạch 389 năm 2011). 

Đồ án được lập theo các quy định của Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, 

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và các quy định có liên 

quan. 

Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện quy hoạch, đồ án đóng vai trò là công 

cụ điều phối, kiểm soát quá trình phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn toàn 

vùng; là cơ sở cho công tác lập quy hoạch đô thị, nông thôn và các khu chức 

năng; xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông 

thôn và các khu chức năng khác theo quy hoạch. 

Trên cơ sở đó, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển và 

có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, bộ mặt đô thị và nông 

thôn ngày càng khởi sắc. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch, đầu tư các dự án theo quy hoạch 

vùng Đông vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập. Sự thay đổi của hệ thống pháp 

luật có liên quan đến quy hoạch; sự thay đổi của một số định hướng phát triển 

đô thị, nông thôn, của từng ngành như: giao thông - vận tải, vật liệu xây dựng, 

chăn nuôi, thương mại – dịch vụ, du lịch, phát triển cụm công nghiệp, viễn 

thông… để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương…, sự 

hình thành các dự án, công trình trọng điểm. Nhiều chỉ tiêu, định hướng theo 

quy hoạch xây dựng vùng Đông đã phê duyệt không còn phù hợp với thực tế 

hiện nay. 

Thực hiện quy định theo Điều 15 Luật Xây dựng, Điều 2 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số điều của Quy hoạch 

xây dựng1, Đồ án Quy hoạch 389 năm 2011 cần rà soát nhằm kiểm soát, đánh 

giá tình hình triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt và là một trong 

những căn cứ để quyết định việc điều chỉnh quy hoạch. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình lập, triển khai các quy hoạch xây dựng vùng 

                                           
1 Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Định kỳ rà soát đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 

quy hoạch xây dựng vùng huyện là 10 năm, đối với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu là 05 năm, đối với quy hoạch 

chi tiết là 03 năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 



- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 

2030, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 

10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Quy hoạch vùng Tây tỉnh Quảng Nam, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 23/12/2013, với phạm vi lập quy hoạch là 

toàn bộ khu vực phía Tây tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, diện tích 

khoảng 9.342km2 

Các Quy hoạch xây dựng vùng huyện: Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch triển khai lập Hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam2. Các đồ án đang được lập hồ sơ, dự kiến hoàn thành trong năm 

2021. 

2. Về phát triển đô thị 

Định hướng phát triển khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam có 10 đô thị, 

trong đó về công tác quy hoạch và phát triển đô thị đã thực hiện: 

- Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc được Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch chung xây dựng3; UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất 

1/2000 giai đoạn I, II, III (quy hoạch phân khu các phân khu của đô thị)4 và hồ 

sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch 

phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai đoạn  I, II, II5. 

- Đô thị Hội An (thành phố Hội An) được UBND tỉnh phê duyệt Quy 

hoạch chung năm 20056 và được Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại III năm 

2006 7. Hiện tại đồ án Quy hoạch chung thành phố đang thực hiện điều chỉnh 

theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt8. 

- Đô thị Điện Bàn (thị xã Điện Bàn) được UBND tỉnh phê duyệt Quy 

hoạch chung năm 20139 và được công nhận đô thị loại IV. Đến nay đã triển khai 

lập, phê duyệt quy hoạch phân khu 02 khu đô thị (khu đô thị Phương An và khu 

đô thị Điện Thắng). Đồng thời, đồ án quy hoạch chung đang điều chỉnh theo 

nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt 10 

- Đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa đang triển khai lập đồ án Quy hoạch chung, 

dự kiến đạt đô thị loại V vào năm 2020-2021; 

- Đô thị Nam Phước được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung năm 

                                           
2 Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

3 Quyết định số 124/1999/QĐ-TTg ngày 18/5/1999 của Chính phủ; 

4 Quyết định số 886/QĐ-UB ngày 07/03/2003, số 3695/QĐ-UB ngày 24/8/2004, số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 

5 Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019  

6 Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 25/8/2005 của UBND tỉnh; 

7 Quyết định số 602/QĐ-BXD ngày 03/4/2006 của Bộ Xây dựng; 

8 Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh; 

9 Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh; 

10 Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh. 



201211; hiện đạt đô thị loại V; 

- Đô thị Hương An được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung năm 

201612,  hiện đạt đô thị loại V; 

- Đô thị Bình Minh đang triển khai lập Quy hoạch chung đô thị. Dự kiến 

đạt đô thị loại V vào năm 2020-2021; 

- Đô thị Hà Lam được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung năm 

201413, hiện đạt đô thị loại V. Đồ án quy hoạch chung đang thực hiện  điều 

chỉnh theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt14;  

- Đô thị Tam Kỳ được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung 

năm 201415. Về quy hoạch phân khu, đã phê duyệt các phân khu 2, phân khu 8, 

một phần phân 3 (Hòa Hương); đang lập các quy hoạch các phân khu 6, 7, 9, 10, 

11, 12. Về phát triển đô thị, đã được công nhận đô thị loại II. 

- Đô thị Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 

chung năm 201716, hiện đang lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung. Về phát 

triển đô thị, hiện là đô thị loại V, dự kiến đạt đô thị loại IV 2020-2021. 

- Nhìn chung, các đô thị tại Vùng Đông của tỉnh tương đối phát triển theo 

định hướng quy hoạch xây dựng vùng Đông đã duyệt, như: Đô thị Điện Bàn liên 

kết phát triển với Hội An, thành phố Đà Nẵng và khu vực phụ cận; Hội An, đô 

thị chuyên ngành, với định hướng phát triển đô thị gắn với phát triển du lịch 

được kết nối với đô thị Điện Bàn và khu vực Nam Hội An (Thăng Bình - Duy 

Xuyên); Khu vực phía Nam, đô thị Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh định hình 

cụm đô thị làm đối trọng với khu vực phía Bắc, là cụm đô thị chức năng tổng 

hợp, hành chính chính trị - công nghiệp - dịch vụ và du lịch trên cơ sở gắn kết 

với các trung tâm công nghiệp.  

3. Phát triển các khu chức năng 

a) Khu kinh tế 

Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập năm 200317, là khu kinh tế biển đa 

ngành, đa vĩnh lực; một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng 

kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Theo Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định với: 

* Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: 

                                           
11 Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày  04/9/2012 của UBND tỉnh 

12 Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày  07/10/2016 của UBND tỉnh 

13 Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày  19/02/2014 của UBND tỉnh 

14 Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh  

15 Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh 

16 Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tinh. 

17 Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ 



Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên là 27.040 ha, bao gồm 

thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, 

Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; 

các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và phường An Phú thuộc 

thành phố Tam Kỳ; các xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình 

Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam; có ranh giới địa lý được xác định như sau: 

- Phía Đông: Giáp biển Đông; 

- Phía Tây: Giáp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khu vực thuộc 

huyện Núi Thành; giáp sông Bàn Thạch khu vực thuộc thành phố Tam Kỳ; giáp 

đất hiện trạng các xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều khu vực 

thuộc huyện Thăng Bình; 

- Phía Nam: Giáp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phía Bắc: Giáp đường nối quốc lộ 1A với đường ven biển 129. 

* Tính chất: 

- Là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực. Một trong những hạt nhân, 

trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 

- Là khu vực phát triển đô thị; là trung tâm công nghiệp ô tô và công 

nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng không; trung tâm khí - điện và sản phẩm hóa 

dầu; công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may, các loại hình công nghiệp 

khác ứng dụng công nghệ cao và có hàm lượng chất xám cao; trung tâm sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và là trung tâm du 

lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai - 

Kỳ Hà; 

- Là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu 

quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; cửa ngõ kết nối ra 

biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan; 

- Là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. 

* Quy mô dân số và đất đai: 

- Quy mô dân số: 

+ Đến năm 2025, dân số là 250.000 người; trong đó, đô thị là 120.000 

người; 

+ Đến năm 2035, dân số là 550.000 người; trong đó, đô thị là 450.000 

người. 

- Quy mô đất đai: 

+ Đến năm 2025, dự báo đất xây dựng công nghiệp khoảng 3.000 ha; quỹ 

đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 5.000 ha; 

+ Đến năm 2035, dự báo đất xây dựng công nghiệp khoảng 5.010 ha; quỹ 

đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 7.000 ha. 



b) Khu du lịch 

Theo quy hoạch vùng Đông, xác định 3 vùng phát triển du lịch: Khu vực 

Hội An - Điện Bàn, khu vực ven biển Duy Xuyên - Thăng Bình, khu vực ven 

sông Trường Giang. 

* Khu vực Hội An - Điện Bàn:  

- Đô thị du lịch Hội An, quản lý phát triển theo quy hoạch chung thành phố 

Hội An. 

- Khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm,  

- Khu vực ven biển Điện Ngọc-Cẩm An và ven sông Cổ Cò, quản lý phát 

triển theo quy hoạch chung ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An 

được UBND tỉnh phê duyệt năm 201318.  

