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A. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH 

I. TỔNG QUAN 

1. Thông tin chung 

Tên đồ án:  QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HAI BÊN SÔNG THU 

BỒN, TỪ CẦU GIAO THỦY ĐẾN CỬA ĐẠI GIAI ĐOẠN 

ĐẾN 2030 VÀ NĂM 2050 

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 

 Sông Thu Bồn có diện tích lưu vực rộng 10.350 km2, là một trong những 

sông nội địa có lưu vực lớn nhất Việt Nam. Sông bắt nguồn từ khối núi Ngọc 

Linh thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và đổ ra biển tại cửa Đại, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam; một nhánh chảy vào sông Vĩnh Điện để đổ nước vào 

sông Hàn, Đà Nẵng. Trước khi đổ ra biển tại cửa Đại, một phần nước của sông 

chảy vào sông Trường Giang để đổ ra vịnh An Hòa, xã Tam Quang, huyện Núi 

Thành. Sông Thu Bồn cùng với sông Vu Gia, hợp lưu tại Đại Lộc, tạo thành hệ 

thống sông lớn có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và tâm hồn người 

Quảng. Phần lớn diện tích lưu vực sông chảy trong địa phận Quảng Nam và thành 

phố Đà Nẵng, phần thượng nguồn một phần nằm trên đất Kon Tum và Quảng 

Ngãi. 

 Vùng hạ lưu sông Thu Bồn – Nam Hội An đoạn từ cầu Cửa Đại đến cầu 

Giao Thủy thuộc địa phận các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và 

thành phố Hội An là vùng có vị trí, điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi, nền văn 

hóa đa dạng, phong phú như: 

 + Là một phần không gian cảnh quan gắn bó mật thiết và có các giá trị tạo 

nên Di sản văn hóa thế giới Hội An.  

 + Trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, khu vực hạ lưu sông 

Thu Bồn nằm trong Vùng đệm tạo điều kiện cho việc phục hồi các hệ sinh thái 

sông biển trong cả khu vực. Chức năng quan trọng ở vùng đệm là thông qua việc 

duy trì hệ sinh thái cho cả rừng và biển. Vùng Cửa Đại giống như hệ thống máy 

lọc sinh quyển tự nhiên đối với chất ô nhiễm và bùn lầy phù sa nhằm bảo vệ, duy 

trì, cân bằng dòng cácbon, hạn chế xói lở, lọc nước không khí, bảo vệ cho cả 

vùng biển Cù Lao Chàm tạo môi trường tốt nhất cho san hô sinh tồn, phát triển.  

 + Hệ sinh thái đa dạng: Khu rừng ngập mặn cửa sông ven biển, các cồn bãi 

ven sông… 
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 + Giá trị văn hóa-lịch sử đặc thù với nhiều làng nghề, di tích lịch sử-văn 

hóa… 

 Trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, khu vực hiện đang được quản 

lý bởi các quy hoạch xây dựng vùng huyện (Duy Xuyên, Đại Lộc); quy hoạch 

chung đô thị (Hội An, Điện Bàn, Duy Hải Duy Nghĩa-Nam Phước…), quy hoạch 

Phân khu (Phương An thuộc đô thị Điện Bàn), các quy hoạch chi tiết xây dựng đô 

thị, khu chức năng; các quy hoạch nông thôn… 

 Bên cạnh đó, hạ lưu sông Thu Bồn có liên quan và còn được quản lý bởi các 

ngành khác như: giao thông-vận tải, nông nghiệp, thủy lợi… 

 Trong thời gian đến, với những giá trị về mặt di sản văn hóa và tự nhiên, 

hoạt động đầu tư, xây dựng ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn dự báo sẽ không ngừng 

phát triển, nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực như: 

dân cư đô thị, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao… 

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

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

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

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

hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại là 

cần thiết. 

 

3. Mục tiêu lập quy hoạch  

3.1. Mục tiêu chung 

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

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

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



 Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại 

5 

 

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

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

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

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

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

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

nâng cao đời sống của nhân dân. 

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

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

đô thị hỗ trợ phát triển du lịch. 

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

quốc gia. 

NGHỊ ĐỊNH 168/2017/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT DU LỊCH 

Điều 13. Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia 

1. Có ít nhất 02 tài nguyên du lịch, trong đó có tài nguyên du lịch cấp quốc gia; có ranh giới xác định trên bản đồ 
địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực. 

