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PHỤ LỤC

Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng hai bên 
sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2050

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

Thực hiện công tác lấy ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên 
sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại 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 22 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. Báo cáo thông qua Nhiệm vụ quy hoạch tại cuộc họp do Lãnh đạo UBND 

tỉnh chủ trì ngày 24/3/2021.
Thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông 
vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng 
UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An.

UBND tỉnh có Thông báo số 137/TB-UBND ngày 14/4/2021 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.

2. Báo cáo thông qua Nhiệm vụ quy hoạch tại cuộc họp do Lãnh đạo UBND 
tỉnh chủ trì ngày 18/6/2021 (theo Giấy mời số 493/GM-UBND ngày 16/6/2021).

Thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông 
vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng 
UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Đại Lộc, 
Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An.

II. TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH GÓP Ý
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Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
I Thông báo số 137/TB-UBND ngày 

14/4/2021 của UBND tỉnh
- Rà soát lại toàn bộ 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 tập trung làm rõ chức năng, 
nhiệm vụ để triển khai lập quy hoạch, thiết kế 
cảnh quan cho riêng phạm vi khu vực hai bên 
bờ sông và các cồn bãi ven sông. Đồng thời, 
ngoài các đồ án quy hoạch xây dựng, hiện nay 
còn có nhiều đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh đã 
và đang được nghiên cứu về các vấn đề liên 
quan đến sông Thu Bồn; do đó, nhiệm vụ quy 
hoạch, thiết kế cảnh quan yêu cầu quá trình 
lập đồ án quy hoạch sau này phải nghiên cứu, 
kế thừa, áp dụng các kết quả đã nghiên cứu để 
tính toán các phương án cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung
Bổ sung trong Nhiệm vụ thực 
hiện của đồ án

- Cần xác định rõ khu vực hai bên bờ sông 
Thu Bồn và các cồn bãi ven sông Thu Bồn là 
các khu vực rất dễ bị tổn thương do thiên tai, 
bão lũ, xói lở,... nhưng lại là khu vực có rất 
nhiều giá trị đối với tỉnh Quảng Nam không 
chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, thiên 
nhiên,.... nên yêu cầu quá trình lập quy hoạch 
cần có các giải pháp, tính toán, đánh giá tác 
động cụ thể đến cảnh quan, thiên nhiên, môi 
trường sinh thái, kinh tế, xã hội,.... 
Trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy 
hoạch cần đánh giá kỹ hiện trạng; thu thập 
đầy đủ thông tin, số liệu liên quan đến sông 
Thu Bồn; đánh giá tác động thiên tai, diễn 
biến dòng chảy và quá trình xói lở, bồi đắp 
từng năm, sau các đợt lũ lớn và cập nhật tất cả 
các dự báo, cảnh báo của các chuyên gia liên 
quan đến sông Thu Bồn để nghiên cứu, đề 
xuất phương án phương án quy hoạch, thiết 
kế, bảo tồn, khai thác hợp lý.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực 
hiện của đồ án

- Phạm vi nghiên cứu tập trung vào khu vực 
hai bên bờ sông và các cồn bãi trên sông; xác 

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
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Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
định tên gọi là “Quy hoạch, thiết kế cảnh quan 
khu vực hai bên bờ sông và các cồn bãi trên 
sông Thu Bồn”. Ranh giới nghiên cứu từ cầu 
Giao Thủy đến Cửa Đại và chọn các trục 
đường chính hai bên sông làm giới hạn.

sung.
Nội dung về phạm vi ranh giới 
đã được Sở Xây dựng chỉnh sửa, 
được thống nhất tại cuộc họp 
thông qua Nhiệm vụ lần 2 (ngày 
18/6/2021)

- Căn cứ lập quy hoạch là các quy định hiện 
hành của pháp luật liên quan về quy hoạch 
xây dựng theo Luật Xây dựng; đồng thời, 
trong phạm vi nghiên cứu có tác động đến các 
đô thị hiện có và đô thị hình thành trong 
tương lai ven sông Thu Bồn nên cũng cần 
nghiên cứu áp dụng các quy định của Luật 
Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn 
liên quan như Nghị định số 38/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý 
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung.