* Khu vực ven biển Duy Xuyên - Thăng Bình và ven sông Trường Giang:  

Đang hình thành và phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng có tính động lực 

của vùng như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng 

Vinpearl Quảng Nam, Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh – PCC, …  

* Khu vực Tam Kỳ, Núi Thành  

Một số khu du lịch đã được hình thành và phát triển theo Quy hoạch chung 

xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai, gồm Khu du lịch Tam Hải, Khu du lịch Bãi 

Rạng, Khu du lịch Tam Tiến, Khu du lịch Tam Thanh... 

c) Khu công nghiệp (KCN):  

Theo quy hoạch, định hướng phân vùng phát triển công nghiệp 

* Cụm động lực số 1: KCN Điện Nam – Điện Ngọc đã được đầu tư xây 

dựng hoạt động, riêng các KCN dọc đường sắt Bắc Nam thuộc thị xã Điện Bàn 

chưa được đầu tư, cần rà soát. (KCN Trảng Nhật thuộc thị xã Điện Bàn, KCN 

Tây An thuộc huyện Duy Xuyên đang là các cụm công nghiệp chưa chuyển lên 

KCN). 

* Cụm động lực số 2: KCN Đông Quế Sơn thuộc huyện Quế Sơn đã được 

đầu tư xây dựng; KCN dọc quốc lộ 14E thuộc huyện Thăng Bình chưa được đầu 

tư, cần rà soát. 

* Cụm động lực số 3:  

Khu vực Tam Kỳ gồm KCN Tam Thăng, KCN Thuận Yên đã được đầu tư 

xây dựng, hoạt động và KCN Phú Xuân thuộc huyện Phú Ninh đang hình thành 

và đang thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN 

Phú Xuân. 

Ngoài việc rà soát các KCN chưa thực hiện, cần xem xét cập nhật các 

KCN, khu phi thuế quan theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu 

Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, như: Khu phí thuế quan gắn với sân 

bay Chu Lai, khu phi thuế quan gắn với cảng Tam Hiệp, Tam Hoà; Khu khí 

năng lượng; KCN Nam Thăng Bình; Khu công nghệ cao Thăng Bình… 

                                           
18 Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013, số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 và số 3386/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh. 



4. Phát triển nông thôn 

Định hướng phát triển nông thôn khu vực vùng Đông theo Chương trình 

MTQG xây dựng NTM. Hiện tại, toàn bộ các xã trên địa bàn vùng Đông đã lập 

và phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; bao gồm cả quy hoạch chung 

toàn xã và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã theo quy định.  

5. Các dự án đầu tư trọng điểm 

5.1. Giao thông 

a. Về đường hàng không: Sân bay Chu Lai là sân bay cấp 4C, cảng hàng 

không dân dụng kết hợp với hoạt động sân bay quân sự, được phép tiếp nhận các 

chuyến bay thường lệ, không thường lệ, các tàu bay tư nhân.  

b. Về đường bộ:   

- Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đã đầu tư hoàn chỉnh,  

- Quốc lộ 1A: Là trục giao thông huyết mạch của Quốc gia, đường cấp III. 

Ngoài ra còn có QL40B và QL14E kết nối với khu vực Tây Nguyên.  

- Đường tỉnh: Gồm các tuyến ĐT615, ĐT616, ĐT.617, ĐT.618, ĐT.620 và 

đường Thanh Niên.  

- Tuyến đường 129 ven biển đã sử dụng tuyến từ Hội An đến Tam Kỳ.  

- Đường đô thị: Cơ bản đã được đầu tư hoàn chỉnh.  

- Đường ngoài đô thị: Phần lớn là đường cấp phối, bê tông xi măng  

c. Đường thủy nội địa: Hệ thống sông chính gồm: Sông Thu Bồn đoạn thâs 

nhất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V, còn lại cấp IV; sông Trường Giang đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật sông cấp III, và sông Cổ Cò đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sông cấp IV. 

d. Đường sắt: Tuyến đường sắt Thống Nhất. 

5.2. Cấp nước 

a. Khu vực Duy Xuyên - Điện Bàn – Hội An:  

- Về quy hoạch đến năm 2020: Khu vực được quy hoạch 04 nhà máy cấp 

nước đô thị (Nhà máy nước Trảng Nhật 15.000 m3/ng.đêm; Nhà máy nước Vĩnh 
Điện (cơ sở 1): 1.000 m3/ng.đêm; Nhà máy nước Vĩnh Điện (cơ sở 2): 5.000 
m3/ng.đêm; Nhà máy nước Hội An: 21.000 m3/ng.đêm) và 01 nhà máy cấp nước 

công nghiệp (Nhà máy nước KCN Điện Nam – Điện Ngọc: 5.000 m3/ng.đêm). 

- Tình hình thực hiện quy hoạch: Đến nay, khu vực này đã đầu tư xây dựng 

các nhà máy cấp nước theo đúng quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nước của khu vực. Cụ thể: 

+ Các nội dung đã thực hiện được: 

++ Giữ nguyên công suất, hoạt động ổn định cho 02 cơ sở của Nhà máy 

nước Vĩnh Điện và Nhà máy nước KCN Điện Nam – Điện Ngọc; 

++ Xây dựng nhà máy nước Trảng Nhật: 15.000 m3/ng.đêm; 



+ Nội dung chưa thực hiện được: 

++ Chưa hoàn thành việc nâng công suất Nhà máy nước Hội An lên 21.000 

m3/ng.đêm. 

b. Khu vực Tam Kỳ - Núi Thành: 

- Về quy hoạch đến năm 2020: Khu vực được quy hoạch 03 nhà máy cấp 

nước (Nhà máy nước Tam Hiệp: 10.000 m3/ng.đêm; Nhà máy nước Tam Kỳ: 
30.000 m3/ng.đêm và Nhà máy nước Chu Lai 95.000 m3/ng.đêm) 

- Tình hình thực hiện quy hoạch: Về cơ bản, việc đầu tư xây dựng nhà máy 

trong khu vực này vẫn tuân thủ theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, do khu 

vực chưa có nhu cầu sử dụng nước theo quy hoạch nên doanh nghiệp phân kỳ 

đầu tư với công suất nhà máy phù hợp. Cụ thể: 

+ Nhà máy nước Chu Lai theo quy hoạch đã được Công ty Cổ phần BOO – 

Nhà máy nước Phú Ninh nghiên cứu đầu tư dự án đến 100.000 m3/ng.đêm. Tuy 

nhiên, giai đoạn 1 chỉ đầu tư với công suất 25.000 m3/ng.đêm. 

+ Nhà máy nước Tam Kỳ đã thực hiện nâng công suất lên 25.000 

m3/ng.đêm; 

+ Do nguồn nước hồ Thái Xuân không đảm bảo để nâng công suất lên 

10.000 m3/ng.đêm. Do đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đầu tư 

dự án Nhà máy nước Tam Hiệp (mới) với công suất 15.000 m3/ng.đêm, sử dụng 

nước từ Hồ Phú Ninh. 

c. Khu vực Quế Sơn – Thăng Bình: 

- Về quy hoạch đến năm 2020: Khu vực được quy hoạch 01 nhà máy cấp 

nước (Nhà máy nước Thăng Bình: 5.000 m3/ng.đêm). Giai đoạn đến năm 2030 

mới quy hoạch xây dựng Nhà máy nước Bình Minh 4.000 m3/ng.đêm 

- Tình hình thực hiện quy hoạch: Hiện nay, Nhà máy nước Thăng Bình đã 

được Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam nâng công suất lên 7.500 

m3/ng.đêm; phục vụ cấp nước cho đô thị Hà Lam, Khu công nghiệp Đông Quế 

Sơn và các cụm công nghiệp lân cận. 

5.3. Thoát nước thải  

- Khu vực ven biển từ Điện Bàn đến Hội An, Sở Xây dựng đã tham mưu 

UBND tỉnh thống nhất 03 vị trí đặt TXLNT. Hiện nay BQL dự án tỉnh được giao 

làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng mạng lưới thu gom để đấu nối vào các trạm 

trên. Đối với Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc hiện nay chỉ có 01 TXLNT cho 

khu công nghiệp, công suất 5.000m3/ngày đêm. Riêng khu đô thị chưa có 

TXLNT. 

- Thành phố Hội An đã cơ bản hoàn thành các TXLNT nhằm thu gom và xử 

lý cho đô thị và cụm công nghiệp. Hiện nay đã hoàn thành TXLNT tại thôn 4, xã 

Cẩm Thanh, công suất xử lý 6.700m3/ngày-đêm từ nguồn vốn vay ưu đãi ODA 

của Pháp và nguồn vốn ngân sách nhà nước; TXLNT Chùa Cầu, công suất xử lý 

2.000m3/ngày-đêm từ nguồn vốn do tổ chức JICA- Nhật Bản tài trợ.  



- Vùng Đông Duy Xuyên –Thăng Bình đến ranh giới theo đồ án Quy hoạch 

chung điều chỉnh của Khu kinh tế mở Chu Lai: Sở Xây dựng đã tham mưu 

UBND tỉnh thống nhất vị trí đầu tư tại văn bản số 2126/UBND-KTN ngày 

19/4/2019. Hiện nay BQL dự án tỉnh được giao làm chủ đầu tư.  

Ngoài ra tại khu vực này đã xây dựng 03 TXLNT với tổng công suất 3164 

m3/ngày-đêm. Trong đó, khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đầu tư 02 trạm với tổng 

công suất 2664 m3/ngày-đêm (01 trạm 1170m3/ngày-đêm và 01 trạm 494 

m3/ngày-đêm) xử lý cho toàn bộ nước thải trong phạm vi của dự án. Khu phức 

hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam đầu tư 01 trạm với tổng công suất 

1500 m3/ngày-đêm xử lý cho toàn bộ nước thải trong phạm vi của dự án. Các 

trạm trên do nhà đầu tư thực hiện. 