2. Có trong danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

3. Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống 
và các nhu cầu khác của khách du lịch, bao gồm: 

a) Có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối 
thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hạng từ 4 sao trở 
lên; 

b) Các điều kiện quy định tại các điểm a, c, và d khoản 2 Điều 12 Nghị định này. [a) Có hệ thống điện lưới, hệ 
thống cung cấp nước sạch; c) Có nội quy, hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh về khu du lịch; có hệ thống biển chỉ 
dẫn, biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan;d) Cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn 
du lịch.] 

4. Có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia. 

5. Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm: 

a) Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường; 

b) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 4 Điều 12 Nghị định này.[a) Có bộ phận bảo vệ, cứu hộ, 
cứu nạn; b) Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức quản lý khu du lịch; c) Có bộ phận thông tin hỗ trợ khách 
du lịch; có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; d) Nhà vệ sinh công 
cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao 
điểm; e) Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.] 

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

chủ đạo của cụm động lực phía Bắc Quảng Nam, với các chức năng chính là công 

trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hoá dịch vụ du lịch, giải trí, biểu 

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

5. 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; 

 - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

 - 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; 

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

Nam về việc 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 
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Nam về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến 

năm 2020 – 2030; 

 - Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt đề án phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020; 

 - Nghị quyết số 105/NQ-HĐND  ngày 29/4/2008 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; 

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

 - Thông báo số 137/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cuộc họp thông qua đề cương 

nhiệm vụ lập Quy hoạch, thiết kế cảnh quan ven sông Thu Bồn; 

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

6. 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; 

 - 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 

7. 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 

Hội An, Điện Bàn; các quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên, Đại Lộc; 

quy hoạch chung các đô thị Nam Phước, Duy Hải-Duy Nghĩa; quy hoạch phân 

khu Phương An và các quy hoạch khác có liên quan.  

 - Đánh giá khả năng liên kết và phát huy giá trị cảnh quan giữa các khu vực. 

 - Pháp lý về hành lang sông, di sản. 

 - Khả năng đáp ứng tiêu chí khu du lịch quốc gia 

7.1.  Phạm vi nghiên cứu: 

 Phạm vi nghiên cứu gồm các xã ven sông Thu Bồn thuộc bốn đơn vị hành 

chính gồm thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc và huyện Duy 

Xuyên. 
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7.2. Ranh giới quy hoạch: 

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

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

Điện Minh, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Phong, Điện Trung, Điện 

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

Vinh, Duy Thành, Duy Phước, Nam Phước, Duy Trinh, Duy Châu của huyện 

Duy Xuyên. 

 Ranh giới cụ thể:   

 + Phía Đông: giáp Cửa Đại; 

 + Phía Tây: giáp cầu Giao Thủy; 

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

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

hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc; 

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

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

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

vùng huyện Duy Xuyên. 

 

7.3.  Quy mô lập quy hoạch 

Tổng quy mô lập quy hoạch khoảng 9.516 ha. Trong đó: 

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

+ Phân theo địa phương: 

Stt Địa phương Diện tích (ha) 

1 Tp Hội An           1.368  

2 Thị xã Điện Bàn           4.768  

3 Huyện Duy Xuyên           3.136  
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4 Huyện Đại Lộc               244  

  Tổng cộng           9.516  

 

Sơ đồ ranh giới phân theo địa phương 

7.4. Niên độ lập quy hoạch 

a) Một số cơ sở: 

Việc xác định niên độ quy hoạch dựa trên cơ sở một số các định hướng 

chính như: 

- Giai đoạn của Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đã được phê duyệt Nhiệm vụ 

theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11/8/2020: thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Các quy hoạch xây dựng trên địa bàn:  

+ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị  Hội An đã được phê duyệt 

Nhiệm vụ theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 1/4/2019 của UBND tỉnh: 

giai đoạn đến 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn: giai đoạn đến 

năm 2030 và năm 2045. 

b) Lựa chọn niên độ quy hoạch 

- Ngắn hạn đến năm 2030; 

- Dài hạn đến năm 2050. 
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II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT 

1. Các tiềm năng và động lực phát triển. 

1.1. Tiềm năng  

 - Là khu vực chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc, làm nên nét đặc trưng 

như các Di tích lịch sử văn hoá Chăm Pa (thánh địa Mỹ Sơn, kinh đô Trà Kiệu), 

lăng mộ Bà Thứ Phi và các tướng Tây Sơn, đô thị cổ Hội An… 

 - Giá trị thiên nhiên đặc sắc: khu vực quy hoạch có ranh giới thuộc thành 

phố Hội An nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, với hệ sinh 

vật đa dạng phong phú đã tạo nên những vùng cảnh quan đa dạng, thuận lợi trng 

việc khai thác, phát triển du lịch. Đối với các khu vực còn lại, tuy nằm ngoài khu 

dự trữ sinh quyển song là thượng nguồn, vẫn có một giá trị về tự nhiên lớn và một 

trong những cơ sở quan trọng  

 -  Là vùng đất có nhiều làng nghề truyền thống phát triển mạnh mẽ, Trải qua 

bao thăng trầm của lịch sử, những làng nghề nơi đây vẫn trường tồn với thời gian 

như là chứng nhân của lịch sử.  

