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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 29/11/2018;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ 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; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     /      /2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo 

thẩm tra số        /BC- HĐND ngày      /     /2021 của các Ban Kinh tế xã hội, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía 

Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; với các nội 

dung chính như sau: 

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

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

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

a) Phạm vi lập 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. 

b) Quy mô: Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2. 

3. Giai đoạn quy hoạch:  

Giai đoạn: 10 năm, đến năm 2030.  Tầm nhìn đến năm 2045. 

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch:  

a) 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. 

b) Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, làm đầu tàu lôi kéo các vùng 

khác phát triển; 

c) 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;  

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

kinh tế trọng điểm Miền Trung, nói chung; 

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

5. Quan điểm, mục tiêu: 

a) Quan điểm: 

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. 

b) Mục tiêu phát triển vùng: 

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. 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. 

c) Mục tiêu công tác lập quy hoạch: 

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

xã hội, 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. 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 kinh tế xã hội. 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. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

... tháng .... năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 

- UBTVQH, CP(b/c); 

- VP Quốc hội, VP Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục KTVB  - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành, thị; 

- Cổng TT điện tử tỉnh;  Đài PT&TH tỉnh; Công báo VP; 

- CPVP, CV; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN PHÍA ĐÔNG 

TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 
 (Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày        /        /2021 của HĐND tỉnh) 

 

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

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

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

- Phạm vi lập 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 khoảng 2.743 km2 

8. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Quy hoạch xây dựng 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. 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. 

 Sau khi rà soát đánh giá việc thực hiện theo quy hoạch đã duyệt, hiện tại có 

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; sự hình thành các dự 

án, công trình trọng điểm. Theo đó nhiều chỉ tiêu, định hướng theo quy hoạch xây 

dựng vùng Đông đã phê duyệt hiện không còn phù hợp. 

Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam (Quy hoạch 

xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam) 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. 

9. Giai đoạn quy hoạch:  

- Giai đoạn: 10 năm, đến năm 2030. 

- Tầm nhìn: đến năm 2045. 

10. Tính chất khu vực lập quy hoạch:  

- 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. 

11. Quan điểm, mục tiêu: 

d) Quan điểm: 

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. 

e) Mục tiêu phát triển vùng: 

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. 

f) Mục tiêu công tác lập quy hoạch: 

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

hội, 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 kinh tế xã hội. 

- 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. 

12. Kinh phí thực hiện: 9.661.613.000 đồng. 

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

hóa. 