- Thành phố Tam Kỳ: đã thi công hoàn thiện TXLNT tại phường Hòa 

Hương, công suất xử lý 8.000m3/ngày-đêm từ nguồn vốn vay WB và nguồn vốn 

ngân sách nhà nước. 

- Huyện Núi Thành: đang triển khai thi công dự án hệ thống thoát nước và 

vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành, công suất 10.000m3/ngày đêm, sử dụng 

nguồn vốn ODA (vay chính phủ Italia) và vốn đối ứng. 

6. Về Kế hoạch thực hiện quy hoạch 

Đã lập và phê duyệt Chương trình phát triển từng đô thị (Hồ sơ khu vực 

phát triển đô thị): 09 hồ sơ19. 

III. ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU ĐÃ THỰC HIỆN, CÁC TÁC ĐỘNG, 

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC 

DUYỆT 

1. Các mục tiêu chính 

1.1. Mục tiêu chung 

Theo Quy hoạch 389 năm 2011 Đánh giá tình hình thực hiện 

- Phát huy vai trò, vị trí của Vùng Đông 

tỉnh Quảng Nam trong vùng kinh tế trong 

điểm Miền Trung. 

- Cơ bản đạt được; Vùng Đông ngày càng 

khẳng định được vị trí trong vùng kinh tế 

trong điểm Miền Trung 

- Phát triển cấu trúc không gian toàn 

Vùng với hành lang kinh tế ven biển, dọc 

Quốc lộ 1A, đường cao tốc Liên Chiểu – 

Dung Quất, cụm các đô thị trung tâm, các 

đô thị nhỏ dựa trên các vùng du lịch, nông 

nghiệp và công nghiệp. 

- Khung không gian phát triển theo 3 hành 

lang kinh tế ven biển, dọc Quốc lộ 1A, 

đường cao tốc Liên Chiểu – Dung Quất đã 

được định hình ở khu vực phía Nam (khu 

KTM Chu Lai và Tam Kỳ).  

- Các khu vực khác mới hình thành được 

khu vực ven biển. Không gian từ đường 

                                           

19 Thành phố Tam Kỳ; Thị xã Điện Bàn; Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; Đô thị Hương An, huyện 

Quế Sơn; đô thị Núi Thành mở rộng; Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; Thị trấn Hà Lam, 

huyện Thăng Bình; Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh 



Theo Quy hoạch 389 năm 2011 Đánh giá tình hình thực hiện 

Cao tốc đến QL1A và từ QL1A đến sông 

Trường Giang còn chưa định hình rõ; 

- Phát triển các đô thị mới có tính chất, 

chức năng gắn với đặc thù từng vùng. 

Phát triển Khu vực ven biển thành trung 

tâm Du lịch, Dịch vụ đa ngành của Việt 

Nam và Quốc tế. 

- Xây dựng hệ thống đô thị trên toàn 

vùng; liên kết, hỗ trợ giữa các cụm đô thị 

động lực và các trục hành lang kinh tế của 

tỉnh 

- Ngoại trừ Hương An – đô thị Công 

nghiệp; các đô thị khác vẫn chưa được 

công nhận 

- Phát triển các vùng nông nghiệp, công 

nghiệp tập trung và chuyên môn. Hình 

thành các hành lang kinh tế công nghiệp 

và dịch vụ, tạo động lực phát triển nhanh 

và bền vững. 

- Chưa định hình rõ 

- Phát triển các vùng du lịch, các trung 

tâm du lịch cấp quốc tế và quốc gia gắn 

với đặc trưng văn hóa, đô thị và cảnh 

quan tự nhiên. 

- Đã thu hút được một số dự án du lịch có 

quy mô lớn, mang tầm quốc gia và quốc 

tế. Tập trung ở Cụm động lực số 1, ven 

biển; vùng phát triển du lịch ven biển 

Tam Kỳ - Núi Thành (ngoài phạm vi khu 

vực ven sông Trường Giang) gồm: Khu 

du lịch Tam Hải, Khu du lịch Bãi Rạng, 

Khu du lịch Tam Tiến, Khu du lịch Tam 

Thanh…Tuy nhiên, việc triển khai nhiều 

dự án còn kéo dài, phần lớn chưa hoạt 

động. 

- Phát triển cân bằng, hài hòa giữa đô thị 

và nông thôn. 

- Hình thành hệ thống xã hội, hạ tầng đa 

dạng trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật gắn với 

các hệ thống dân cư, đô thị trên toàn 

vùng, kiểm soát môi trường chặt chẽ. 

- Nông thôn khu vực vùng Đông đã có 

những bước phát triển vượt bậc, chất 

lượng khu vực nông thôn ngày càng cao. 

- Hạ tầng xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu; 

đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; bên cạnh 

đó cũng xuất hiện nhiều công trình hạ 

tầng xã hội chất lượng cao. 

- Hình thành các chương trình, dự án có 

sức lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển của 

toàn vùng. 

Như mục đánh giá về hạ tầng 

- Xây dựng khung thể chế, bao gồm mô 

hình quản lý và kiểm soát phát triển 

không gian, kiến trúc cảnh quan vùng 

hiệu quả. 

- Chưa hình thành được mô hình quản lý 

cũng như thể chế để thúc đẩy và kiểm soát 

phát triển một cách hiệu quả. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 



1.2.1. Về dân số 

Mục tiêu theo Quy hoạch 389 năm 2011: Dự kiến dân số trong vùng đến 

năm 2020 là khoảng 939 ngàn người. Dân số đô thị đạt khoảng 644 ngàn người. 

Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 68%. 

Thực tế đến năm 2019, toàn vùng Đông có 09 đô thị, tổng quy mô dân số 

đô thị khoảng 326,71 ngàn người, chỉ đạt khoảng 50% so với quy hoạch. 

1.2.2. Về đất xây dựng đô thị, công nghiệp và nông thôn 

a) Quy mô đất đô thị 

b) Quy mô các Khu công nghiệp 

2. Các nội dung khác 

2.1. Giai đoạn quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 chưa xác 

lập rõ một số chỉ tiêu cho giai đoạn sau năm 2020 

Theo Quy hoạch 389 năm 2011, thời kỳ lập quy hoạch là đến năm 2020, 

tầm nhìn năm 2030 nên một số chỉ tiêu chỉ xác lập đến năm 2020, nhiều chỉ tiêu 

đến năm 2030 chưa xác lập rõ. 

Theo quy định của Nghị định 44/2015/NĐ-CP và Nghị định 72/2019/NĐ-

CP, thì đồ án Quy hoạch xây dựng vùng cần: “Dự báo phát triển kinh tế, dân số, 

lao động, nhu cầu về đất đai, tỷ lệ đô thị hóa theo các giai đoạn phát triển 10 

năm, 20 năm” 

2.2. Phạm vi lập quy hoạch chưa gắn với đơn vị hành chính cấp huyện  

Phạm vi lập quy hoạch đã được phê duyệt theo QĐ 389 là từ tuyến đường 

cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi về phía Đông của tỉnh Quảng Nam. 

Phạm vi này về cơ bản bao gồm toàn bộ các khu vực phát triển năng động, 

các đô thị, khu chức năng có tính động lực trong phát triển của Quảng Nam. Tuy 

nhiên: 

+ Chưa phù hợp với các phân vùng lớn được xác lập theo các chủ trương, 

định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể PT KTXH và quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh: Các cụm phát triển chỉ bao gồm 1 phần ranh giới trong quy hoạch 

vùn Đông, không bao gồm huyện Đại Lộc20  

+ Chưa gắn với địa giới hành chính cấp huyện nên quá trình triển khai gặp 

nhiều khó khăn trong các định hướng có liên quan đến hành chính: ranh giới 

                                           
20 Theo QH tổng thể phát triển KTXH tỉnh, định hướng tổ chức không gian lãnh thổ của tỉnh gồm 2 

vùng: Vùng đồng bằng ven biển (vùng phía Đông) và Vùng trung du, miền núi (vùng phía Tây). Tring 

đó, vùng phía Đông được xác định gồm: 
- Khu vực phía Bắc: Hội An - Điện Bàn là đô thị động lực, phía Nam kết nối khu vực Nam Hội An với 

Đông Duy Xuyên và Bắc Thăng Bình. 

- Khu vực phía Nam: Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Tam Kỳ. 

- Khu vực giữa: Là khu vực đồng bằng ven biển còn lại trải dài theo quốc lộ 1A thuộc các huyện Đại 

Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh. 

 



phát triển đô thị, một số định hướng hạ tầng kỹ thuật… 

2.3. Về mô hình phát triển vùng 

Mô hình phát triển vùng Đông tỉnh Quảng Nam theo hình thức đa cụm, kết 

hợp vói các trục kinh tế tỉnh và vùng Duyên hải Trung bộ. Với ba cụm động lực 

chính: Cụm động lực số 1 gồm huyện Điện Bàn và thành phố Hội An; Cụm 

động lực số 2: Là khu vực Nam Hội An, gồm huyện Duy Xuyên, huyện Quế 

Sơn và huyện Thăng Bình; Cụm động lực số 3: là khu vực Chu Lai, gồm thành 

phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Núi Thành. 