 - Có nguồn nguyên liệu dồi dào, đất đai thổ nhưỡng phù hợp với nghề trồng 

dâu nuôi tằm. Những làng nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ nổi tiếng như Đông 

Yên, Thi Lai, Chiêm Sơn, Lệ Bắc…   

 - Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng của sự phát triển. Khu vực quy 

hoạch là một điển hình trong đặc trưng của người Quảng Nam với nhiều đức tính 

quí báu như: cần cù, sáng tạo, quyết tâm, và chính trực. 

1.2. Động lực phát triển 

 - Quảng Nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với vị trí địa 

lý thuận lợi, có đủ 4 loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường không và 

đường thuỷ) tạo điều kiện để Quảng Nam khai thác các thế mạnh về tiềm năng 

lao động, đất đai, các nguồn tài nguyên cho việc phát triển kinh tế - xã hội, mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, giao thương với 

các tỉnh trong nước và quốc tế, hoà nhịp với xu thế phát triển chung của đất nước.  

 Khu vực quy hoạch có mạng lưới giao thông kết nối vùng với nước cộng hòa 

nhân dân Lào và vương Quốc Campuchia  qua các của khấu Bờ Y, Đăk Ốc bằng 

các tuyến đường như Quốc lộ 14B, đường Đông Trường Sơn...  

 - Nằm trong con đường di sản Miền Trung. 

 - Trong tỉnh Quảng Nam, khu vực ven sông Thu Bồn nằm liền kề và gắn liền 

với các khu vực đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua và vẫn 
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còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển lan tỏa trong thời gian đến, đặc biệt là 

trong lĩnh vực du lịch như đô thị Hội An, khu vực du lịch gắn với đền tháp Mỹ 

Sơn… 

 - Nhu cầu du lịch ngày càng gia tăng. Phát triển du lịch sinh thái đang trở 

thành xu hướng phát triển du lịch bền vững hiện nay ở nước ta nói riêng và cả thế 

giới nói chung. Du lịch xanh, du lịch bền vững trên nền tảng du lịch xanh được 

xác định là con đường phát triển xuyên suốt trong những năm tới của ngành du 

lịch Việt Nam. 

 

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; TCVN 7801: 008 - Quy 

hoạch phát triển khu du lịch - 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. 
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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 
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thông trong các khu ở ven làng nghề, đất xây dựng các công trình đầu mối về 

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.  
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 - 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 hai 

bên bờ sông Thu Bồn gắn với phát triển dịch vụ 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 đô thị trên mặt đất, giao thông đường thủy 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, trung tâm giới thiệu, biểu diễn sản phẩm, 

làng nghề, 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. 

 - Xác định các độ cao trung bình, các vị trí cao tối đa và cao tối thiểu trong 

các khu vực điển hình của làng nghề.  

 - Thiết kế minh hoạ kiến trúc cảnh 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: 
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 + Hệ thống các trung tâm (hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ, vui chơi giải 

trí...) 

 + Các đơn vị ở; 

 + Các cụm phát triển du lịch như làng nghề, các trung tâm giới thiệu sản 

phẩm, các trung tâm hội nghị, biểu diễn, tổ chức lễ hội truyền thống. 

 + Đất canh tác, vùng nguyên liệu. 

 + 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. Thiết kế cảnh quan: 

 - Xác định các nguyên tắc thiết kế cảnh quan 

 - Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan: 

 + Xác định khu vực hiện hữu; khu vực dự kiến phát triển mới; khu vực cảnh 

quan thiên nhiên, nhân tạo; khu vực bảo tồn và khu vực đặc thù. 

 + Định hướng về hình ảnh đô thị và không gian kiến trúc theo tính chất, mục 

tiêu phát triển của từng khu vực . 

 - Tổ chức không gian các khu trung tâm, các trung tâm giới thiệu sản phẩm, 

các trung tâm hội nghị, biểu diễn, tổ chức lễ hội truyền thống  

 - Tổ chức các trục không gian chính: 

 + Định hướng kiến trúc cho các trục đường chính, các khu vực đặc trưng 

trong toàn khu theo nguyên tắc đảm bảo sự chuyển tiếp về hình ảnh kiến trúc 

truyền thống đã phát triển qua các giai đoạn. 

