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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ 

 VÀ KHU CÔNG NGHIỆP  

TỈNH QUẢNG NAM 

#SoKyHieuVanBan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        

#DiaDiemNgayBanHanh 

BÁO CÁO 

Về việc báo cáo thông qua HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 4 về các đồ án 

quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch 

nhưng chưa thông qua Hội đồng nhân dân trước khi phê duyệt  

(dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021) 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Xây dựng. 

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8091/UBND-KTN ngày 

15/11/2021 về việc lập kế hoạch khắc phục các hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được 

duyệt nhưng chưa thông qua HĐND tỉnh. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Quảng Nam kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng một số nội 

dung thông qua HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 4 (dự kiến tổ chức vào tháng 

12/2021), như sau: 

I. Quá trình thực hiện: 

- Triển khai Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 về việc phê 

duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Quản lý các Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam và được UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ lập 

quy hoạch, cụ thể như sau: 

+ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân 

bay Chu Lai: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tại 

Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 13/11/2019; 

+ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô thị, du lịch, 

dịch vụ Đông Nam Thăng Bình: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập 

quy hoạch tại Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; 

+ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô thị, dịch 

vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập 

quy hoạch tại Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; phê duyệt điều 

chỉnh nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tại Quyết định số 2883/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2020; 
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+ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu phi thuế quan gắn với 

sân bay Chu Lai: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tại 

Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 17/10/2019; 

+ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu phi thuế quan gắn với 

Khu bến cảng Tam Hòa: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy 

hoạch tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 10/10/2019. 

- Đến nay, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng 

Nam đã tổ chức lập quy hoạch và trình thẩm định các đồ án nêu trên, cụ thể: 

+ Đang tổ chức lập phương án quy hoạch: Đồ án Quy hoạch phân khu xây 

dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình. 

+ Đã trình thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000)  

Khu đô thị Chu Lai; 

+ Đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định: Các đồ án còn lại. 

- Trong quá trình tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, các đồ án này được xác 

định không phải là các khu chức năng theo định nghĩa tại khoản 25 Điều 3 của 

Luật Xây dựng. Vì vậy, không tham mưu UBND tỉnh thông qua Hội đồng nhân 

dân tỉnh trước khi phê duyệt các nhiệm vụ quy hoạch. Tuy nhiên, sau khi nghiên 

cứu lại các quy định của Luật Xây dựng và thẩm định các đồ án quy hoạch sau 

này, Sở Xây dựng xác định Khu kinh tế mở Chu Lai là Khu chức năng thì các 

khu vực lập quy hoạch trong Khu kinh tế mở Chu Lai cũng là khu chức năng, do 

đó, cần phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch. 

II. Nội dung chính các hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt: 

1. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư 

đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình: (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm 

vụ và dự toán lập quy hoạch tại Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 25/9/2020) 

1.1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây dựng và triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

1.2. Nội dung chính của nhiệm vụ: 
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1.2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư 

đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh 

Quảng Nam. 

1.2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:  

a) Phạm vi ranh giới: Nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai; thuộc địa phận 

hành chính các xã Bình Hải, Bình Đào, Bình Sa và Bình Nam, huyện Thăng Bình. 

b) Ranh giới cụ thể: 

- Phía Đông Bắc : giáp biển Đông và đất nông nghiệp; 

- Phía Đông Nam : giáp đất nông nghiệp; 

- Phía Tây Bắc : giáp đất định hướng quy hoạch rừng phòng hộ và du 

lịch tập trung; 

- Phía Tây Nam : giáp ranh giới xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.  

c) Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 1.314 ha. 

d) Quy mô dân số dự kiến: 20.000 người.  

1.2.3. Giai đoạn quy hoạch:  

- Ngắn hạn: Đến năm 2025. 

- Dài hạn: Đến năm 2030. 

1.2.4. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Từng bước hoàn thiện Khu kinh 

tế mở Chu Lai; 

- Làm cơ sở quản lý hiện trạng và quản lý đầu tư xây dựng; 

- Làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi 

tiết xây dựng. 

1.2.5. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch: 

 - Là khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, gồm chức 

năng là khu đô thị, khu du lịch, dịch vụ và một số khu chức năng khác. 