IV. 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. Về chủ trương, chính sách, pháp luật 

a) Các văn bản pháp luật 

Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam được lập từ năm 2011 

trên cơ sở Luật Xây dựng 2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 

về quy hoạch xây dựng. 

Hiện tại, các văn bản pháp luật có nhiều thay đổi, 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (thay thế Luật Xây dựng năm 2003);  

- Luật Quy hoạch năm 2017. 

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

hoạch ngày 29/11/2018; 

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

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch 

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

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch 

đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn 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. 

- Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; 

Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề ná phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 

2025 và định hướng đến năm 2030. 

b) Các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành 

- Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 203021. 

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

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



2020, tầm nhìn đến 203022. 

- Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn 

đến năm 203023; Thông báo Kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/2016 về xây dựng 

và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; Ban hành 

Kế hoạch thực hiện kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/201624. 

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 203025. 

- Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025, có xét đến năm 203526. 

- Quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030; 

- Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2025; 

- Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 203027  

- Và nhiều quy hoạch, chương trình, dự án, đề án có liên quan. 

Với sự xuất hiện của các quy hoạch cao hơn đã xuất hiện một số mâu 

thuẫn, khác biệt trong định hướng phát triển của địa phương và các chiến lược 

phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh. 

2. Chiến lược phát triển các đô thị, các không gian chức năng 

- Định hướng phát triển mở rộng, liên kết các đô thị: Điện Bàn với Đà 

Nẵng, Hội An; Quế Sơn – Duy Xuyên – Thăng Bình; Tam Kỳ - Phú Ninh – Núi 

Thành. 

- Định hướng phát triển của Khu Kinh tế mở Chu Lai theo Quy hoạch 

chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018, trong đó có việc điều 

chỉnh về phạm vi ranh giới, các không gian chức năng. 

- Định hướng các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam Quảng Nam theo 

Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam, với việc hình 

thành 06 nhóm dự án trọng điểm, bao gồm: Nhóm dự án khu đô thị, dịch vụ 

Nam Hội An; nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; 

nhóm dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may gắn phát triển đô thị 

Tam Kỳ; nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn sân bay Chu Lai; 

nhóm dự án khí - năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản 

phẩm sau khí; nhóm chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao, là tiền đề 

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

23 Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam 

24 Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 

25 Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam 

26 Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam 

27 Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 



quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực vùng Đông. 

- Các yêu cầu phát triển không gian ven sông, ven biển 

3. Các nội dung khác 

a) Về tên đồ án: 

Theo Luật Xây dựng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch, thì quy hoạch vùng Đông được duyệt thuộc loại hình quy 

hoạch xây dựng vùng liên huyện. 

b) Về giai đoạn quy hoạch  

Theo quy hoạch đã duyệt, giai đoạn quy hoạch đến năm 2020 và năm 2030, 

hiện giai đoạn đầu đã kết thúc, cần điều chỉnh kỳ quy hoạch phù hợp theo định 

hướng phát triển. 

Theo quy định của Nghị định 44/2015/NĐ-CP và Nghị định 72/2019/NĐ-

CP, thì đồ án quy hoạch xây dựng vùng cần: “Dự báo phát triển kinh tế, dân số, 

lao động, nhu cầu về đất đai, tỷ lệ đô thị hóa theo các giai đoạn phát triển 10 

năm, 20 năm” 

c) Phạm vi lập quy hoạch  

Phạm vi lập quy hoạch đã được phê duyệt là từ tuyến đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi về phía Đông của tỉnh Quảng Nam, chưa gắn với đơn vị 

hành chính cấp huyện. Phạm vi này về cơ bản bao gồm toàn bộ các khu vực phát 

triển năng động, các đô thị, khu chức năng có tính động lực trong phát triển của 

Quảng Nam. Tuy nhiên: 

- Chưa phù hợp với các phân vùng lớn được xác lập theo các chủ trương, 

định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy 

hoạch xây dựng vùng tỉnh: Các cụm phát triển chỉ bao gồm 1 phần ranh giới 

trong quy hoạch vùng Đông, không bao gồm huyện Đại Lộc28 

- Chưa gắn với địa giới hành chính cấp huyện nên quá trình triển khai gặp 

nhiều khó khăn trong các định hướng có liên quan đến hành chính: ranh giới 

phát triển đô thị, một số định hướng hạ tầng kỹ thuật… 

 

V. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Thống nhất chủ trương giao Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh quy hoạch 

vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo 

                                           
28 Theo QH tổng thể phát triển KTXH tỉnh, định hướng tổ chức không gian lãnh thổ của tỉnh gồm 2 

vùng: Vùng đồng bằng ven biển (vùng phía Đông) và Vùng trung du, miền núi (vùng phía Tây). Trong 

đó, vùng phía Đông được xác định gồm: 

- Khu vực phía Bắc: Hội An - Điện Bàn là đô thị động lực, phía Nam kết nối khu vực Nam Hội An với 

Đông Duy Xuyên và Bắc Thăng Bình. 

- Khu vực phía Nam: Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Tam Kỳ. 

- Khu vực giữa: Là khu vực đồng bằng ven biển còn lại trải dài theo quốc lộ 1A thuộc các huyện Đại 

Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh. 

 



phù hợp quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định hiện hành; trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng 

Nam. 

2. Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch:  

- Toàn bộ địa giới hành chính 09 huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam, 

gồm: Thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên, 

huyện Quế Sơn, huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và 

huyện Núi Thành. 

- Tổng diện tích lập quy hoạch 2742,84 km2 

3. Giai đoạn quy hoạch: Ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045. 

4. Kinh phí thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch:  

- Tổng mức kinh phí: Khoảng 10 tỷ đồng  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Tỉnh. 

5. Kế hoạch tổ chức thực hiện:  

a) Quy trình thực hiện chung: 

- Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch; 

thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ 

- Thu thập số liệu, khảo sát thực địa; đề xuất phương án quy hoạch. 

- Tổ chức hội thảo. 

- Báo cáo thống nhất quy hoạch.  

- Tổ chức phản biện đồ án quy hoạch. 

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình thẩm định. 

b) Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch: 

Thực hiện theo luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Tổ chức 

tư vấn trong nước chủ trì phối hợp chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập đồ án 

quy hoạch. 

c) Hội thảo: 

Sau khi có số liệu về Hiện trạng cũng như đề xuất phương án từ đơn vị tư 

vấn, sẽ tổ chức một Hội thảo chuyên đề về Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

phía Đông tỉnh Quảng Nam. Hội thảo dự kiến sẽ được Chủ trì và tham luận bởi 

các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: Môi trường - hệ sinh thái, kiến 

trúc sư quy hoạch... 

d) Tổ chức phản biện đồ án quy hoạch: 

Để phản biện cho đồ án, dự kiến sẽ mời 03 chuyên gia trong các lĩnh vực 

Môi trường - sinh thái và kiến trúc sư quy hoạch sẽ tham gia xuyên suốt trong 

quá trình thực hiện đồ án, kể cả các phiên báo cáo trước Chủ đầu tư. 



Phần II: NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 

LIÊN HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH QUẢNG NAM 

I. TỔNG QUAN 

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 được phê duyệt theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quy hoạch 389 năm 2011). 

Đồ án được lập theo các quy định của Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, 

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và các quy định có liên 

quan. 

Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện quy hoạch, đồ án đóng vai trò là công 

cụ điều phối, kiểm soát quá trình phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn toàn 

vùng; là cơ sở cho công tác lập quy hoạch đô thị, nông thôn và các khu chức 

năng; xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông 

thôn và các khu chức năng khác theo quy hoạch. 

Trên cơ sở đó, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển và 

có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, bộ mặt đô thị và nông 

thôn ngày càng khởi sắc. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch, đầu tư các dự án theo quy hoạch 

vùng Đông vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập. Sự thay đổi của hệ thống pháp 

luật có liên quan đến quy hoạch; sự thay đổi của một số định hướng phát triển 

đô thị, nông thôn, của từng ngành như: giao thông - vận tải, vật liệu xây dựng, 

chăn nuôi, thương mại – dịch vụ, du lịch, phát triển cụm công nghiệp, viễn 

thông… để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương…, sự 

hình thành các dự án, công trình trọng điểm. Nhiều chỉ tiêu, định hướng theo 

quy hoạch xây dựng vùng Đông đã phê duyệt không còn phù hợp với thực tế 

hiện nay. 

Thực hiện quy định theo Điều 15 Luật Xây dựng, Điều 2 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số điều của Quy hoạch 

xây dựng, Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát Đồ án Quy hoạch 389 năm 2011 

nhằm kiểm soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo quy hoạch được 

duyệt và là một trong những căn cứ để quyết định việc điều chỉnh quy hoạch. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu với quy định tại Điều 35 Luật Xây 

dựng 2014 về căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, Đồ án Quy hoạch 389 

năm 2011 cần thiết và đủ điều kiện để Điều chỉnh vì: 

(1) Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 

chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch; 

(2) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy 

hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp. 



(3) Một số nội dung khác theo Báo cáo kết quả rà soát đồ án. 

Việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam là cần 

thiết, nhằm xác lập hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của vùng phù 

hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong trong giai đoạn mới. 

