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I. TỔNG QUAN 

1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch 

Quảng Nam là một trong số ít các tỉnh của Việt Nam có lợi thế lớn về tài 

nguyên, tiềm năng phát triển cả không gian du lịch vùng ven biển, bãi biển, 

không gian trên - dưới đáy biển và trên các đảo. Với đường bờ biển dài gần 125 

km, chủ yếu là các bãi cát trắng, phẳng, mịn, ít bị ô nhiễm; quần đảo Cù Lao 

Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới với nước biển trong 

xanh, sinh vật phong phú, đa dạng; khu vực này có sự kết hợp hết sức độc đáo, 

đa dạng của không gian du lịch sinh thái biển – sông nước (dòng Trường Giang 

chạy theo hướng Bắc Nam song song và ôm sát với đường bờ biển). Dọc bờ 

biển Quảng Nam có một không gian văn hóa dân gian đặc sắc, đa dạng bao gồm 

không gian văn hóa Hội An (các làng nghề truyền thống, các phong tục tập 

quán,..), không gian văn hóa các làng quê, làng nghề vùng biển như các làng 

chài Hà My, nước mắm Cửa Khe, Tam Hòa, làng quê Tam Tiến, Bình Minh; 

Tam Hải;  không gian các lễ hội vùng biển như lễ hội cầu ngư, lễ hội làng nghề, 

lễ hội văn hóa vùng biển,...; khu vực này cũng là nơi cung cấp chủ yếu các loại 

hải sản, nguồn ẩm thực biển hấp dẫn,... 

Nghị Quyết số 145/2009/NQ-HĐND, ngày 22/7/2009 về quy hoạch tổng 

thể phát triển du lịch  tỉnh Quảng Nam  đến năm 2015, định hướng 2020 đã 

khẳng định mục tiêu: Phát triển nhanh và bền vững để du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn góp phần tăng thu nhập cho xã hội, nâng cao đời sống nhân 

dân, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với củng cố quốc phòng an ninh; 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao 

trình độ dân trí, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển nhiều dịch vụ trở thành “đầu 

tàu” lôi kéo các ngành kinh tế khác phát triển, tạo việc làm, góp phần xoá đói 

giảm nghèo ở các vùng còn nhiều khó khăn. 

Những năm qua, điểm sáng trong không gian du lịch Quảng Nam tập trung 

tại khu vực ven biển Điện Bàn, Hội An; các khu vực khác chỉ dừng lại ở tiềm 

năng hoặc hoạt động cầm chừng, mang tính trào lưu và thụ động. Vấn đề ở tính 

kết nối; ở bài toán mô hình; ở không gian và các điều kiện hạ tầng hỗ trợ khác.  

Hiện nay, đối với khu vực Nam Hội An, từ huyện Duy Xuyên đến huyện 

Thăng Bình, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội đối với phát triển kinh tế; khơi phá 

sức sống và sẽ là sắc màu mới trong bức tranh tổng thể du lịch Quảng Nam: 

Về phía Bắc: Cầu Cửa Đại hình thành; không gian đầy tiềm năng này kết 
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thông với khu vực Hội An, 

điểm đến của du lịch thế giới. 

Về phía Nam: Kết nối 

trực tiếp với Cụm động lực sô 

1, gồm: Đô thị Tam Kỳ, trung 

tâm tỉnh lỵ Quảng Nam,  là đô 

thị xanh với nhiều điểm đến: 

Bãi biển Tam Thanh kết nối 

với hồ Phú Ninh; Tượng mẹ 

Việt Nam Anh hùng; hồ Sông 

Đầm - Địa đạo Kỳ Anh. Kết 

nối với trung tâm Công 

nghiệp, đầu mối hạ tầng khu Kinh tế mở Chu Lai; 

Về phía Tây: Theo Quy hoạch Vùng Đông tỉnh Quảng Nam, khu vực phía 

Đông từ Duy Xuyên đến Thăng Bình, trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh, kết nối 

với không gian dọc tuyến quốc lộ 1A, đã xác định là động lực phát triển cho 

cụm số 2; là đầu tàu kết nối với không gian vùng phía Tây hình thành hành lang 

phát triển Quốc lộ 14E; các trục ĐT 613; ĐT 611; ĐT 610. Theo đó, ngoài khai 

phá tiềm năng; việc phát triển vùng đất cũng đã trở thành nhiệm vụ, yêu cầu và 

mục tiêu chung của kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam.  