- Đáp ứng nhu cầu ở, phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch ven sông, ven 

biển cho khu vực phía Bắc Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam. 

1.2.6. Yêu cầu công tác lập quy hoạch: 

- Căn cứ quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội hiện hành để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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; 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 
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hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng; quá trình nghiên cứu được 

điều chỉnh các chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân 

cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy 

hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự 

án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực; 

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 

đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn. Nghiên 

cứu tổ chức không gian cảnh quan Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Đông 

Nam Thăng Bình trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, gắn kết với các khu 

vực du lịch lớn đã và đang hình thành như Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng 

Nam Hội An, Vinpearl Quảng Nam, An Thịnh - PPC,...; 

- Xác định cụ thể ranh giới Khu đô thị Bình Hải - Bình Sa, để có cơ sở 

quản lý và xem xét, bổ sung vào hệ thống đô thị của tỉnh;  

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 

- Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; 

- Đánh giá môi trường chiến lược khu vực lập quy hoạch. 

1.2.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch: 

Giai đoạn từ 2021-2022. 

1.2.8. Chi phí lập quy hoạch, nguồn vốn: 

a) Chi phí lập quy hoạch: 4.129.499.000đ (Bốn tỉ, một trăm hai mươi chín 

triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn). 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác 

theo Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh. 

2. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Chu Lai: (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tại Quyết 

định số 3236/QĐ-UBND ngày 09/10/2019) 

2.1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây dựng và triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 
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2.2. Nội dung chính của nhiệm vụ: 

2.2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu đô thị 

Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 

2.2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch: 

a) Địa điểm, phạm vi ranh giới: Nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai; 

thuộc địa phận hành chính xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. 

b) Ranh giới cụ thể: 

- Phía Đông Bắc : Giáp đất quy hoạch Khu phi thuế quan và hậu cần cảng; 

- Phía Đông Nam : Giáp vịnh An Hòa, Bệnh viện đa khoa Trung Ương 

Quảng Nam, Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa; 

- Phía Tây Nam : Giáp Quốc lộ 1A; 

- Phía Tây Bắc : Giáp Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp. 

c) Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 330 ha. 

d) Quy mô dân số dự kiến: 25.000 người.  

2.2.3. Giai đoạn quy hoạch 

- Ngắn hạn đến năm 2025. 

- Dài hạn đến năm 2030. 

2.2.4. Mục tiêu lập quy hoạch  

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; 

- Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị huyện Núi Thành; 

- Làm cơ sở lập danh mục dự án, kêu gọi đầu tư, triển khai dự án. 

2.2.5. Tính chất, chức năng 

a) Tính chất: Là Khu đô thị với các tiêu chí tương đương đô thị loại 2. 

b) Chức năng: Đáp ứng nhu cầu ở, phát triển đô thị, dịch vụ. 

2.2.6. Yêu cầu công tác lập quy hoạch 

- Căn cứ quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội hiện hành để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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; 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; quá trình nghiên cứu được 

điều chỉnh các chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân 

cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy 

hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự 

án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực; 

- Xác định các khu vực bố trí dân cư đô thị phục vụ cho Khu công nghiệp 

hậu cần cảng Tam Hiệp và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải. 

Nghiên cứu phát triển cư dân đô thị là chuyên gia, lao động tay nghề cao phục 

vụ cho Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp và Khu công nghiệp cơ khí ô 

tô Chu Lai - Trường Hải; 

- Xác định các yếu tố, chỉ tiêu về dịch vụ, đô thị, hạ tầng xã hội tương 

ứng. Nghiên cứu bố trí các yếu tố dịch vụ gắn kết với các chức năng của Khu 

phi thuế quan và các Khu công nghiệp;  

- Xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan 

trong khu đô thị: Khu dịch vụ, khu vực ở mới, trường học, tiện ích công cộng 

trong khu ở,...;  

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 

- Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; 

- Đánh giá môi trường chiến lược khu vực lập quy hoạch. 

2.2.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 

Giai đoạn từ 2021-2022. 

2.2.8. Chi phí lập quy hoạch, nguồn vốn: 

a) Chi phí lập quy hoạch: 2.629.840.000đ (Hai tỉ, sáu trăm hai mươi chín 

triệu, tám trăm bốn mươi ngàn) 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác 

theo Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh. 

3. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Tây Bắc sân bay Chu Lai: (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy 

hoạch tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 13/11/2019) 

3.1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây dựng và triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 
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3.2. Nội dung chính của nhiệm vụ: 

3.2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Tây Bắc sân bay Chu Lai. 

3.2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch: 

a) Phạm vi ranh giới: Nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai; thuộc địa phận 

hành chính các xã Tam Quang và Tam Nghĩa, huyện Núi Thành 

b) Ranh giới cụ thể: 

- Phía Đông Bắc  : Giáp đất quy hoạch Khu công nghiệp khí năng lượng 

và đất hậu cần cảng; 

- Phía Đông Nam  : Giáp đất quy hoạch Khu phi thuế quan; 

- Phía Tây Nam  : Giáp Quốc lộ 1A, sông Bến Ván và Vịnh An Hòa; 

- Phía Tây Bắc  : Giáp Vịnh An Hòa. 

c) Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 539 ha;  

d) Quy mô dân số dự kiến: 35.000 người. 

3.2.3. Giai đoạn quy hoạch 

- Ngắn hạn đến năm 2030. 

- Dài hạn đến năm 2045. 

3.2.4. Mục tiêu lập quy hoạch  

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; 

- Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị huyện Núi Thành; 

- Làm cơ sở quản lý hiện trạng và quản lý đầu tư xây dựng; 

- Làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi 

tiết xây dựng. 

3.2.5. Tính chất, chức năng 

- Là khu đô thị với các tiêu chí tương đương đô thị loại 2. 

- Làm động lực phát triển cho khu vực phía Đông của Cụm động lực số 2; 

liên kết phát triển với không gian dọc tuyến Quốc lộ 1A và với khu vực phía Tây 

của tỉnh; hình thành vệt du lịch ven biển Quảng Nam từ Điện Bàn - Hội An đến 

Tam Kỳ - Núi Thành.  

3.2.6. Yêu cầu công tác lập quy hoạch 

- Căn cứ quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội hiện hành để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây 
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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; quá trình nghiên cứu được 

điều chỉnh các chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân 

cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy 

hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự 

án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực; 

- Xác định các khu vực bố trí dân cư đô thị phục vụ cho Khu phi thuế 

quan và Khu công nghiệp khí năng lượng. Nghiên cứu phát triển cư dân đô thị là 

chuyên gia, lao động tay nghề cao phục vụ cho Khu phi thuế quan và Khu công 

nghiệp khí - năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng và sản 

phẩm sau khí;  

- Xác định các yếu tố, chỉ tiêu về dịch vụ, đô thị, hạ tầng xã hội phải đảm 

bảo các tiêu chí trên. Nghiên cứu bố trí các yếu tố dịch vụ gắn kết với các chức 

năng của Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp khí - năng lượng và các ngành 

công nghiệp sử dụng năng lượng và sản phẩm sau khí như: Tài chính, Ngân 

hàng,...;  

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 

- Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; 

- Đánh giá môi trường chiến lược khu vực lập quy hoạch. 

3.2.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 

Giai đoạn từ 2021-2022. 

3.2.8. Chi phí lập quy hoạch, nguồn vốn: 

a) Chi phí lập quy hoạch: 2.887.995.000đ (Hai tỉ, tám trăm tám mươi bảy 

triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn) 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác 

theo Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh. 

4. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi 

thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa: (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ 

và dự toán lập quy hoạch tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 10/10/2019) 

4.1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây dựng và triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 
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- Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

4.2. Nội dung chính của nhiệm vụ: 

4.2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi 

thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa. 

4.2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

a) Phạm vi ranh giới: a) Phạm vi ranh giới: Nằm trong Khu kinh tế mở 

Chu Lai; thuộc địa phận hành chính các xã Tam Hòa, huyện Núi Thành. 

b) Ranh giới cụ thể: 

- Phía Đông Bắc: Giáp sông Trường Giang; 

- Phía Đông Nam: Giáp vịnh An Hòa; 

- Phía Tây Nam: Giáp vịnh An Hòa; 

- Phía Tây Bắc: Giáp vệt đất rừng phòng hộ và đường 129. 

c) Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 747ha. 