 + Đề xuất bảo tồn, khai thác cảnh quan thiên nhiên hiện hữu về địa hình, cây 

xanh, sông hồ, mặt nước, bổ sung thiết kế cảnh quan nhân tạo. 

  - Đề xuất khu vực bảo tồn di sản văn hóa lịch sử  

 - Nghiên cứu các quy định quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các khu vực 

trọng điểm. 

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

- Chuẩn bị kỹ thuật:  
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 + 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 khu ở bao gồm đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.  

 + Xác định vị trí quy mô, số lượng các công trình giao thông: Ga đường sắt, 

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) 
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 + 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; 

 + 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; 

3.6. 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 

tháng 02 năm 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 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
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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 

 - 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, 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. 
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 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:  

  - 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 du lịch, 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  

Nội dung thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Điều 14 Thông tư số 

12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm 
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vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu 

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

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

nhiên, hạ tầng, văn hóa lịch sử; Xác định các nguy cơ, các vấn đề tồn tại lớn gắn 

với định hướng phát triển du lịch: lũ lụt, sạt lở; Xung đột, mẫu thuẫn giữa bảo 

tồn, và phát triển 

 - Rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng liên quan (bao gồm các đồ án đã 

được phê duyệt, đang được tổ chức lập, dự kiến sẽ lập) trong khu vực nghiên cứu 

lập quy hoạch để kế thừa và đề xuất hướng xử lý phù hợp. Cập nhật, tổng hợp các 

nghiên cứu có liên quan, các đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh đã và đang được nghiên 

cứu về các vấn đề liên quan đến sông Thu Bồn. 

- Đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch, chú trọng các chỉ tiêu về du lịch phù hợp 

với các điều kiện của tỉnh, địa phương, phù hợp với xu hướng du lịch sinh thái. 

  - Phát huy các giá trị văn hóa lịch sử và xây dựng không gian có bản sắc 

riêng về văn hóa, lịch sử, sinh thái trong tương lai; xác định mối liên hệ gắn kết 

mật thiết giữa các khu quần cư cũ và các khu dân cư mới, vành đai xanh sông Thu 

Bồn; thiết kế minh họa 1 số trọng điểm về cảnh quan. 

 - 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 du lịch nằm trên con đường di sản Miền Trung 

 + Các vùng sản xuất, canh tác, vùng nghiên liệu phục vụ cho làng nghề;  

 + Các vành đai xanh dọc theo sông Thu Bồn; các hành lang xanh dọc các 

trục cảnh quan. 

 + Các khu quảng trường trung tâm, khu biểu diễn làng nghề, các trung tâm 

hội nghị và các công viên, vườn hoa; 

 - Đề xuất quy hoạch về giao thông đường bộ, đường thủy và các điểm kết 

nối nhằm đảm bảo khai thác không gian ven sông, hình thành tuyến du lịch sông 

nước; đảm bảo vai trò là đầu mối giao lưu, giao thông, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh 

Quang Nam, mối liên hệ vùng, với cả nước và quốc tế, điều chỉnh mặt cắt một số 

tuyến giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án. 

 - 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 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 vụ Quy 

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

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 ranh giới hành chính các 

huyện có sông Thu Bồn chảy qua, thuộc tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích: 95.16 

km2. Trong đó diện tích mặt nước chiếm khoảng 25.71 km2, diện tích đất liền 

chiếm 69.45 km2 

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) 
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-  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 

69.45km2.     

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

năm 2006: 05 tờ; 

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản 

năm 2006-2009: 48 tờ; 

+ 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 27.78km2. Khối lượng công tác trắc địa như sau: 

- Khống chế mặt bằng đường chuyền hạng IV - địa hình cấp III: 10 điểm; 

- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 1 - địa hình cấp III    : 50 điểm; 

- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 - địa hình cấp III    : 100 điểm; 

- Khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV - địa hình cấp III         : 30 km; 

- Khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - địa hình cấp III         : 60 km; 



 Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại 

25 

 

- Đo vẽ BĐĐH tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 2m - ĐH cấp III:      27.78km2. 

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 1/10.00: 69.45km2 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.00 mới: 27.78km2. 

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: 

- 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.  
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- 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. Tổ chức thực hiện 

1.1. 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. 

1.2. Lựa chọn Tư vấn lập quy hoạch: 

Sở Xây dựng – chủ đầu tư công tác lập quy hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức 

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

hoạch. 