  

Tiềm năng du lịch khu vực phía Nam Hội An 

Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 

196/TB-UBND ngày 01/6/2015, thống nhất chủ trương nghiên cứu lập quy 

hoạch chung ven biển từ khu vực Duy Xuyên đến Thăng Bình; Thông báo số 

603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch xây dựng và 

triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam; và ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1.b) Công văn số 439/UBND-KTN ngày 

 

Cầu Cửa đại - Dự án kết thông không 

gian du lịch ven biển - sông tỉnh Quảng Nam 
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22/0/2019 về giao Sở Xây dựng báo cáo đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, 

thủ tục tiếp theo để tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển 

huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình theo nhiệm vụ đã được phê duyệt 

Theo đó, việc lập quy hoạch chung là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện 

nay; sẽ đáp ứng các mục tiêu phát triển: 

1. Khai thác và sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên; 

2. Kiểm soát phát triển, đón đầu các cơ hội và thu hút đầu tư; 

3. Hình thành các mối liên kết và các cơ sở cho phát triển bền vững; 

2. Căn cứ lập quy hoạch: 

a. Pháp lý: 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

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

hoạch ngày 29/11/2018; 

- 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. 

b. Nghị Quyết, Thông báo Trung Ương, tỉnh: 

- Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”;  

- Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ nhằm thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về 

“Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; 

- Nghị định 161/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu 

vực biên giới biển; 

- Chỉ thị số 20-CT/TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng về việc Tăng cường 

công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất các dự án ven biển 

- Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

- Căn cứ Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND 
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tỉnh về về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch  tỉnh Quảng Nam  đến năm 

2015, định hướng 2020; 

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

Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến 

năm 2020 và 2030; 

- Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030;  

- Thông báo 196/TB-UBND ngày 01/6/2015, thống nhất chủ trương nghiên 

cứu lập quy hoạch chung ven biển từ khu vực Duy Xuyên đến Thăng Bình; 

-  Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh uỷ về công tác quy 

hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vùng Đông Nam tỉnh 

Quảng Nam;  

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/0/2019 của UBND tỉnh V/v tăng 

cường công tác quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn 

vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam. 

c. Tài liệu, số liệu, bản đồ: 

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

- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam; 

- Quy hoạch chung khu KTM; 

- Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

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

định hướng đến năm 2030; 

- Quy hoạch phát triển du lịch; 

- Đề án Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015 – 2020; 

- Quy hoạch Nông thôn mới; 

- Các đồ án, dự án. 

I. Nhiệm vụ quy hoạch 

1. Tên đồ án:  

Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) khu vực ven biển huyện Duy 

Xuyên và huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035.  

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án: 

a. Mục tiêu tổng quát:  

Quy hoạch tổng thể không gian ven biển và ven sông Trường Giang khu 
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vực từ Duy Xuyên đến Thăng Bình nhằm:   

(1) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đặc biệt đối với phát triển 

kinh tế du lịch; 

(2) Đáp ứng nhu cầu khai thác lợi thế, tiềm năng của khu vực;  

(3) Đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững. 

b. Mục tiêu cụ thể:  

Lập đồ án quy hoạch để làm cơ sở, 

- Quản lý sử dụng đất, kết nối hạ tầng và kiểm soát không gian; 

- Lập các đồ án quy hoạch, các dự án hạ tầng; xây dựng các chương trình 

và các cơ chế, chính sách đầu tư; 

- Kêu gọi và thu hút đầu tư; kiểm soát hoạt động đầu tư và quá trình đô thị 

hóa. 