4.2.3. Giai đoạn quy hoạch 

- Ngắn hạn đến năm 2030. 

- Dài hạn đến năm 2045. 

4.2.4. Mục tiêu lập quy hoạch  

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Từng bước hoàn thiện Khu kinh 

tế mở Chu Lai; 

- Làm cơ sở quản lý hiện trạng và quản lý đầu tư xây dựng; 

- Làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi 

tiết xây dựng. 

4.2.5. Tính chất, chức năng 

Là Khu phi thuế quan theo quy định pháp luật Việt Nam. Các khu chức năng 

được đề xuất phù hợp với Khu bến cảng Tam Hòa và Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

4.2.6. Yêu cầu công tác lập quy hoạch 

- Căn cứ quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội hiện hành để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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; 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; quá trình nghiên cứu được 
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điều chỉnh các chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân 

cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy 

hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự 

án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu 

vực nghiên cứu lập quy hoạch; 

 - Xác lập mối quan hệ của Khu phi thuế quan đối với Khu Kinh tế mở 

Chu Lai, khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam và các khu vực lân cận; 

- Xác định mối quan hệ với hệ thống bến cảng Tam Hòa và khu vực lân cận; 

- Xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan 

trong khu phuế quan;  

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 

- Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; 

- Đánh giá môi trường chiến lược khu vực lập quy hoạch. 

4.2.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 

Giai đoạn từ 2020-2022. 

4.2.8. Chi phí lập quy hoạch, nguồn vốn: 

a) Chi phí lập quy hoạch: 6.456.558.000đ (Sáu tỉ, bốn trăm năm mươi sáu 

triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn) 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

5. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi 

thuế quan gắn với sân bay Chu Lai: (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán lập quy hoạch tại Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 17/10/2019) 

5.1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây dựng và triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

5.2. Nội dung chính của nhiệm vụ: 

5.2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi 

thuế quan gắn với sân bay Chu Lai. 
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5.2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

a) Phạm vi ranh giới: Nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai; thuộc địa phận 

hành chính các xã Tam Quang và xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. 

b) Ranh giới cụ thể: 

- Phía Đông Bắc: Giáp đường giao thông hiện trạng; 

- Phía Đông Nam: Giáp sân bay Chu Lai; 

- Phía Tây Nam: Giáp đất quy hoạch đơn vị ở hiện hữu; 

- Phía Tây Bắc: Giáp đường ĐT 608. 

c) Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 225ha. 

d) Quy mô dân số dự kiến: 18.000 người. 

5.2.3. Giai đoạn quy hoạch:  

a) Ngắn hạn: Đến năm 2025. 

b) Dài hạn: Đến năm 2030. 

5.2.4. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Từng bước hoàn thiện Khu kinh 

tế mở Chu Lai; 

- Làm cơ sở quản lý hiện trạng và quản lý đầu tư xây dựng; 

- Làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi 

tiết xây dựng. 

5.2.5. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch: Là Khu phi thuế quan 

theo quy định pháp luật Việt Nam. Các khu chức năng được đề xuất phù hợp với 

sân bay Chu Lai và Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

5.2.6. Yêu cầu công tác lập quy hoạch. 

- Căn cứ quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội hiện hành để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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; 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; quá trình nghiên cứu được 

điều chỉnh các chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân 

cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch 

chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, các 

quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực; 
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- Phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu 

vực nghiên cứu lập quy hoạch; 

 - Xác lập mối quan hệ của Khu phi thuế quan đối với Khu Kinh tế mở 

Chu Lai, khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam và các khu vực lân cận;  

- Xác định mối quan hệ với hệ thống sân bay Chu Lai và khu vực lân cận; 

- Xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan 

trong khu phuế quan;  

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 

- Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; 

- Đánh giá môi trường chiến lược khu vực lập quy hoạch. 

5.2.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 

Giai đoạn từ 2021-2023. 

5.2.8. Chi phí lập quy hoạch, nguồn vốn: 

a) Chi phí lập quy hoạch: 3.825.322.000đ (Ba tỉ, tám trăm hai mươi lăm 

triệu, ba trăm năm hai mươi hai ngàn) 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác 

theo Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh. 

6. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư 

đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến: (UBND tỉnh phê duyệt nhiệm 

vụ và dự toán lập quy hoạch tại Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019; phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tại Quyết 

định số 2883/QĐ-UBND ngày 21/10/2020) 

6.1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 4982/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây dựng và triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư trên địa 

bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

6.2. Nội dung chính của nhiệm vụ: 

6.2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư 

đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến. 

6.2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:  

a) Phạm vi ranh giới: Nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai; thuộc địa phận 

hành chính các xã Tam Hòa và xã Tam Tiến, huyện Núi Thành 



13 

 

 

b) Ranh giới cụ thể: 

- Phía Đông Bắc : giáp biển Đông; 

- Phía Đông Nam : giáp đất định hướng quy hoạch khu phi thuế quan và 

sông Trường Giang; 

- Phía Tây Bắc : giáp sông Trường Giang và sông Trâu; 

- Phía Tây Nam : giáp sông Trâu. 

c) Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 1.678 ha;  

6.2.3. Giai đoạn quy hoạch 

a) Ngắn hạn đến năm 2025. 

b) Dài hạn đến năm 2030. 

6.2.4. Mục tiêu lập quy hoạch  

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Từng bước hoàn thiện Khu kinh 

tế mở Chu Lai; 

- Làm cơ sở quản lý hiện trạng và quản lý đầu tư xây dựng; 

- Làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi 

tiết xây dựng. 

6.2.5. Tính chất, chức năng:  

a) Tính chất: Là khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, 

gồm các chức năng là khu dân cư đô thị, khu du lịch, dịch vụ và một số khu 

chức năng khác. 

b) Chức năng: Đáp ứng về nhu cầu ở, phát triển đô thị, du lịch cộng đồng, 

là một trong những khu đô thị trung tâm phía Nam Khu kinh tế mở Chu Lai. 

6.2.6. Yêu cầu công tác lập quy hoạch 

- Căn cứ quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội hiện hành để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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; 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; quá trình nghiên cứu được 

điều chỉnh các chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu 

vực nghiên cứu lập quy hoạch; 

- Tổ chức các trục không gian điểm nhấn kết nối khu Tam Anh Nam và 

Tam Hòa; khu Tam Hòa và Tam Tiến, là các trục mở đô thị về phía biển; 
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- Tổ chức cảnh quan các khu vực gắn với cảnh quan ven sông, ven biển;  

- Tổ chức đô thị gắn với dịch vụ mang tính hiện đại, khai thác tầng cao, 

tạo điểm nhấn. Quản lí các chỉ tiêu thấp đối với khu vực làng nghề về mật độ 

xây dựng, tầng cao,…;  

- Điều tra, khảo sát ngành nghề truyền thống, qua đó đề ra các loại hình 

dịch vụ, homestay,… đảm bảo kiến trúc khu vực, hệ sinh thái, hệ cảnh quan 

chung. Nghiên cứu các quỹ đất làm du lịch - dịch vụ tập trung, bên cạnh đó 

phát triển mạnh du lịch homestay tại mỗi hộ gia đình, tập hợp nhiều hộ trở 

thành các cụm du lịch; phát triển xen kẽ các khu du lịch tập trung. Phát triển 

du lịch trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề thủ công truyền thống;  

- Xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan 

trong khu đô thị: khu vực làng xóm, khu vực ở mới, tiện ích công cộng trong 

khu ở...;  

- Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.  

6.2.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch: 

Giai đoạn từ 2021-2022. 

6.2.8. Chi phí lập quy hoạch, nguồn vốn: 

a) Chi phí lập quy hoạch: 6.456.558.000đ (Sáu tỉ, bốn trăm năm mươi sáu 

triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn) 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

III. Kiến nghị: 

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam kính 

đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nội dung nhiệm 

vụ đã được phê duyệt tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X, dự kiến tổ chức vào 

tháng 12 năm 2021. Trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung các 

Nhiệm vụ có sai khác so với nội dung các Nhiệm vụ đã được duyệt, Ban Quản 

lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh các Nhiệm vụ đã được duyệt theo các nội dung thông qua 

của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cho phù hợp. 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 186/BC-KKTCN ngày 17/11/2021 của 

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Xây dựng (t/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- TP HCTH; 

- Lưu: VT, QHĐT. 

TRƯỞNG BAN 
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