 

Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

được phê duyệt theo Quyết định số 389/QĐ-UBND 

2. Căn cứ lập quy hoạch 

2.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

- 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 số 62/2020/QH14 

ngày 17/6/2020; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch 

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

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch 

đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng; 

- 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; 

- 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 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 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt quy hoạch Vùng Đông 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 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 444/KTM-QHXD ngày 16/6/2020 của Ban Quản lý Khu 

Kinh tế mở Chu Lai về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch 

xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 678/SVHTTDL-VP ngày 15/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây 

dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 772/UBND-KTHT ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Núi Thành về việc phúc đáp Công văn số 817/SXD-PQH ngày 05/6/2020. 

- Công văn số 932/SCT-QLCN ngày 22/6/2020 của Sở Công thương về 

việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng 

Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 1417 /SGTVT-QLCLCT ngày 16/6/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về việc góp ý Đề cương nhiệm vụ QH cảnh quan hai bên đường Võ Chí 

Công và Báo cáo rà soát thực hiện QH xây dựng vùng Đông tỉnh. 

- Công văn số 1634/STC-ĐT ngày 16/6/2020 của Sở Tài chính về việc góp 



ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 1124/UBND-QLĐT ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Tam Kỳ về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch 

xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 5660 /UBND-KTN ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh 

Quảng Nam. 

2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ 

- Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030; 

- Quy hoạch sử dụng đất huyện tỉnh Quảng Nam; 

- Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2025; 

- Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; 

- Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-

2020; 

- Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2025; 

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, có xét đến 2025; 

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến 2020 định 

hướng 2030; 

- Quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; 

- Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; 

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 có xem 

xét đến 2020; 

- Các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn; 

- Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000, 1/25.000 khu vực lập quy hoạch; 

-  Niên giám thống kê và các thông tin, tư liệu khác về tự nhiên, kinh tế, xã 

hội tỉnh Quảng Nam và các huyện; 

-  Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch 

3.1. Phạm vi lập quy hoạch 

3.1.1. Nội dung đã phê duyệt theo Quy hoạch 389 năm 2011: 

Phạm vi lập quy hoạch Vùng Đông tỉnh thuộc địa giới hành chính của các  



Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và 

Hội An. 

Diện tích tự nhiên khoảng 2,2km2, và khoảng 125 km chiều dài bờ biển và 

vùng biển thuộc chủ quyền. 

- Phía Đông: Giáp với hải phận Việt Nam; 

- Phía Tây: Giáp với tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Dung Quất; 

- Phía Nam: Giáp với tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phía Bắc: Giáp với thành phố Đà Nẵng. 

3.1.2. Nội dung đề xuất điều chỉnh: 

Phạm vi lập quy hoạch Vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam bao 

gồm toàn bộ địa giới hành chính 09 huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam, có ranh 

giới cụ thể: 

- Phía Đông: Giáp với hải phận Việt Nam; 

- Phía Tây: Giáp với các huyện miền núi; 

- Phía Nam: Giáp với tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phía Bắc: Giáp với thành phố Đà Nẵng. 

 

  

Phạm vi quy hoạch theo Quy hoạch 389 

năm 2011 

Phạm vi quy hoạch theo đề xuất điều 

chỉnh 

3.1.1. Luận chứng, lý do điều chỉnh ranh giới 

- 9 huyện đồng bằng, trung du của tỉnh Quảng Nam có tương đồng về: 

 + Địa chính trị, kinh tế 

 + Tự nhiên: Địa hình, tự nhiên Quảng Nam chia thành 2 vùng: đồng bằng 

và miền núi. Trong đó 9 huyện đồng bằng ven biển tương đồng về điều kiện tự 

nhiên: Địa hình, địa chất; Sông; Biển… 

 + Kinh tế-xã hội: Là vùng động lực, có tính liên kết phát triển chặt chẽ, bổ 

sung cho nhau, không nên tách rời: Trình độ phát triển tương đồng; trình độ phát 



triển hạ tầng; Dân số/mật độ dân số; Văn hóa… 

Việc tách ra thì khó khăn trong phối kết hợp, phát triển hài hòa đồng bộ 

- Điều chỉnh ranh giới quy hoạch trùng khớp với địa giới hành chính nhằm 

thuận lợi trong công tác quản lý, triển khai quy hoạch. Liên quan đến một số 

định hướng cụ thể: 

+ Định hướng phát triển không gian đô thị trọng điểm như Đô thị loại I 

Đông Nam của tỉnh; các đô thị dự kiến nâng cấp lên loại IV 

+ Các chỉ tiêu dự báo về dân số, kinh tế, đô thị hóa… theo từng địa phương 

+ Làm cơ sở để lập/điều chỉnh các quy hoạch chung, thủ tục công nhận đô 

thị như quy định của Nghị uyết 1210/2016.UBTVQH13: “Đánh giá phân loại đô 

thị đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị trong tương lai là một trong những 

cơ sở để thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị.” 

+ Đảm bảo định hướng phát triển đối với các vùng phía Tây đường cao tốc 

có gắn kết chặt chẽ về không gian với khu vực dưới đường Cao tốc: các vùng du 

lịch (Mỹ Sơn, Phú Ninh), các vùng công nghiệp (dọc 14B, 14E…) 

3.2. Quy  mô lập quy hoạch 

Tổng diện tích lập quy hoạch 2742,84 km2 

Quy mô dân số hiện trạng năm 2019: 1.196.631 người 

Mật độ dân số hiện trạng năm 2019: 436 người/km2 

Stt Địa phương 
Diện tích 

(km2) 

Dân số (nghìn người) Mật độ  

dân số 

(người/km2) 
Tổng Đô thị Nông thôn 

1 Thành phố Hội An 63,55 98.625 72.898 25.727 1.552 

2 Thị xã Điện Bàn 216,32 226.637 94.393 132.244 1.048 

3 Huyện Đại Lộc 579,06 142.022 17.493 124.529 245 

4 Huyện Duy Xuyên 308,75 126.706 22.910 103.796 410 

5 Huyện Quế Sơn 257,46 81.186 7.563 73.623 315 

6 Huyện Thăng Bình 412,25 173.924 17.425 156.499 422 

7 Thành phố Tam Kỳ 93,97 122.443 91.945 30.498 1.303 

8 Huyện Núi Thành 555,83 147.801 12.902 134.899 266 

9 Huyện Phú Ninh 255,65 77.287 4.302 72.985 302 

  Tổng cộng 2742,84 1.196.631 341.831 854.800 436 

   

Nguồn: NGTK Quảng Nam năm 2019 

3.3. Thời hạn lập quy hoạch 

3.3.1. Nội dung đã phê duyệt theo Quy hoạch 389 năm 2011: 

Giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

3.3.2. Nội dung đề xuất điều chỉnh: 



- Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030. 

- Tầm nhìn đến năm 2045. 

3.3.3. Lý do điều chỉnh 

Phù hợp theo quy định của Nghị định 44/2015/NĐ-CP và Nghị định 

72/2019/NĐ-CP, thì đồ án quy hoạch xây dựng vùng cần: “Dự báo phát triển 

kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu về đất đai, tỷ lệ đô thị hóa theo các giai đoạn 

phát triển 10 năm, 20 năm” 

II. KHÁI QUÁT VÙNG LẬP QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ BÁO PHÁT 

TRIỂN CÓ LIÊN QUAN 

1. Khái quát vùng lập quy hoạch 

Nội dung theo phần I [RÀ SOÁT QUY HOẠCH QUY HOẠCH VÙNG 

ĐÔNG TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030] 

2. Các chỉ tiêu dự báo có liên quan 

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

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Theo Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 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;  

- Tầm nhìn đến năm 2030 được xác định: Đến năm 2030 Quảng Nam là 

một trong những tỉnh phát triển của vùng và cả nước, hội tụ những yếu tố của 

nền kinh tế tri thức với các ngành định hướng phát triển mạnh về công nghệ tiên 

tiến, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao và môi trường an toàn, 

bền vững. Hình thành được một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng 

bộ, hoàn thiện và hiện đại. Phát triển vững chắc về an ninh quốc phòng, giải 

quyết cơ bản các vấn đề xã hội, chất lượng cuộc sống của dân cư không ngừng 

được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trung bình Khoảng 10,5% giai 

đoạn 2021 - 2030, GRDP/người đạt mức trên 9.100 USD vào năm 2030, gấp 

trên 2,5 lần năm 2020. 

- Định hướng phát triển Vùng đồng bằng ven biển (vùng phía Đông): Được 

xác định là vùng động lực của tỉnh, có khả năng phát triển nhanh. Các đô thị 

trung tâm là: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên và Núi Thành... Cùng với 

việc phát triển khu công nghiệp, khu du lịch các đô thị sẽ là hạt nhân động lực 

kích phát triển lan tỏa cho toàn vùng và đóng góp chủ yếu cho tốc độ tăng 

trưởng chung của cả tỉnh với các ngành chủ đạo là công nghiệp, thương mại, du 

lịch và dịch vụ, được phân vùng như sau: 

+ Khu vực phía Bắc: Hội An - Điện Bàn là đô thị động lực, phía Bắc kết 

nối với thành phố Đà Nẵng tạo thành một chuỗi đô thị liên hoàn và có sức thu 

hút đầu tư, phía Nam kết nối khu vực Nam Hội An với Đông Duy Xuyên và Bắc 

Thăng Bình, ưu tiên đầu tư phát triển khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao 

cấp, tạo nền tảng quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã 



hội của tỉnh; đồng thời, thông qua hành lang quốc lộ 14B để thúc đẩy phát triển 

khu vực phía Tây. 