1.3. 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 Ven sông 

Thu Bồn. 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... 

1.4. 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 lãnh đạo 

địa phương. 

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

- Lập nhiệm vụ quy hoạch:  60 ngày; 



 Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại 

28 

 

- 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: 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. 

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 

nghĩa trang. 

1/10.000 9 

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 Thích hợp 9 
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Stt Tên bản vẽ Tỷ lệ Số lượng 

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) 

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 

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 
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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: 

1. Tổng hợp kinh phí: 

 

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

A CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH   7.609.098.480   

1 Thành lập bản đồ địa hình   1.575.966.000   

2 Lập quy hoạch sau thuế 
 

 5.791.599.000   

3 Lập nhiệm vụ khảo sát sau thuế   47.278.980   

4 Lập nhiệm vụ quy hoạch sau thuế   194.254.500   

B 
CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU 
  38.177.382  NĐ63/2014/ 

NĐ-CP  

1 

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá 

HS dự thầu (A1+A2)/1,1* 0,444% 30.140.039 

 16/2019/TT-

BXD  

2 Thẩm định hồ sơ mời thầu (A1+A2)/1,1* 0,05% 3.348.893   

3 

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu (A1+A2)/1,1* 0,05% 3.348.893   

4 

Hội đồng tư vấn giải quyết kiến 

nghị nhà thầu (A1+A2)/1,1* 0,02% 1.339.557   

C 

CHI PHÍ THẨM ĐỊNH, QUẢN 

LÝ, LẤY Ý KIẾN VÀ CÔNG BỐ 

QUY HOẠCH 

  1.293.741.231   

1 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch   35.319.000   

2 Giám sát khảo sát   64.173.336   

2 Thẩm định khảo sát   40.640.623   

3 Thẩm định đồ án quy hoạch 
 

 200.441.976   

4 

Quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy 

hoạch 
 

 189.911.796   

5 Chi phí Hội thảo, phản biện đồ án 
 

 500.000.000  Tạm tính  

6 Chi phí lấy ý kiến cộng đồng 
 

 105.301.800   

7 Công bố quy hoạch   157.952.700   

D CHI PHÍ KHÁC   63.838.862   

  
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán  (A+B+C)* 0,714% 63.838.862 TT10/2020/TT-

BTC 

E DỰ PHÒNG PHÍ          900.485.595    

F TỔNG CỘNG 

A + B + C+ 

D+E      9.905.341.550    

  Làm tròn       9.905.342.000    

2. Chi phí khảo sát 

(Theo Phụ lục đính kèm) 
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3. 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 : 6.945 ha 

a) Chi phí lập quy hoạch  

* Nội suy chi phí Cận dưới Tính toán Cận trên 

Diện tích (ha) 5.000 6.945 10.000 

Định mức chi phí (triệu đồng) 3.300 3510,0600 3.840 

3300 - ( 6945 - 5000 ) * ( 3300 - 3840 ) / ( 10000 - 5000 ) = 3510,06 triệu đồng 

*Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài phối hợp tư vấn trong nước  

 3.510.060.000  * 1,5  =   5.265.090.000  đồng 

*Chi phí lập quy hoạch sau thuế:      

  5.265.090.000  x 1,1  =   5.791.599.000  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  6.945 10.000 

Định mức chi phí (trđ) 170,83  176,595 185,65 

170,83 - (6945 - 5000) * ( 170,83 - 185,65 ) / (10000 - 5000) = 176,595 triệu đồng 

*Chi phí lập Nhiệm vụ quy hoạch sau thuế: 

 176.595.000  x 1,1 =   194.254.500  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. 

176.595.000 x 20%  =  35.319.000 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  5.265,000 7.000  

Định mức chi phí (%) 3,9 3,807 3,2 

3,9 - ( 5265 - 5000 ) * ( 3,9 - 3,2 ) / ( 7000 - 5000 ) = 3,807%    

- Chi phí thẩm định quy hoạch :  

 5.265.090.000  x 3,807% =  200.441.976  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  5.265,000 7.000  

Định mức chi phí (%) 3,7 3,607 3,0 

3,7 - ( 5265 - 5000 ) * ( 3,7 - 3 ) / ( 7000 - 5000 ) = 3,607% 

Chi phí quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch 

5.265.090.000  x 3,607% =  189.911.796  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. 

5.265.090.000 x 2% = 105.301.800 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. 

 5.265.090.000 x 3% = 157.952.700 đồng 

4. Nguồn vốn đầu tư 

Vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa./. 

 



 

 