Luận cứ phạm vi, quy mô, ranh giới lập quy hoạch: 
Luận chứng quy mô: Căn cứ vào các yếu tố sau, 

Cơ sở động lực 

phát triển: Với các tiềm 

năng và các cơ hội trong 

những năm sắp đến; 

kinh tế du lịch được xác 

định là động lực phát 

triển chính tại khu vực ; 

và việc xây dựng cấu 

trúc không gian trong 

đó, không gian du lịch là 

chủ thể tác động, kết 

nối, và lan tỏa được xem 

là mục tiêu thực hiện 

của đồ án. Theo đó, quy 

mô, ranh giới được căn 

cứ trên cơ sở: 

 Đánh giá tiềm 

năng, tài nguyên phát 

triển du lịch: Bao gồm 

đất đai, các không gian nông thôn, khu vực ven sông và ven biển; 

 
Quy hoạch Vùng Đông tỉnh Quảng Nam 
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+  Các điều kiện về hạ tầng kết nối phục vụ du lịch: Bao gồm tuyến sông 

Trường Giang; các tuyến: Cứu hộ, cứu nạn; thanh niên ven biển; các tuyến DX, 

DH trong khu vực; 

+  Liên kết các không gian du lịch và các không gian chức năng khác: Xác 

định hướng tác động chủ yếu từ phía Bắc và lan tỏa dần về phía Nam (khu vực 

Tam Kỳ - Núi Thành); theo đó, gắn với giai đoạn, về không gian quy hoạch, ưu 

tiên hình thành vệt du lịch trên cơ sở tiếp nối vệt ven biển Điện Bàn – Hội An; 

ngoài ra, xem xét sự liên kết và khả năng hình thành với các điểm đô thị, các 

điểm dân cư nông thôn trong khu vực nghiên cứu. 

- Hiện trạng quản lý quy hoạch: Toàn bộ khu vực vùng Đông từ Duy Xuyên 

đến Núi Thành đã nằm trong các quy hoạch chiến lược của Tỉnh: Quy hoạch 

chung khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh tại  

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; Quy hoạch vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 389/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2011. Các đồ án trên là cơ sở để xác định các mục tiêu, quan điểm 

về định hướng phát triển không gian của Vùng.  

Triển khai các định hướng trên, các phân khu đã được triển khai lập các đồ 

án quy hoạch, với các chỉ tiêu đảm bảo cho công tác quản lý, triển khai thực 

hiện, gồm:  Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, Quy hoạch chung Khu Kinh tế 

mở Chu Lai (từ sân bay Chu Lai đến Quốc lộ 14E), Quy hoạch chung thành phố 

Tam Kỳ. 

Riêng đối với khu vực từ Duy Xuyên - Thăng Bình: Cơ sở cho công tác 

quản lý Quy hoạch chủ yếu dựa vào các đồ án  quy hoạch xã nông thôn mới. Về 

bản chất, chưa đủ các điều kiện để đánh giá rõ tiềm năng; chưa rõ các giải pháp: 

Sử dụng đất, quy hoạch không gian; quy hoạch hạ tầng. 

Theo đó, ranh giới đồ án quy hoạch chung thực hiện lần này được xác định 

cần đảm bảo: 

+ Hoàn chỉnh các cơ sở chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo công tác quản lý phát 

triển; 

+ Đảm bảo tính khớp nối, thống nhất đặc biệt đối với hệ thống hạ tầng 

khung và quan hệ giữa các không gian chức năng. 

a. Xác định phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:  

 Trên các cơ sở đó, đồ án xác định phạm vi ranh giới thực hiện của đồ án 

như sau: 
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Hình1. Sơ đồ phạm vi ranh giới lập đồ án 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Theo trục Đông Tây: Từ khu vực sông Trường Giang đến Biển đông; 

tổng chiều dài trung bình khoảng 10km; 

+ Theo trục Bắc Nam: Từ Duy Xuyên đến Núi Thành; tổng chiều dài 

khoảng 40km; 

- Phạm vi lập Quy hoạch:  

+ Bao gồm các xã vùng đông dọc theo sông Trưởng Giang và Biển của từ 

huyện Duy Xuyên đến Thăng Bình; Tổng chiều dài khoảng 16km; 

+ Khu vực từ Tam Kỳ đế huyện Núi Thành: Tổ chức đánh giá, khớp nối 

hoàn chỉnh 

- Ranh giới lập quy hoạch: Tổng diện tích khoảng 118,4km2; Bao gồm 

các xã ven sông Trường Giang và ven biển của huyện Duy Xuyên và huyện 

Thăng Bình; cụ thể các xã: Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa và Duy Hải của 

huyện Duy Xuyên; Bình Giang, Bình Dương, Bình Triều, Bình Đào và Bình 

Minh của huyện Thăng Bình. 