+ Khu vực phía Nam: Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Tam Kỳ kết 

nối với Khu Kinh tế Dung Quất tạo thành động lực phát triển kinh tế. Hướng 

phát triển chính trong khu vực này là công nghiệp. Ưu tiên đầu tư các nhóm dự 

án động lực, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho 

một lực lượng lớn lao động như: Công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Chu 

Lai; công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; khí - năng lượng và các 

ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí; công nghiệp dệt may 

và hỗ trợ ngành dệt may. 

+ Khu vực giữa: Là khu vực đồng bằng ven biển còn lại trải dài theo quốc 

lộ 1A thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh. 

Định hướng phát triển nông nghiệp gắn kết với kinh tế biển, với vai trò hậu cần 

cho các đô thị, các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch. Tập trung kết nối với khu 

vực phía Nam, đầu tư nhóm dự án hệ thống cảng cá và khu tàu thuyền neo đậu 

tránh trú bão, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của nghề đánh bắt xa bờ, 

khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản, góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ 

quyền vùng biển quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

2.2. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

Theo Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định với: 

a) Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: 

Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên là 27.040 ha, bao gồm 

thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, 

Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; 

các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và phường An Phú thuộc 

thành phố Tam Kỳ; các xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình 

Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam; có ranh giới địa lý được xác định như sau: 

- Phía Đông: Giáp biển Đông; 

- Phía Tây: Giáp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khu vực thuộc 

huyện Núi Thành; giáp sông Bàn Thạch khu vực thuộc thành phố Tam Kỳ; giáp 

đất hiện trạng các xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều khu vực 

thuộc huyện Thăng Bình; 

- Phía Nam: Giáp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phía Bắc: Giáp đường nối quốc lộ 1A với đường ven biển 129. 

b) Tính chất: 

- Là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực. Một trong những hạt nhân, 



trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 

- Là khu vực phát triển đô thị; là trung tâm công nghiệp ô tô và công 

nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng không; trung tâm khí - điện và sản phẩm hóa 

dầu; công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may, các loại hình công nghiệp 

khác ứng dụng công nghệ cao và có hàm lượng chất xám cao; trung tâm sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và là trung tâm du 

lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai - 

Kỳ Hà; 

- Là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu 

quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; cửa ngõ kết nối ra 

biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan; 

- Là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. 

c) Quy mô dân số và đất đai: 

- Quy mô dân số: 

+ Đến năm 2025, dân số là 250.000 người; trong đó, đô thị là 120.000 

người; 

+ Đến năm 2035, dân số là 550.000 người; trong đó, đô thị là 450.000 

người. 

- Quy mô đất đai: 

+ Đến năm 2025, dự báo đất xây dựng công nghiệp khoảng 3.000 ha; quỹ 

đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 5.000 ha; 

+ Đến năm 2035, dự báo đất xây dựng công nghiệp khoảng 5.010 ha; quỹ 

đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 7.000 ha. 



 

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050 

2.3. Tổng hợp các Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung 

xây dựng đô thị loại IV trở lên trên địa bàn 

Chỉ tiêu dân số quy hoạch 

Stt Địa phương 
Hiện trạng 2019 2030 2045 

Tổng Đô thị Tổng Đô thị Tổng Đô thị 

1 Thành phố Hội An 98.625 72.898 181.000 161.500 295.000 277.200 

2 Thị xã Điện Bàn 226.637 94.393 364.800 290.000 718.600 572.200 

3 Huyện Đại Lộc 142.022 17.493 188.400 85.900 - - 

4 Huyện Duy Xuyên 126.706 22.910 156.800 99.000 182.000 160.000 

5 Huyện Quế Sơn 81.186 7.563 93.900 27.000 - - 



6 Huyện Thăng Bình 173.924 17.425 198.000 155.000 - - 

7 Thành phố Tam Kỳ 122.443 91.945 192.000 151.300 - - 

8 Huyện Núi Thành 147.801 12.902 169.100 122.000 - - 

9 Huyện Phú Ninh 77.287 4.302 90.100 10.000 - - 

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU 

1. Quan điểm, tầm nhìn 

LẤY SỰ BỀN VỮNG, SỨC KHỎE VÀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI/THÍCH 

ỨNG CỦA HỆ SINH THÁI LÀM CHÂN ĐẾ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA-XÃ 

HỘI VÀ CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ. 

- Quá trình lập quy hoạch cần đảm bảo phù hợp với quan điểm, tầm nhìn phát 

triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; theo tinh thần:  

i) phục hồi hệ sinh thái đặc thù và đa dạng sinh học nhằm tăng khả năng 

thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an toàn trước thiên tai;  

ii) khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài 

nguyên nước;  

iii) phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững đa dạng, phát triển dịch vụ, 

du lịch sinh thái và du lịch di sản;  

iv) công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm 

nông nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, khai thác hiệu quả tiềm 

năng phát triển năng lượng tái tạo;  

v) phát triển bền vững kinh tế biển;  

vi) lựa chọn mô hình tổ chức không gian, phát triển hệ thống đô thị bền vững 

và thích ứng với biến đổi khí hậu, điểm dân cư nông thôn và kết cấu hạ 

tầng phù hợp điều kiện tự nhiên (3 vùng sinh thái đặc trưng của Quảng 

Nam từ Núi- Đồng bằng duyên hải - Bờ biển),  

vii) bảo đảm an sinh xã hội và chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống 

đặc sắc, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái của vùng; 

- Đảm bảo liên kết tổng thể toàn vùng, tăng cường hợp tác liên kết phát triển 

giữa các tiểu vùng và địa phương trong vùng; 

- Phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường liên kết địa phương 

(tỉnh/huyện/xã). 

- Tài chính xanh/bền vững trong quy hoạch (đây là điểm rất yếu trong các đồ án 

quy hoạch ở Việt Nam cần được chú trọng) 

 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 



XÂY DỰNG VÙNG ĐÔNG THÀNH MỘT KHU VỰC QUAN TRỌNG 

TRONG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VỚI HỆ SINH 

THÁI, VĂN HÓA ĐA DẠNG; KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH, KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ. Cụ thể: 

- Đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị-trung tâm dịch vụ, 

du lịch-công nghiệp sạch-nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn, phát huy các giá 

trị văn hóa, lịch sử; phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn 

đầu đưa kinh tế biển và vùng ven biển của tỉnh phát triển mạnh, giữ vai trì chủ 

lực trong nền kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ chức lại và triển 

khai, đưa vào hoạt động hiệu quả các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam. 

- Xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong Vùng Kinh tế 

trọng điểm miền Trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch 

vụ, du lịch, khoa học và công nghệ… 

- Phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, 

phấn đấu trở thành khu kinh tế động lực của Vùng Kinh tế trọng điểm miền 

Trung và cả nước. 

2.2. Mục tiêu lập quy hoạch 

Cụ thể hoá các Chiến lược phát triển, Quy hoạch tổng thể phát triển 

KTXH, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương, tỉnh Quảng 

Nam, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn. Cụ 

thể là: 

- Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2045 bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian 

công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; không gian cảnh quan.  

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng và kết nối hạ tầng của Vùng 

Đông với hệ thống hạ tầng trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử 

dụng không gian lãnh thổ, các nguồn lực, động lực phát triển. 

- Tạo cơ sở để các ngành, các cấp chính quyền trong việc định hướng quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, lập các chương 

trình đầu tư phát triển KTXH. 

- Tạo cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian đô thị, các khu 

dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch và hệ thống các công trình 

chuyên ngành. 

3. Tính chất vùng 

- Là vùng kinh tế tổng hợp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và 



tỉnh Quảng Nam, với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, 

công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. 

- Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, làm đầu tàu lôi kéo các vùng khác 

phát triển; 

- Là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành chính, 

chính trị của tỉnh, các trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao 

lớn của toàn tỉnh và khu vực;  

- Là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Quảng Nam, nói riêng và Vùng 

kinh tế trọng điểm Miền Trung, nói chung; 

- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. 

