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PHỤ LỤC
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 

vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SXD ngày               /    / 2021 
của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam)

Thực hiện công tác lấy ý kiến theo Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng, Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Điều 21 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, 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.

Sở Xây dựng tổng hợp tiếp thu, có báo cáo giải trình các ý kiến góp ý về 
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam; cụ thể 
như sau:

I. QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN
1. Góp ý bằng văn bản: 
Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng đã có Công văn 817/SXD-PQH gửi 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; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế 
Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành; Ban Quản lý Khu kinh tế mở 
Chu Lai và đã nhận được ý kiến góp ý: 

- 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 
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vận tải về việc góp ý Đề cương nhiệm vụ QH cảnh quan hai bên đường Võ Chí 
Công và Báo cáo rà soát thực hiện QH xây dựng vùng Đông tỉnh.

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

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

2. Góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến:
- 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, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội 
Biên phòng; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

- Báo cáo thông qua Nhiệm vụ quy hoạch ngày 09/3/2021 do UBND tỉnh chủ 
trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công 
thương, Sở Thông tin và truyền thông, Ban quản lý Khu kinh tế Mở Chu Lai, Văn 
phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các thành phố Tam Kỳ, Tam Kỳ, thị xã Điện 
Bàn, các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc.

II. TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH GÓP Ý
Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
I Góp ý bằng văn bản
1 Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

- Cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo.
- Về mục II.2a đề nghị cập nhật thêm các nội 
dung về tính chất, phạm vi ranh giới điều chỉnh 
của Khu kinh tế mở Chu Lai theo Quyết định số 
1737/QĐ-UBND ngày13/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh 
Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 
2050.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sau khi đối chiếu với các quy hoạch phát triển 
du lịch vùng Đông theo Quy hoạch xây dựng 
của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, đề nghị bổ 
sung thêm vùng phát triển du lịch ven biển Tam 
Kỳ - Núi Thành (ngoài phạm vi khu vực ven 

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực hiện 
(sẽ thực hiện trong giai đoạn lập 
Đồ án).
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Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
sông Trường Giang) gồm: Khu du lịch Tam Hải, 
Khu du lịch Bãi Rạng, Khu du lịch Tam Tiến, 
Khu du lịch Tam Thanh… vào phát triển các 
khu chức nặng tại điểm b, khoản 2, mục II của 
dự thảo.

3 Sở Giao thông vận tải
Cần rà soát, đánh giá sự sai khác giữa các quy 
hoạch chung và quy hoạch chi tiết đã, đang thực 
hiện so với quy hoạch vùng Đông đã duyệt, xác 
định nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp xây 
dựng quy hoạch đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực hiện 
(sẽ thực hiện trong giai đoạn lập 
Đồ án)

4 Sở Công thương
- Tại điểm c, Khu công nghiệp (KCN) thuộc 
mục 2, Phát triển các khu chức năng (trang 3 & 
4), đề nghị sửa đổi thành:
* Cụm động lực số 1: KCN Điện Nam – Điện 
Ngọc đã được đầu tư xây dựng hoạt động, riêng 
các KCN dọc đường sắt Bắc Nam thuộc thị xã 
Điện Bàn chưa được đầu tư, cần rà soát. (KCN 
Trảng Nhật thuộc thị xã Điện Bàn, KCN Tây An 
thuộc huyện Duy Xuyên đang là các cụm công 
nghiệp chưa chuyển lên KCN).
* Cụm động lực số 3: Khu vực Tam Kỳ gồm 
KCN Tam Thăng, KCN Thuận Yên đã được đầu 
tư xây dựng, hoạt động và KCN Phú Xuân thuộc 
huyện Phú Ninh đang hình thành và đang thu hút 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 
cấu hạ tầng KCN Phú Xuân.
- Tại điểm b, các quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch ngành thuộc mục 1, về chủ trương, chính 
sách, pháp luật (Trang 6), đề nghị bổ sung: 
“Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công 
nghiệp – TTCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (Quyết định 
số 2298/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND 
tỉnh Quảng Nam).

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung

5 Sở Tài chính
- Sở Xây dựng đề xuất thuê tư vấn nước ngoài 
phối hợp tư vấn trong nước lập điều chỉnh quy 
hoạch, chi phí thuê bằng 2,5 lần chi phí tư vấn 
trong nước. Theo đó, chi phí lập quy hoạch là 

Do tính đặc thù của đồ án, việc sử 
dụng tư vấn nước ngoài phối hợp 
tư vấn trong nước lập điều chỉnh 
quy hoạch là phù hợp.
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Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
8.678 triệu đồng; Đây là khoản kinh phí khá lớn, 
đề nghị Sở Xây dựng cân nhắc về tính hiệu quả 
sử dụng vốn, về tính khả thi trong điều kiện 
ngân sách tỉnh hụt thu năm 2020 và khó khăn 
trong giai đoạn tiếp theo.
- Về nguồn vốn thực hiện: đề nghị sử dụng vốn 
đầu tư công.