2. Xác định tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:  

a. Tính chất:  

Là khu chức năng phát triển dịch vụ, du lịch gắn với phát triển đô thị và 

nông thôn. 

Phạm vi nghiên cứu 

Ranh giới lập đồ án 
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b. Chức năng:  

Làm động lực phát triển cho khu vực phía Đông của cụm động lực số 2; 

tiền đề liên kết phát triển với không gian dọc tuyến quốc lộ 1A và với khu vực 

phía Tây của tỉnh; làm cơ sở hình hành vệt du lịch ven biển Quảng Nam từ Điện 

Bàn – Hội An đến Tam Kỳ - Núi Thành.  

3. Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu phát triên cho khu vực 

a. Tầm nhìn: 

- Là động lực phát triển kinh tế khu vực phía Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Là khu vực phát triển du lịch đặc thù, có sức cạnh tranh và hấp dẫn lớn; 

- Là khu vực có chất lượng sống tốt và bền vững; 

- Bảo tồn các giá trị thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống; bảo 

đảm an ninh quốc phòng. 

b. Mục tiêu: 

- Hình thành các mối liên kết bền vững: Đô thị và nông thôn; Du lịch và 

các ngành kinh tế khác; phát triển du lịch và phát triển đô thị; nông thôn và phát 

triển du lịch; Con người và thiên nhiên; công đồng và doanh nghiệp; 

- Về du lịch: Phát triển du lịch bền vững; phù hợp với nhu cầu và khai 

thác hợp lý nguồn tài nguyên; nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới cộng 

đồng; 

- Về đô thị: Chú trọng nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ đô thị và vai trò 

đô thị trong mối liên kết với nông thôn;  

- Về nông thôn: Nâng cao vai trò nông thôn trong mối liên kết với đô thị; 

chuyển đổi ngành nghề; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan gắn 

với phát triển du lịch cộng đồng bền vững.   

- Về hạ tầng: Cải thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hạ 

tầng du lịch, nông thôn và kết nối khu vực. 

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu 

a. Dân số  

a.1) Hiện trạng:  

STT Địa phương Dân số Số hộ 

1 Khu vực Duy Xuyên 32.342 8.957 

1.1 Duy Thành 6.708 1.928 

1.2 Duy Vinh 9.617 2.587 

1.3 Duy Hải 6.928 1.856 

1.4 Duy Nghĩa 9.089 2.586 

2 Khu vực Thăng Bình 41.021 10.681 
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2.1 Bình Giang 9.390 2.440 

2.2 Bình Dương 7.416 1.989 

2.3 Bình Triều 9.495 2.605 

2.4 Bình Đào 7.317 1.899 

2.5 Bình Minh 7.403 1.748 

Tổng cộng 73.363 19.638 

a.2) Dự báo: 

Quy mô dân số khu vực bao gồm: N = N1 + N2; trong đó: 

* N1: Dân số thường trú; được dự báo theo nguồn tăng tự nhiên 

hăng năm theo từng giai đoạn quy hoạch (bao gồm cả mức tăng cơ 

học); và được tính theo công thức:  

Nt = No(1+α)t ; trong đó: 

Trong đó: 

Nt: Dân số dự báo theo giai đoạn; 

No: Dân số hiện trạng; 

α : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; 

t: Thời gian tính toán. 

* N2: Dân số tạm trú quy đổi; được tính quy đổi từ lượng khách du 

lịch đến khu vực theo từng giai đoạn; và được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

No : Số dân tạm trú quy về dân số đô thị (người); 

Nt: Tổng số lượt khách đến tạm trú ở khu vực nội thị và ngoaị 

thị dưới 6 tháng (người); 

m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày). 