4. Các chỉ tiêu dự báo theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm 

4.1. Dân số, đô thị hóa 

4.1.1. Dân số 

Trên cơ sở các số liệu hiện trạng, cập nhật các dự báo theo Quy hoạch 

chung xây dựng đô thị loại IV trở lên trên địa bàn, các quy hoạch xây dựng vùng 

huyện [như mục II], dự báo chỉ tiêu dân số sơ bộ như sau: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Ký 

hiệu 
Công thức Số lượng 

1 Dân số hiện trạng 2019 người No     1.197.000 

2 Dự báo dân số đến 2030         1.600.000 

  Tỷ lệ tăng dân số GĐ đến 2030 % α     2,673 

  Dân số đến 2030 người N30 1.197.000 x (1 + 1%)11 1.600.000 

3 Dự báo dân số đến 2045         1.858.000 

  Tỷ lệ tăng dân số GĐ 2030-2045 % α     1 

  Tổng dân số đến 2045 người N45 1.600.000 x (1 + 1%)15 1.858.000 

4.1.2. Đô thị hóa 

Dự báo tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2030 khoảng 67%; đến năm 2045 khoảng 

80%. Cụ thể: 

Stt Địa phương 
2030 2045 

Ghi chú 
Tổng Đô thị Tổng Đô thị 

1 Thành phố Hội An 181.000 161.500 295.000 277.200 

QĐ 995/QĐ-

UBND ngày 

01/4/2019 

2 Thị xã Điện Bàn 364.800 290.000 718.600 572.200 
 

3 Huyện Đại Lộc 188.400 85.900 208.100 139.900 
 

4 Huyện Duy Xuyên 156.800 99.000 182.000 160.000 
QH vùng 

huyện 

5 Huyện Quế Sơn 93.900 27.000 103.700 44.000 
QH vùng 

huyện 



6 Huyện Thăng Bình 198.000 155.000 218.700 188.900 
QH vùng 

huyện 

7 Thành phố Tam Kỳ 192.000 151.300 212.100 184.400 

QĐ 

3500/QĐ-

UBND 

8 Huyện Núi Thành 169.100 122.000 186.800 148.700 

QĐ2202/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2020 

9 Huyện Phú Ninh 90.100 10.000 99.500 61.900 
QH vùng 

huyện 

  Tổng cộng 1.634.100 1.101.700 2.224.500 1.777.200 
 

4.2. Đất đai 

Trong quá trình lập quy hoạch, cần xác định các chỉ tiêu đất đai phù hợp 

với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và các quy định có 

liên quan. 

5. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng 

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

Số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 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. 

IV. CÁC YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 

1. Thành lập bản đồ địa hình 

Sử dụng bản đồ nền địa hình bản đồ địa hình 1/10.000; 1/25.000 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 xây dựng vùng. 

2. Lập đồ án quy hoạch 

Nội dung thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Điều 4 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-22-2019-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung-434735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-01-2016-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-304552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-558-qd-ttg-tieu-chi-huyen-thi-xa-thanh-pho-nong-thon-moi-2016-308081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1980-qd-ttg-bo-tieu-chi-quoc-gia-xa-nong-thon-moi-2016-2020-325989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-691-qd-ttg-2018-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-383729.aspx


dựng khu chức năng đặc thù; Trong đó cần lưu ý các vấn đề sau: 

2.1. Về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện 

trạng 

- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, địa 

chất..., đặc điểm cảnh quan sinh thái vùng liên huyện phía Đông và các khu vực 

phụ cận có ảnh hưởng đến định hướng phát triển của vùng liên huyện phía 

Đông. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng 

thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng. 

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Thực trạng phát triển các 

ngành, lĩnh vực chủ yếu: Đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, các dự án chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. 

- Đánh giá việc phối hợp, liên kết phát triển giữa vùng Đông với các tỉnh 

lân cận, các huyện phía Tây và giữa các huyện trong vùng; nêu rõ hiệu quả, bất 

cập trong triển khai việc liên kết phát triển đối với công tác quản lý thực hiện 

quy hoạch, làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong đồ án quy hoạch. 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan, thống kê hiện 

trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch, đánh giá hiệu quả sử dụng đất; hiện 

trạng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, xác định những vấn đề còn tồn tại về hệ 

thống hạ tầng xã hội. Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi 

trường gồm các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát 

nước thải, cấp điện, chiếu sáng, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang... 

- Đánh giá, rà soát việc thực hiện các quy hoạch đang có hiệu lực trên địa 

bàn vùng liên huyện; Rà soát, cập nhật các quy hoạch xây dựng được phê duyệt 

trong phạm vi hành chính vùng liên huyện, các quy hoạch cấp vùng, cấp tỉnh có 

liên quan. 

2.2. Mối quan hệ vùng 

2.2.1. Tác động ngoại vùng: 

Vùng liên huyện phía Đông Quảng Nam trong chiến lược kinh tế biển; 

trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và Vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 

Vùng liên huyện phía Đông Quảng Nam trong vùng tỉnh Quảng Nam 

2.2.2. Tác động nội vùng 

Ảnh hưởng từ các không gian chức năng chính đến phát triển vùng liên 

huyện phía Đông như: Khu Kinh tế mở Chu Lai, vùng đô thị Đông Nam của 

tỉnh, đô thị Hội An và vùng phụ cận… 

2.3. Xác định tầm nhìn và các mục tiêu phát triển vùng: 

- Xác lập tầm nhìn: Trên cơ sở nghiên cứu, nhận dạng vị thế phát triển của 

vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam và bối cảnh kinh tế - xã hội và phát 

triển hệ thống đô thị của tỉnh để đề xuất tầm nhìn của vùng, hình ảnh và vị thế 

phải hướng tới vùng, tạo ra một vùng không gian lãnh thổ phát triển bền vững 



trong xu thế là trung tâm kinh tế biển thịnh vượng, một vùng có môi trường đầu 

tư và môi trường sống chất lượng cao của quốc gia và khu vực. 

- Xác lập các mục tiêu phát triển phải đạt được của vùng liên huyện phía 

Đông tỉnh Quảng Nam về các mặt như sau: 

+ Về phát triển và phân bố dân cư; về xu thế đô thị hóa, thu hút lao động 

và môi trường đô thị; định hướng phát triển của các đô thị trong vùng. 

+ Về chất lượng dịch vụ của các khung hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

+ Về bảo vệ khung môi trường tự nhiên của vùng. 

2.4. Đề xuất phân vùng phát triển: 

- Xác lập các phân vùng phát triển không gian, theo hướng vừa nối kết với 

tổng thể phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; các tỉnh lân 

cận và toàn tỉnh nhằm sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn. 

- Các phân vùng không gian xây dựng tập trung như công nghiệp lớn, các 

vùng đô thị phát triển tập trung. 

- Các phân vùng cảnh quan phải bảo toàn gắn với dịch vụ du lịch, bảo tồn, 

tôn tạo cảnh quan thiên nhiên. 

- Các phân vùng không gian đô thị và nông thôn gắn với công nghiệp vừa 

và nhỏ. 

- Các vùng không gian đầm, vịnh, hải đảo... 

- Các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng; khu vực cấm xây dựng. 

- Đề xuất trên cơ sở xem xét các phương án chiến lược về phát triển kinh 

tế - xã hội của vùng, nội dung dự báo nhằm xác lập tiền đề phát triển vùng, gồm: 

+ Dự báo về các động lực kinh tế chủ đạo của vùng trên cơ sở dự báo phát 

triển của tỉnh Quảng Nam và các đô thị trong khu vực nghiên cứu; 

+ Dự báo về quy mô dân số, lao động, cơ cấu lao động, dân cư đô thị và 

nông thôn và xu hướng chuyển dịch cơ cấu dân cư và lao động, tỷ lệ tăng trưởng 

cơ học và nguồn di cư trong vùng lập quy hoạch theo các giai đoạn; 

+ Dự báo quỹ đất và hướng chuyển dịch đất đai cho các mục đích xây 

dựng trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các đơn vị hành chính; 

+ Xác định quy mô một số khu chức năng quan trọng (công nghiệp, du 

lịch, khu đào tạo...), trọng điểm đầu tư theo các giai đoạn; 

+ Rà soát, xem xét sự hình thành của các đô thị trong bối cảnh mới về 

không gian kinh tế liên huyện để có những điều chỉnh cụ thể trên cơ sở phân bố 

lao động hợp lý trong vùng, bao gồm: Khu Kinh tế mở Chu Lai, đô thị Đông 

Nam Quảng Nam... 

2.5. Về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội  

- Xác định các định hướng lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 

thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và vùng tỉnh Quảng Nam có tác động đến 



không gian vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam. 

- Đề xuất các định hướng chính và các khung trong phát triển không gian 

vùng: Các vùng chức năng lớn, các trục kinh tế - không gian chủ đạo của vùng 

liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam trên cơ sở xem xét, rà soát các khung 

giao thông hiện có và dự kiến mới. 

- Đề xuất hệ thống không gian công nghiệp, cảng, hướng sử dụng đất và 

yêu cầu tổ chức không gian các khu công nghiệp lớn, các ngưỡng phát triển về 

quy mô, loại hình công nghiệp; các khu, điểm công nghiệp gắn với địa bàn đô 

thị, nông thôn, vùng nông - lâm nghiệp và thủy hải sản... 

- Đề xuất tổ chức không gian đô thị, phân cấp loại đô thị, lựa chọn hình 

thái, cấu trúc, chức năng và quy mô các đô thị, trong đó trọng tâm là vùng phát 

triển trọng điểm các đô thị lớn có cấp độ vùng tỉnh. 

- Đề xuất tổ chức không gian biển đảo, dải ven biển, phạm vi phát triển các 

khu du lịch, vùng bảo vệ; các đô thị có chức năng dịch vụ gắn với dịch vụ du 

lịch biển để thúc đẩy phát triển không gian du lịch biển để khai thác và bảo vệ 

các vùng tiềm năng về cảnh quan, giá trị về môi trường... Xác định mối liên kết 

không gian du lịch biển và núi, rừng. 

- Xác định các vùng chức năng tăng cường cho sự tăng trưởng của vùng 

ven biển để có đủ vị thế phát triển các khu chức năng hỗ trợ như: Chức năng 

trung tâm đào tạo, liên kết phát triển dịch vụ nhà ở và dịch vụ đô thị cho các khu 

công nghiệp tập trung... để phát triển đồng bộ trong không gian kinh tế chung. 