- Mục tiêu của đồ án để xác định khu vực cần 
bảo tồn, quản lý nghiêm ngặt; khu vực có thể 
đầu tư, khai thác và tổ chức các hoạt động ven 
sông, trên sông ở mức độ hợp lý; làm căn cứ 
để các địa phương cập nhật vào các đồ án quy 
hoạch liên quan và Sở Xây dựng chỉ đạo cập 
nhật vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện phía Đông đang được tổ chức lập.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực 
hiện của đồ án

- Rà soát các dự án đã triển khai đầu tư trong 
khu vực nghiên cứu để đề xuất điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có) và đề xuất quy định quản lý 
chặt chẽ đối với các khu vực chưa đầu tư; các 
khuyến cáo, yêu cầu triển khai thực hiện đối 
với các dự án đầu tư mới trong khu vực ven 
sông và các cồn bãi.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực 
hiện của đồ án

II Các nội dung góp ý, kết luận tại cuôc họp 
ngày 18/6/2021

1 Tên đồ án: Sở Xây dựng tiếp thu, điều chỉnh 
tên đồ án cho phù hợp với mục tiêu, ranh giới 
và các quy định có liên quan

Tên đồ án trình là Quy hoạch 
chung xây dựng hai bên sông 
Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến 
Cửa Đại; đảm bảo phù hợp với 
mục tiêu, ranh giới và các quy 
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Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
định có liên quan

2 Về thời kỳ quy hoạch, thống nhất giai đoạn 
quy hoạch là đến năm 2030 và 2050.

Thời kỳ quy hoạch trình là đến 
năm 2030 và 2050, đảm bảo theo 
điểm c, điều 26, Luật Xây dựng: 
“Thời hạn quy hoạch từ 20 năm 
đến 25 năm”

3 Ranh giới: Cơ bản thống nhất quy mô, ranh 
giới như đơn vị tư vấn đề xuất. Ranh giới phải 
phù hợp với các quy hoạch các Quy hoạch 
vùng huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quy hoạch 
chung các đô thị Hội An, Điện Bàn, Nam 
Phước và Duy Hải-Duy Nghĩa.

Ranh giới đã cập nhật đảm bảo 
phù hợp với các quy hoạch có 
liên quan.

4 Về tầm nhìn: vùng hạ lưu sông Thu Bồn sẽ 
tạo một thương hiệu lớn, mới cho Quảng 
Nam. 
Tiếp cận công tác quy hoạch theo hướng đa 
ngành, đa mục tiêu. Cần chú trọng các nghiên 
cứu về hệ sinh thái, nông nghiệp thích ứng 
biến đổi khí hậu…

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực 
hiện của đồ án

5 Về định hướng phát triển không gian: 
Nội dung của đồ án cần tập trung vào tổ chức 
không gian cảnh quan ven sông; bao gồm cả 
các không gian tự nhiên, các làng xóm, khu 
chức năng phục vụ du lịch và đô thị.
Đề xuất giải pháp không gian gắn với đô thị 
cổ Hội An; đề xuất tổ chức không gian kết nối 
khu vực ngã ba sông Trường Giang và Thu 
Bồn
Xác định rõ các dự án chiến lược, ưu tiên đầu 
tư theo từng giai đoạn quy hoạch.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực 
hiện của đồ án

6 Yêu cầu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đề xuất 
hệ thống giao thông đường bộ gắn với giao 
thông đường thủy (các bến thuyền). Tổ chức 
hệ thống các cầu qua sông phù hợp, đảm bảo 
tầm nhìn.
Đề xuất hệ thống đê kè ven sông, lưu ý các 
giải pháp đê kè phi công trình, giải pháp 
chống sạt lở.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Nhiệm vụ cần thực 
hiện của đồ án



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

Trang
5 /5

Stt Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa
7 Tổ chức thực hiện: Trong quá trình lập đồ án, 

cần tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến mở rộng, 
bao gồm các chuyên gia đa dạng nhiều lĩnh 
vực.

Tiếp thu ý kiến, đã cập nhật bổ 
sung trong Tổ chức thực hiện 
của đồ án

Trên đây là nội dung báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý 
Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến 
Cửa Đại./.


