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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và hồ sơ liên quan về đề nghị 
thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 
nhiệm vụ 07 quy hoạch trên địa bàn tỉnh gồm:

- Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2030 và năm 2045, với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2; 
gồm toàn bộ địa giới hành chính 09 huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam (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).  

- Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và 
huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045. Tổng diện tích lập 
quy hoạch khoảng 118,4km2, gồm các xã ven sông Trường Giang và ven biển 
của huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình (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).

- Quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy 
đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2045, với tổng diện tích lập quy hoạch 
khoảng 9.516 ha (trong đó phần diện tích đất hai bên và cồn bãi là 6.945ha, diện 
tích mặt nước là 2.571ha), thuộc địa phận hành chính của các xã phường Cửa 
Đại, Cẩm Thanh, Cẩm Nam, Cẩm Kim của thành phố Hội An; Điện Phương, 
Điện Minh, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Phong, Điện Trung, Điện 
Quang của thị xã Điện Bàn; Đại Hòa huyện Đại Lộc; Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy 
Vinh, Duy Thành, Duy Phước, Nam Phước, Duy Trinh, Duy Châu của huyện 
Duy Xuyên.

- 04 Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000): 
+ Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 thuộc Khu 

kinh tế mở Chu Lai, diện tích lập quy hoạch khoảng 2.785 ha, tại các xã Bình 
Minh, Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều và Bình Sa, huyện Thăng Bình; 

+ Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc Khu 
kinh tế mở Chu Lai, diện tích lập quy hoạch khoảng 1.828ha tại xã Bình Sa, 
Bình Nam huyện Thăng Bình.
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+ Khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, diện tích lập 
quy hoạch khoảng  1.157ha, tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

+ Khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến thuộc Khu 
kinh tế mở Chu Lai, diện tích lập quy hoạch khoảng 1.374ha tại xã Tam Tiến, 
huyện Núi Thành.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2017 và Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 07 nhiệm vụ quy hoạch nêu trên là đảm 
bảo theo quy định. 

 Các nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng, Ban 
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức lập các 
thủ tục liên quan, cơ bản đảm bảo theo quy định, đã lấy ý kiến của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương và cộng đồng dân cư liên quan. Hầu hết ý kiến cơ bản thống 
nhất với chủ trương lập nhiệm vụ quy hoạch, đồng thời các góp ý đã được Sở 
Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 
giải trình, tiếp thu. 

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy việc tổ 
chức lập các đồ án quy hoạch (từ quy hoạch vùng đến quy hoạch chung, quy 
hoạch phân khu) trên địa bàn tỉnh là cần thiết, nhất là trên địa bàn vùng Đông 
của tỉnh, nhằm cụ thể hóa định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Trên cơ sở đó, định hướng đầu tư kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Do vậy, 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông 
qua, làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và tổ chức lập các đồ án quy 
hoạch theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm 
một số nội dung sau:

- Chú trọng công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy 
hoạch có năng lực, kinh nghiệm, uy tín đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ 
quy hoạch được duyệt; đồng thời tăng cường công tác thẩm định hồ sơ khảo sát, 
lập quy hoạch và phản biện nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đảm bảo 
yếu tố phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai.

- Hiện nay, một số quy hoạch của tỉnh đang triển khai đồng thời (quy 
hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một số quy 
hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500). 
Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong 
quá trình thực hiện công tác lập quy hoạch nhằm đảm bảo khớp nối giữa các quy 
hoạch, kể cả các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thẩm định chặt chẽ các chi phí lập quy hoạch theo quy định, xem xét cắt 
giảm các chi phí không cần thiết trước khi phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, trong 
đó nghiên cứu sử dụng chung các số liệu điều tra, khảo sát của một số quy hoạch 
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được phê duyệt, hoặc đang tổ chức lập quy hoạch có liên quan nhằm giảm thiểu 
chi phí điều tra, khảo sát. 

Về dự thảo Nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu 
hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo nội dung thẩm tra nêu trên, đảm bảo thể 
thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định; xem xét tổng hợp thành 01 dự 
thảo nghị quyết chung cho 07 nhiệm vụ quy hoạch, trong đó đảm bảo tính thống 
nhất về nội dung các nhiệm vụ quy hoạch được thông qua (tên đồ án; phạm vi, 
ranh giới, quy mô; giai đoạn lập quy hoạch; mục tiêu; tính chất, chức năng khu 
vực lập quy hoạch; nội dung yêu cầu; thời gian thực hiện lập quy hoạch).

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Kính báo cáo HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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