2.6. Về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật diện rộng. 

 - Xác định chỉ giới đường đỏ các trục đường: quốc lộ, đường tỉnh, đường 

huyện, các tuyến giao thông quy hoạch mới. 

- Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng đô thị; xác định cao độ xây 

dựng khống chế của từng khu vực, đô thị và các trục giao thông chính. Xác định 

các lưu vực, hướng thoát nước. Xác định các tuyến thoát nước mưa cho vùng 

liên huyện phía Đông. 

- Xác định, tính toán nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn nước cho từng 

khu vực theo từng giai đoạn cho phù hợp, phân vùng cấp nước và định hướng 

kết nối liên vùng. 

- Phân chia các lưu vực thoát nước và tính toán đưa ra các biện pháp thoát 

nước và xử lý cụ thể cho từng khu vực. Xác định vị trí, quy mô trạm trung 

chuyển chất thải rắn và khu xử lý chất thải rắn. Xác định vị trí quy mô nghĩa 

trang, nghĩa địa cấp vùng. 

2.7. Về đánh giá môi trường chiến lược 

- Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của các phương án quy 

hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, đảm bảo 

phát triển bền vững.  

- Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy 



hoạch.  

- Khuyến nghị các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường còn 

tồn tại trong đồ án quy hoạch. 

2.8. Yêu cầu đối với việc đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên. 

Đề xuất Chương trình phát triển hệ thống đô thị, các chương trình sắp xếp 

dân cư khu vực ven biển, xây dựng nông thôn mới; Chương trình cung cấp nước 

sạch đô thị và nông thôn; chương trình thoát nước vùng; chương trình trồng 

rừng và phát triển rừng phòng hộ, rừng cảnh quan. Các dự án phát triển đô thị; 

đường giao thông cấp vùng; nâng cấp các tuyến đường tăng tính kết nối giao 

thông… 

2.9. Quy định quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và những 

yêu cầu khác liên quan đến đặc điểm riêng của từng vùng. 

Đề xuất các yêu cầu quản lý quy hoạch và xây dựng hệ thống đô thị, khu 

dân cư và các khu chức năng nhằm bảo vệ vùng cảnh quan tự nhiên, vùng nông 

lâm ngư nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất, tạo lập không gian đô thị 

và nông thôn đặc trưng của tỉnh Quảng Nam. 

V. DANH MỤC, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ, SẢN PHẨM 

1. Phần bản vẽ: 

TT Tên sản phẩm Tỷ lệ bản vẽ 

1 Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng Tỷ lệ thích hợp 

2 

Các sơ đồ hiện trạng vùng: Điều kiện tự nhiên; hiện 

trạng phân bố dân cư và sử dụng đất; hiện trạng hệ 

thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp 

vùng 

1/50.000  

3 

Các sơ đồ về phân vùng và định hướng phát triển không 

gian vùng: Xác định các vùng phát triển, bảo tồn, hạn 

chế phát triển, vùng cấm phát triển; tổ chức hệ thống các 

đô thị, các khu vực dân cư nông thôn; phân bố, xác định 

quy mô các không gian phát triển công nghiệp, nông 

nghiệp, lâm nghiệp; các vùng nghỉ ngơi du lịch, khai 

thác, bảo về thiên nhiên, tôn tạo, các vùng di tích lịch sử 

văn hóa và các chức năng khác, phân bố cơ sở kinh tế - 

kỹ thuật cấp vùng 

1/50.000 

4 

Các sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: Giao 

thông, cao độ nền, thoát nước mặt, cung cấp năng lượng, 

viễn thông, cấp nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa 

trang 

1/50.000 

5 Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược Tỷ lệ thích hợp 

2. Phần văn bản. 



- Thuyết minh tổng hợp (Thuyết minh, bản vẽ thu nhỏ, phụ lục và các văn 

bản pháp lý liên quan). 

- Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch. 

- Các dự thảo: Tờ trình, Quyết định phê duyệt. 

3. Số lượng sản phẩm.  

Số lượng sản phẩm là 20 bộ, bao gồm: 

- Thuyết minh tổng hợp. 

- Bản đồ quy hoạch in màu đúng tỷ lệ. 

- Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch. 

- Đĩa CD lưu trữ các bản vẽ A0, A3 và văn bản. 

VI. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Quy trình thực hiện chung: 

 + Thu thập số liệu, khảo sát thực địa; đề xuất phương án quy hoạch. 

 + Tổ chức hội thảo đóng góp ý tưởng cho Đồ án. 

 + Báo cáo thống nhất quy hoạch.  

 + Tổ chức Hội thảo phản biện đồ án quy hoạch. 

 + Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình thẩm định. 

2. Lựa chọn Tư vấn lập quy hoạch: 

Sở Xây dựng – chủ đầu tư công tác lập quy hoạch thuê tổ chức tư vấn trong 

nước phối hợp vơi chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập đồ án quy hoạch. 

3. Hội thảo ý tưởng quy hoạch: 

Sau khi có số liệu về Hiện trạng cũng như đề xuất phương án ý tưởng từ 

đơn vị tư vấn, sẽ tổ chức một Hội thảo chuyên đề về Quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam. Hội thảo dự kiến sẽ được Chủ trì và 

tham luận bởi các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: Môi trường - hệ 

sinh thái, kiến trúc sư quy hoạch... 

4. Tổ chức Hội thảo phản biện đồ án quy hoạch: 

a) Thuê chuyên gia phản biện: 

Để phản biện cho đồ án, dự kiến sẽ mời 03 chuyên gia trong các lĩnh vực 

Môi trường - sinh thái và kiến trúc sư quy hoạch sẽ tham gia xuyên suốt trong 

quá trình thực hiện đồ án, kể cả các phiên báo cáo trước Chủ đầu tư. 

b) Hội thảo phản biện 

Sau khi đồ án được hoàn thành phần dự thảo, góp ý của các cơ quan, đơn vị 

và cá nhân, tổ chức Hội thảo phản biện đồ án quy hoạch. 

Hội thảo dự kiến sẽ được Chủ trì bởi các chuyên gia phản biện và lãn đạo 



địa phương. 

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

- Lập nhiệm vụ quy hoạch:  60 ngày; 

- Thời gian lập đồ án: 12 tháng, từ ngày ký hợp đồng tư vấn lập đồ án 

(không kể thời gian Hội thảo, phản biện; thời gian lấy ý kiến các cơ quan, tổ 

chức; trình thẩm định, phê duyệt đồ án). 

6. 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: tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp vơi 

chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập đồ án quy hoạch; Thực hiện theo luật Đấu 

thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. 

VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ 

1. Tổng hợp chi phí 

Tổng mức dự toán kinh phí lập quy hoạch: 9.661.613.000 đồng 

(Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm mười ba ngàn 

đồng y). Cụ thể: 
STT Hạng mục/Công việc Phương pháp tính  Kinh phí  Ghi chú 

A CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH 

  

7.432.143.903   

1 Thành lập bản đồ địa hình 

  

1.855.526.394   

2 Lập quy hoạch sau thuế 
 

 

5.340.636.506   

3 Lập nhiệm vụ khảo sát sau thuế 

  

55.665.791   

4 Lập nhiệm vụ quy hoạch sau thuế 

  

180.315.212   

B CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
  

37.550.886 
 NĐ63/2014/ 

NĐ-CP  

1 

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HS 

dự thầu (A1+A2)/1,1*0,454% 29.700.527 

 16/2019/TT-

BXD  

2 Thẩm định hồ sơ mời thầu (A1+A2)/1,1* 0,05% 3.270.983   

3 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (A1+A2)/1,1* 0,05% 3.270.983   

4 
Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị 

nhà thầu (A1+A2)/1,1* 0,02% 1.308.393   

C 

CHI PHÍ THẨM ĐỊNH, QUẢN LÝ, 

LẤY Ý KIẾN VÀ CÔNG BỐ QUY 

HOẠCH   
1.145.337.944   

1 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 

  

32.784.584   

2 
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc 

và bản đồ 

  

75.557.034   



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

2 Thẩm định hồ sơ khảo sát 
  

47.918.435   

3 Thẩm định đồ án quy hoạch 
 

 

181.020.267   

4 
Quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy 

hoạch  

 

171.507.259   

5 Chi phí Hội thảo, phản biện đồ án 
 

 

500.000.000  Tạm tính  

6 Công bố quy hoạch 

  

136.550.365   

D CHI PHÍ KHÁC 

  

168.251.589   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán  (A+B+C)*0,733% 63.148.190 
TT09/2016/TT-BTC, 

TT64/2018/TT-BTC 2 Chi phí kiểm toán (A+B+C)* 1,220% 105.103.399 

E DỰ PHÒNG PHÍ 

 

878.328.432   

F TỔNG CỘNG A + B + C+ D 9.661.612.754   

  Làm tròn 

 

9.661.613.000   

Dự toán kinh phí nêu trên là cơ sở phân bổ vốn và thực hiện các bước tiếp 

theo. Đối với phần chi phí Hội thảo, phản biện đồ án, Chủ đầu tư có trách nhiệm 

lập kế hoạch và dự toán chi phí cụ thể trình phê duyệt trước khi thực hiện. 

Kinh phí thực tế được quyết toán cụ thể theo các nội dung hồ sơ quy hoạch 

được duyệt. 

2. Nguồn vốn đầu tư 

Vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa./. 
 

 

 


