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BÁO CÁO
Về việc trình HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng 

vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
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;

Căn cứ 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 vùng, quy hoạch đô thị 
và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Thực hiện Công văn số 5570/UBND-TH ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc khẩn  trương  hoàn  chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình  kỳ  họp  thứ  3, 
HĐND tỉnh  khóa  X  (tổ  chức  tháng 9/2021), trong đó có nội dung thông qua  các 
nhiệm vụ thuộc thẩm  quyền  HĐND  tỉnh  cho  ý kiến theo quy định tại khoản 4, 
Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 
có liên quan đến Quy hoạch ngày 29/11/2018; 

Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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:

I. PHÁP LÝ
1. Cơ sở pháp lý thực hiện

- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Quảng 
Nam phê duyệt quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030.

- Công văn số 5660/UBND-KTN ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh 
Quảng Nam.

2. Công tác lấy ý kiến
- Góp ý của các Sở ngành, địa phương bằng văn bản:



+ Công văn số 444/KTM-QHXD ngày 16/6/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh 
tế mở Chu Lai về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây 
dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Công văn số 678/SVHTTDL-VP ngày 15/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây dựng 
vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Công văn số 772/UBND-KTHT ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
huyện Núi Thành về việc phúc đáp Công văn số 817/SXD-PQH ngày 05/6/2020.

+ Công văn số 932/SCT-QLCN ngày 22/6/2020 của Sở Công thương về việc 
góp ý kiến dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Công văn số 1417 /SGTVT-QLCLCT ngày 16/6/2020 của Sở Giao thông 
Vận tải về việc góp ý Đề cương nhiệm vụ quy hoạch cảnh quan hai bên đường Võ 
Chí Công và Báo cáo rà soát thực hiện QH xây dựng vùng Đông tỉnh.

+ Công văn số 1634/STC-ĐT ngày 16/6/2020 của Sở Tài chính về việc góp ý 
dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Công văn số 1124/UBND-QLĐT ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Tam Kỳ về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát thực hiện Quy hoạch xây 
dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch ngày 14/01/2021 tại Sở Xây dựng 
với sự tham gia của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Công thương; Cục Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

- Báo cáo thông qua Nhiệm vụ quy hoạch do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì 
ngày 09/3/2021 (theo Giấy mời số 150/GM-UBND ngày 03/3/2021), ngày 
10/8/2021 (theo Giấy mời số 728/GM-UBND ngày 06/8/2021).

Các nội dung góp ý được Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình theo Phụ lục kèm 
theo.

II. NỘI DUNG CHÍNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
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:
- 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 2.742,84 km2

- Giai đoạn quy hoạch: Ngắn hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3. 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.
4. 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. 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.

c) Mục tiêu công tác lập quy hoạch:
Cụ thể hoá các Chiến lược phát triển, Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH, 

các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương, tỉnh Quảng Nam, làm cơ 
sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn. Cụ thể là:

- Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2045 bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công 
nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; không gian cảnh quan. 

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng và kết nối hạ tầng của Vùng Đông 
với hệ thống hạ tầng trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng 
không gian lãnh thổ, các nguồn lực, động lực phát triển.

- Tạo cơ sở để các ngành, các cấp chính quyền trong việc định hướng quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, lập các chương trình 
đầu tư phát triển KTXH.

- Tạo cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian đô thị, các khu dân cư 
nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch và hệ thống các công trình chuyên 
ngành.

III. Ý KIẾN CỦA SỞ TƯ PHÁP



Về các nội dung tại Công văn số 1565/STP-XDKTVBQPPL&TDPHPL ngày 
06/9/2021 của Sở Tư pháp góp ý thẩm định:

1. Về thể thức trình bày dự thảo Nghị quyết: Sở Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp 
thu tại Dự thảo trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

2. Về đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện và nguồn vốn thực hiện vào các dự 
thảo Nghị quyết.

Theo quy định tại 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, UBND tỉnh báo cáo HĐND 
cùng cấp về nhiệm vụ và đồ án, không nêu yêu cầu báo cáo về dự toán và kinh phí 
lập quy hoạch.

Nội dung này Sở Xây dựng đề xuất trong dự thảo kế hoạch triển khai Nghị 
quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

Sở Xây dựng kính báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ 
Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045./.

Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Sở Tư pháp;
- Ban Lãnh đạo Sở;
- Lưu: Vt, Qh, VP.Tứ
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GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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