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Không gian ô th c m rng
à Nng ã t hiu qu t chin lc “h tng i trc, d án theo sau” hay “Nhà nc và nhân dân
cùng làm”, mang li nn tng cho s phát trin ô th. Qua mi chng ng phát trin, tm vóc
v mt ô th ln min Trung-Tây Nguyên và khu vc c nh hình.
5 nm qua, tip tc thc hin Ngh quyt s 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 và Ngh quyt s
43-NQ/TW ca B Chính tr ngày 24-1-2019 v xây dng, phát trin thành ph à Nng n
nm 2030, tm nhìn n nm 2045, thành ph ã tp trung xây dng iu chnh Quy hoch
chung thành ph n nm 2030, tm nhìn n nm 2045 gn vi thit k chin lc phát trin kinh
t n nm 2030 nhm bo m phát trin thành ph nhanh, bn vng. ng thi, thc hin quy
hoch chi tit cnh quan hai bên b sông Hàn to im nhn cnh quan ô th, phát trin
chui du lch ng sông và 7 án quy hoch phân khu.
Thành ph trin khai lp thit k ô th khu vc ven bin ti các qun Sn Trà, Ng Hành Sn,

Thanh Khê và Liên Chiu và khu vc ô th c ti các qun Hi Châu, Thanh Khê và mt
phn Sn Trà, Cm L; nh hng phát trin khu vc ven ô th và nông thôn v không gian
phát trin.
Bên cnh ó, thng xuyên rà soát, iu chnh, khc phc nhng bt cp trong quy hoch,
hng n mc tiêu phát trin bn vng, phc v tt hn cho cng ng; chú trng thc hin công
tác kim tra, x lý các d án chm a t vào s dng. Thành ph ã ch o iu chnh quy hoch
d án Khu du lch sinh thái Nam Ô; rà soát tình hình trin khai các d án ven bin, u
t mt s li xung bin, công viên, ng i b và xe p dc bãi bin…, xây dng quy nh qun lý
c bit i vi bán o Sn Trà.
Thành ph ã xây dng kt cu h tng, nâng cp và chnh trang ô th c tp trung ch o, c s
h tng k thut ô th tip tc c nâng cp và ci thin, c s h tng xã hi c quan tâm u t, din
mo ô th có bc phát trin mi. Các công trình trng im c y nhanh tin thi công, a vào
s dng hiu qu, nht là vic trin khai thc hin các d án ng lc, trng im và các d án d lun
xã hi quan tâm theo hng phc v tt cng ng và s phát trin bn vng ca thành ph. Vic
thc hin án Xây dng à Nng - Thành ph môi trng - mt ni dung trong t phá th hai ã
t c nhng kt qu tích cc gn vi quy hoch cht thi rn ô th, quy hoch thoát nc.
Tng vn u t xây dng c bn t ngân sách thành ph giai on 2015-2020 là 43.481 t
ng. T òn by c s h tng ã hình thành các khu ô th mi nh phía bc có khu ô th
Golden Hill…; phía nam có Khu ô th Hòa Xuân. S chuyn mình ngon mc ca b
ông t mt vùng t nghèo khó vn vai tr thành ô th phn vinh vn luôn là câu chuyn
tuyt p trong ký c ca ngi à Nng. H thng các trc giao thông huyt mch bao gm cu
Nguyn Tri Phng, cu Khuê ông, các tuyn ng Trn i Ngha, Võ Chí Công, Nam K
Khi Ngha, cùng tuyn ng bin và tuyn sông C Cò… ã kích thích mt làn sóng ô th
hóa, kéo theo s chuyn i c cu kinh t t nông nghip sang thng mi, dch v và du lch.
Tm vóc v mt ô th ln
án iu chnh Quy hoch chung thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045 ã
hoàn thin ni dung và ang c Hi ng thm nh quc gia trình Th tng Chính ph phê
duyt trong nm 2020. Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh cho hay, nh v chin
lc thúc y s phát trin à Nng n nm 2030 gm thành ph là mt phn ca mng li chui
cung ng toàn cu; cng vào ca Hành lang kinh t ông - Tây; tham gia mng li thành