* Nguôn thường trú (N1): 

 Địa phương 

Hiện 

trạng 

(người) 

Dự báo 2025 Dự báo 2025 

TL tăng 

tự nhiên 

Dự báo 

2025 

TL tăng 

tự nhiên 

Dự báo 

2035 

Duy Xuyên 32342 0,0047 33109 0,006 35150 

Thăng Bình 41021 0,00856 42807 0,01 47286 

 Tổng 73363   75916   82436 

* Nguồn tạm trú quy đổi(N2):  

- Theo Nghị quyết 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 Về quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch  tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020, 

mục tiêu ngành đặt ra: Giai đoạn đến năm 2020, đón 10 triệu lượt khách du lịch 

 

No  =    
365

2 mNt 
                 (3) 
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(trong đó có 4,7 triệu lượt khách quốc tế); ước tính khu vực quy hoạch chiếm 

khoảng 10% tổng lượt khách; 

- Giai đoạn 2020 đến 2030, cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng du lịch khu 

vực, dự báo tổng lượt khác sẽ là 13 triệu lượt khách, trong đó, cở sở lưu trú tại 

khu vực lập quy hoạch sẽ đáp ứng khoảng 20% tổng lượt khách. 

- Căn cứ số liệu thống kê thực tế năm 2014, tổng lượt khách du lịch đến 

Quảng Nam đạt 3,68 triệu lượt khách và 8 tháng đầu năm đạt 2,79 triệu lượt 

khách, dự báo đến năm 2020 đạt khoảng 6 triệu lượt khách1; đến 2030 đạt 

khoảng 10 triệu lượt khách. Số liệu này được xác định làm cơ sở tính toán cho 

đồ án quy hoạch. 

Trên cơ sở đó, dự báo dân số tạm trú quy đổi (theo số ngày tạm trú trung 

bình của một khách là 2 ngày) tại khu vực theo từng giai đoạn như sau:  

365

2 mxNt
N o 

  Trong đó: 

No : Số dân tạm trú quy về dân số đô thị (người); 

Nt: Tổng số lượt khách đến tạm trú ở khu vực nội thị và ngoaị thị dưới 6 

tháng (người); 

m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày). 

Giai đoạn 

Lượt khách Số ngày Dân số 

Toàn tỉnh Khu vực QH lưu trú quy đổi 

2020 6,000,000 10% 600,000 2 6,575 

2030 10,000,000 20% 2,000,000 2 21,918 

* Kết quả dự báo: 

Giai đoạn 

Nguồn tăng 

Tổng cộng Quy đổi Tự nhiên 

2025 6575 75916 82491 

2035 21918 82436 104354 

 

Giai đoạn đến 2020: Khoảng 82.500 dân; 

Giai đoạn đến 2030: Khoảng 104.300 dân. 

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo mục tiêu phát triển của khu vực: 

* Đối với khu vực phát triển đô thị: Áp dung theo các chỉ tiêu sau: 

 + Đất khu ở, đơn vị ở: 45-65 m2/người; 

 + Đất giao thông: 10-15 m2/người; 

 + Đất công cộng: 3-5 m2/người; 

                                           
1 Số liệu cung cấp từ Công văn số 998/SVHTTDL-TCKH ngày 16/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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 + Cây xanh: 7-10 m2/người; 

 + Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Gắn với định hướng nâng loại đô 

thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được áp dụng phù hợp với hướng dẫn tại Thông 

tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng và các tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn hiện hành; 

* Đối với các khu chức năng ngoài đô thị: Căn cứ vào chức năng cụ thể, 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được áp dụng phù hợp theo quy định; trong đó đặc 

biệt lưu ý đối với các khu vực nông thôn, các khu vực phát triển du lịch gắn với 

cộng đồng, chỉ tiêu sử dụng đất yêu cầu đảm bảo phù hợp: 

- Đất ở: ≥ 25(m2/người); 

- Đất công trình dịch vụ: ≥ 5 (m2/người); 

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: ≥ 5(m2/người); 

- Đất cây xanh: ≥ 2 (m2/người). 