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND 
tỉnh và được UBND tỉnh thống 
nhất tại Công văn số 5660/UBND-
KTN ngày 28/9/2020.1

6 UBND huyện Núi Thành
Thống nhất nội dung dự thảo.

7 UBND thành phố Tam Kỳ
1. Về kết quả và mục tiêu đã thực hiện trên địa 
bàn thành phố: cơ bản thống nhất các nội dung 
đã nêu tại Khoản 1 Mục II nội dung báo cáo rà 
soát quy hoạch. Đề nghị bổ sung vào nội dung 
đã hoàn thành đối với Phân khu 9 – Trung tâm 
hành chính chính trị mới thành phố Tam Kỳ đã 
được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại 
Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 12/6/2020.
2. Về yếu tố mới trong quá trình triển khai: 
- Tại điểm b khoản 1 Mục IV, ngoài các nội 
dung nêu tại mục IV dự thảo rà soát cần phải 
nghiên cứu bổ sung đánh giá Quy hoạch sử dụng 
đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, Quy hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2011-2020 và quy hoạch khác có liên quan.
- Về phát triển đô thị: Hiện nay thành phố đang 
tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng 
thành phố cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị 
loại I vào năm 2025 theo Thông báo số 70/TB-
UBND ngày 03/2/2020 Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với 
lãnh đạo thành phố Tam Kỳ về công tác quy 
hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển đô 
thị. Do đó, tại điểm b Khoản 3 Mục IV đối với 

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung
Nhiệm vụ đã chỉ rõ cần yêu cầu nội 
dung đồ án cần thực hiện về định 
hướng phát triển không gian, hệ 
thống đô thị…

1 Theo Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì 
có 3 hình thức:

(1) Tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài: Mức chi phí không vượt quá 
1,5 lần (tổng mức khoảng 6,6 tỷ đồng)

(2) Tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập quy hoạch: Mức chi phí không 
vượt quá 2,5 lần (tổng mức khoảng 10,1 tỷ đồng)

(3) Tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí không vượt quá 
3,5 lần (tổng mức khoảng 13,3 tỷ đồng)
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Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
đô thị Tam Kỳ cần xem xét có tính dự báo cho 
quy mô đô thị loại I thuộc tỉnh để làm cơ sở xây 
dựng chương trình phát triển đô thị, chương 
trình đầu tư công cũng như thu hút đầu tư phát 
triển đô thị.

II Góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến
1 Về pháp lý

Làm rõ sự chống lấn với các quy hoạch vùng 
huyện, QHC KTM, QHC Tam Kỳ (Sở GTVT)

Loại hình Quy hoạch XD vùng liên 
huyện được xác định tại Điều 13. 
của Luật Xây dựng (điều chỉnh 
2020)

Nội dung thực hiện cần đảm bảo tích hợp vào 
QH tỉnh. Một số nội dung trong Quy hoạch 
chung KTM và các quy hoạch ngành khác sẽ 
được cập nhật, điều chỉnh – cần chỉnh sửa trong 
QH vùng liên huyện để tiếp tục cập nhật vào QH 
tỉnh làm cơ sở thực hiện (Sở Công thương, Ban 
quản lý KTM…)

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung
Nội dung thực hiện theo quy định 
của Luật Xây dựng, Nghị định 
44/2015/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng và các yêu 
cầu khác có liên quan

2 Phạm vi, quy mô quy hoạch
Cơ bản thống nhất với phạm vi quy hoạch gồm 
09 huyện. 
Xem xét huyện Nông Sơn, gắn liên về không 
gian với Quế Sơn, Duy Xuyên (Sở NN&PTNT)

- Tỷ lệ lập quy hoạch cần cân nhắc phù hợp

Đề xuất ranh giới gồm 09 huyện 
đồng bằng (không bao gồm 09 
huyện miền núi; Nông Sơn là 
huyện miền núi) dựa trên sự tương 
đồng về Địa chính trị, kinh tế; điều 
kiện tự nhiên và Kinh tế-xã hội
- Theo TT12/2016/TT-BXD, quy 
hoạch xây dựng vùng liên huyện 
được lập với tỷ lệ 1/25.000 hoặc 
1/50.000

3 Về yêu cầu nghiên cứu
Mô hình phát triển bền vững (Sở GTVT); Mô 
hình phát triển theo cụm. Hạn chế phát triển theo 
tuyến (Sở TNMT)
Quan điểm tiếp cận sinh thái (Sở NN&PTNT)
Cần bổ sung một số chỉ tiêu chính về sử dụng 
đất (Sở TNMT)

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong quan điểm, mục tiêu và 
yêu cầu nghiên cứu.

Lĩnh vực nông nghiệp: Bổ sung nội dung nghiên 
cứu, xem xét quy mô các khu nông nghiệp, nông 
nghiệp công nghệ cao… phù hợp (Sở 

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong quan điểm, mục tiêu và 
yêu cầu nghiên cứu.



Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 0235.3852711; Fax: 0235.3852712
10- đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Trang
6 /6

Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
NN&PTNT)
Lĩnh vực du lịch: Đề xuất các dự án du lịch 
mang tính đột phá; Đề xuất loại hình du lịch độc 
lạ nhằm tạo sự khác biệt; Tạo thương hiệu 
Quảng Nam

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong yêu cầu nghiên cứu.

Lĩnh vực ANQP: Đặt nhiệm vụ an ninh quốc 
phòng; Đảm bảo tuân thủ các quy định về 
ANQP theo các quy hoạch, quyết định. Lưu ý 
Cù Lao Chàm, các khu vực ven biển

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong yêu cầu nghiên cứu.

4 Tổ chức thực hiện lập QH
Kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách NN (Sở 
KHĐT)
Tổ chức Hội thảo, phản biện ngay từ đầu, xuyên 
suốt quá trình làm.
Đơn vị lập quy hoạch: tổ chức tư vấn trong nước 
chủ trì phối hợp chuyên gia tư vấn nước ngoài 
để phối hợp lập đồ án quy hoạch; Thực hiện theo 
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 
26/11/2013.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật chỉnh 
sửa 

Trên đây là nội dung báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý 
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam./.