ph thông minh ASEAN; im n phong cách sng toàn cu; trung tâm du lch, dch v
và kinh t bin.
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Cu trúc cnh quan ô th à Nng s bao gm: vùng ven mt nc, vùng lõi xanh, vùng sn
i và mt vùng sinh thái. à Nng cng s thit lp hai vành ai kinh t gm vành ai phía bc
- vành ai công nghip công ngh cao và cng bin - logistics; vành ai phía nam vành ai i mi sáng to và nông nghip ng dng công ngh cao.
V nh hng h tng k thut, thành ph phi tip tc nâng cp, m rng sân bay à Nng t công
sut 30 triu hành khách/nm. án có b sung quy hoch hm chui xuyên qua sân bay
à Nng. à Nng cng nh hng hình thành mi bn xe phía bc, bn xe phía tây (ca ngõ
lên Tây Nguyên), ng thi tip tc phát trin bn xe phía nam. Bn xe Trung tâm hin ti

s c chuyn i phc v giao thông công cng. Mt ng hm xuyên qua ga ng st mi và ng
cao tc kt ni v phía tây cng c a vào án ln này.
T nm 2021, nhim v i vi thành ph à Nng là u t xây dng kt cu h tng ng b, có trng
im, phù hp vi quy hoch tng th thành ph n nm 2030, tm nhìn n nm 2045. C th, tp
trung thc hin tt quy hoch chung thành ph n nm 2030, tm nhìn n nm 2045, gn vi
Thit k chin lc phát trin kinh t n nm 2030 và quy hoch vùng kinh t trng im min
Trung theo hng xác lp, phát huy vai trò, v trí trung tâm ca à Nng. ng thi, chú
trng công tác qun lý ô th, t chc không gian ô th hin i, hài hòa vi thiên nhiên, bao
tôn va phat triên ban sc c trng cua ô thi biên - sông - nui; nghiên cu m rng
không gian và phát trin các khu ô th mi v hng tây, tây bc theo hng ô th sinh
thái, ô th xanh; ô th hóa gn vi xây dng nông thôn mi.
Phát trin khu trung tâm thành ph theo hng mô hình ô th nén hin i m rng không
gian công cng. Thành ph s thc hin thí im tái thit ô th mt s khu vc qun Hi Châu,
Thanh Khê, chn chnh trong công tác qun lý quy hoch, xây dng, rà soát các d
án không còn kh thi, mnh dn xut hy b m bo quyn li chính áng cho cng ng. ng
thi nâng cao cht lng, hiu qu công tác qun lý ô th, t ai, tài nguyên, môi trng và
tng cng công tác qun lý, bo v rng, bo tn thiên nhiên, a dng sinh hc, ch ng ng
phó vi bin i khí hu, bo v môi trng sinh thái; y mnh trin khai án Xây dng thành
ph thông minh; hoàn thành Trung tâm giám sát, iu hành và x lý tp trung, a
nhim, tích hp chc nng phân tích d liu và d oán thông minh phc v qun lý ô th da
trên d liu s.
B trng B Xây dng Phm Hng Hà, Ch tch Hi ng thm nh án quy hoch quc
gia: Chú trng yu t bn sc kin trúc ô th à Nng
Thành ph à Nng có v trí quan trng trong phát trin kinh t - xã hi, bo m
quc phòng - an ninh và hi nhp quc t ca khu vc min Trung - Tây
Nguyên và ca c nc. H s án iu chnh Quy hoch chung thành ph à Nng n
nm 2030 tm nhìn n nm 2045 ã tuân th úng theo các trình t, th tc quy
nh ca pháp lut, c nghiên cu, xây dng công phu, k tha nhng kt qu tích
cc trong quá trình thc hin quy hoch chung thành ph à Nng ã c Th tng
Chính ph phê duyt nm 2013.
à Nng cn tuân th úng tm nhìn và nh hng ã c nêu trong Ngh quyt s 43-

NQ/TW ngày 24-1-2019 ca B Chính tr v xây dng và phát trin thành ph
à Nng n nm 2030 tm nhìn n nm 2045; ng thi nâng ch s phát trin không
gian ô th theo chiu cao, bo m quc phòng - an ninh cng nh chú trng yu t
bn sc kin trúc ô th thành ph à Nng, c bit là khu vc hai bên b sông Hàn,
bán o Sn Trà, khu vc trung tâm.
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