II. Các yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu: 

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

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã 

hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội, môi trường; 

- Rà soát, đánh giá đề xuất các giải pháp phù hợp với với các dự án đã và 

đang triển khai trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch; 

- Rà soát, cập nhật các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành; các dự 

án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt hoặc có chập thuận chủ trương đầu tư; 

- Cập nhật danh mục các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn của 

trung ương, tỉnh, và các địa phương trong phạm vi ranh giới lập quy hoạch; 

- Xác định quy mô dân số; dự báo cụ thể lượt khách du lịch gắn với từng 

giai đoạn quy hoach làm cơ sở xây dựng phương án cơ cấu sử dụng đất và áp 

dụng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp; 

2. Nghiên cứu khai thác tiềm năng, động lực phát triển: 

Yêu cầu tập trung vào hai động lực chính: 

- Phát triển đô thị: Dự báo tiềm năng phát triển đô thị trên cơ sở dự báo quy 

mô dân số; yêu cầu phát triển đô thị và mục tiêu phát triển đô thị theo định 

hướng của quy hoạch Vùng tỉnh, quy hoạch vùng Đông và Chương trình phát 

triển đô thị của tỉnh đã được phê duyệt; 

- Phát triển du lịch:  

+ Dự báo nhu cầu phát triển du lịch bao gồm: Không gian, loại hình và khả 

năng liên kết với vệt du lịch ven biển từ Điện Bàn - Hội An; 
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+ Phân tích các tiềm năng, động lực phát triển du lịch trong khu vực làm cơ 

sở xây dựng mô hình và sản phẩm du lịch đặc trưng, có sứ cạnh tranh và mang 

tính bền vững; 

+ Xác định các mối liên kết giữa phát triển du lịch với phát triển đô thị, 

nông thôn; và những yếu tố gắn kết trong tổng thể không gian du lịch của tỉnh và 

khu vực.  

3. Định hướng tổ chức không gian 

- Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai 

đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; 

các quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành khác liên quan; 

- Đề xuất mô hình tổ chức không gian phát triển phù hợp, đảm bảo hài hòa 

giữa 3 yếu tố: Không gian đô thị; không gian nông thôn và khu vực phát triển 

các dự án du lịch. Trong đó, chú trọng khai thác hợp lý tài nguyên cảnh quan 

gồm: Biển, sông Trường Giang và các không gian xanh; 

- Đề xuất cơ cấu sử dụng đất cho từng khu chức năng phù hợp với yêu cầu 

phát triển và dự báo theo từng giai đoạn, trong đó lưu ý đảm bảo sử dụng hiệu 

quả nguồn tài nguyên đất đai; tránh tác động đối với các khu vực sản xuất nông 

nghiệp và các khu vực cảnh quan đặc thù;  

- Đối với khu vực đô thị:  

+ Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị, gồm: Khu hiện 

hữu, khu phát triển mới, khu bảo tồn cải tạo, khu cấm xây dựng và các khu dự 

trữ phát triển đô thị; 

+  Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng 

đất, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các nguyên tắc phát triển đảm bảo phù 

hợp với định hướng của các quy hoạch có liên quan, đặc biệt với Chương trình 

phát triển đô thị của tỉnh đã được phê duyệt; 

+ Xác định mô hình phát triển đô thị phù hợp; ưu tiên tập trung nâng cao 

chất lượng đô thị; quy mô phù hợp với nguồn lực đầu tư và gắn kết hữu cơ các 

khu chức năng khác, gồm: Khu vực nông thôn và không gian du lịch. 

- Đối với khu vực dự án phát triển du lịch: 

+ Xác định mô hình tổ chức không gian phát triển du lịch, bao gồm: Vị trí, 

quy mô và loại hình, đảm bảo khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng tại khu vực theo 

hướng gắn với cảnh quan sông, biển và phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

+ Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn phù hợp 

với dự báo phát triển; các yêu cầu nhu cầu đầu tư; 
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4. Thiết kế đô thị: 

Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu vực; định hướng về hình ảnh 

và không gian kiến trúc ; tổ chức không gian cây xanh, mặt nước, không gian 

trống phù hợp với tính chất và mục tiêu phát triển của từng khu chức năng và 

các quy định hiện hành 

5. Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Đề xuất phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng đảm bảo kết nối các khu 

chức năng trong ranh giới quy hoạch và đối với các khu vực lân cận đặc biệt về 

phía Bắc với khu vực Hội An, Điện Bàn và về phía Tây với các khu khu chức 

năng dọc tuyến Quốc lộ 1A.  

- Đánh giá tổng hợp và lựa chon đất xây dựng; xác định cốt xây dựng cho 

từng khu chức năng; xác định lưu vực và hướng thoát nước chính; vị trí và quy 

mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; 

- Xác định mang lưới giao thông đối ngoại, giao thông khu vực; xác định lộ 

giới quản lý và định hướng các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan hai bên đường; 

- Dự báo quy mô công suất và các giải pháp kỹ thuật cung cấp năng lượng: 

Điện, nước cho từng khu chức năng theo từng giai đoạn quy hoạch; 

- Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. 

6. Đánh giá môi trường chiến lược 

- Xác định các vấn đề môi trường chính, bức xúc trong và ngoài đô thị 

bao gồm: lựa chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng tránh thiên tai và 

giảm thiểu úng ngập, lũ lụt; môi trường giao thông, xây dựng và mỹ quan; tình 

trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn; ô nhiễm sông hồ và nước ngầm; áp lực về 

quản lý chất thải rắn; nước thải, thoát nước; bảo vệ di sản, các hệ sinh thái... 

- Đánh giá hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp (các 

khu dân cư, cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, khu xử lý chất thải...); các 

khu vực ô nhiễm; mức độ, hậu quả ô nhiễm môi trường. Đánh giá hệ sinh thái, 

môi trường làng nghề, môi trường các vùng ven đô. 

- Dự báo tác động và diễn biến môi trường do hoạt động từ các khu dân 

cư, cơ sở sản xuất công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, bệnh viện, giao 

thông, xử lý chất thải trên cơ sở định hướng phát triển không gian, cấu trúc đô 

thị, lựa chọn đất xây dựng, mật độ dân số và phân vùng chức năng. 

- Tổng hợp, đề xuất, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch; đề xuất 
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các khu vực cách ly bảo vệ môi trường (các không gian xanh, hành lang bảo vệ 

sông hồ, các khu vực hạn chế phát triển...). 

7. Khảo sát địa hình 

- Công tác khảo sát được dự toán chỉnh lý bản đồ 1/10.000 khu vực ven 

biển từ huyện Duy Xuyên đến Thăng Bình, quy mô 5.920ha, sau khi trừ phần 

diện tích đã khảo sát theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Quy mô áp dụng tính toán chi phí lập đồ án quy hoạch được tính bằng 

50% diện tích theo ranh giới đồ án, sau khi trừ phần diện tích được khớp nối 

theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Quy mô tính toán: 5.920ha.  

III. Hồ sơ sản phẩm: 

a) Bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng, thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ 

thích hợp. 

- 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. Thể hiện 

trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000. 

- Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng. Thể hiện trên nền 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000. 

- Sơ đồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch. 

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian. Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/10.000. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/10.000. 

- Các bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên 

nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Các bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000. 

- Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ 

địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Thuyết minh và phụ lục kèm theo thuyết minh, phụ lục đính kèm văn 

bản pháp lý liên quan. 

c) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. 

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

IV. Dự toán kinh phí 
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Tổng dự toán chi phí (làm tròn): 5.289.316.000 đồng (Năm tỷ hai trăm tám 

mươi chín triệu, ba trăm mười sáu ngàn đồng) 

Dự toán chi phí trên làm cơ sở để bố trí kế hoạch vốn và thực hiện các công 

tác chuẩn bị có liên quan; chi phí quyết toán sẽ được căn cứ trên quy mô thực tế 

thực hiện và yêu cầu không vượt quá tổng mức dự toán kinh phí trên. 

V. Kết luận - kiến nghị 

Nội dung nhiệm vụ dự toán đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 

1/10.000) khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, giai đoạn 

đến năm 2025 và năm 2035 đã xác định rõ tính cần thiết và mục tiêu của đồ án; 

xác định các nội dung nghiên cứu thực hiện đảm bảo phù hợp với các định 

hướng quy hoạch có liên quan; đáp ứng yêu cầu quản lý trước nhu cầu đầu tư 

xây dựng; khai thác hiệu quả và bền vững các tiềm năng phát triển của khu vực 

trong thời gian sắp đến. 

Với ý nghĩa và tính cấp bách của đồ án, kính dề nghị UBND tỉnh xem xét, 

thống nhất và phê duyệt làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo./. 


