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Quảng Nam, ngày        tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 

(tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đông Quế Sơn 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ 
sung  tại khoản 7 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch và khoản 4 Điều 34 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 
Điều 28 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 
quy hoạch, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi 
phê duyệt nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) 
Khu công nghiệp Đông Quế Sơn tại huyện Quế Sơn và huyện Thăng Bình; 
với các nội dung như sau:

1. Loại hình điều chỉnh: điều chỉnh cục bộ.
2. Lý do điều chỉnh.
Khu hạ tầng kỹ thuật (đất bãi rác trung chuyển, trạm xử lý nước thải) 

được quy hoạch trên trục đường chính vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn 
có tỷ lệ chiếm đất lớn, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của khu công 
nghiệp; hạn chế việc bố trí đất thu hút đầu tư; việc điều chỉnh quy hoạch sẽ 
cải thiện vấn đề này, đối chiếu quy định về điều chỉnh quy hoạch tại khoản 10 
Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20/11/2018 là phù hợp.

3. Nội dung điều chỉnh.
Nội dung điều chỉnh chính là thực hiện hoán đổi vị trí và quy hoạch sử 

dụng đất của khu hạ tầng kỹ thuật (đất trạm xử lý nước thải HTKT1 (GĐ2) và 
đất bãi rác trung chuyển HTKT3) tại trục đường cảnh quan chính Khu công 
nghiệp Đông Quế Sơn sang vị trí lô đất công nghiệp CN3-3 tại phía Tây Bắc.

Sau khi hoán đổi, khu hạ tầng kỹ thuật cũ chuyển thành đất công nghiệp 
và khớp nối với các lô đất công nghiệp kế cận thành lô đất công nghiệp có 
diện tích lớn; đồng thời, tổ chức lại đất cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly 
xung quanh khu hạ tầng kỹ thuật để phù hợp về tổ chức cảnh quan; cụ thể: 

- Phạm vi khu vực I điều chỉnh như sau:

STT Quy hoạch được 
duyệt

Diện tích 
(m2) Điều chỉnh Diện tích 

(m2)
Chênh 

lệch (m2)

1 Đất trạm xử lý nước 
thải HTKT1 (GĐ2) 33.830 Đất trạm xử lý nước 

thải HTKT1 (GĐ2) 0 -33.830
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STT Quy hoạch được 
duyệt

Diện tích 
(m2) Điều chỉnh Diện tích 

(m2)
Chênh 

lệch (m2)

2 Đất bãi rác trung 
chuyển HTKT3 24.017 Đất bãi rác trung 

chuyển HTKT3 0 -24.017

3 Đất cây xanh cách ly 
CXCL4 26.373 Đất cây xanh cách ly 

CXCL4 0 -26.373

4 Đất công nghiệp 
CN2-1 73.272 Đất công nghiệp 

CN2-1 76.453 +3.181

5 Đất công nghiệp 
CN2-2 12.988 Đất công nghiệp 

CN2-2 23.764 +10.776

6   Đất công nghiệp 
CN3-3 75.426 +75.426

7 Đất mương kỹ thuật 2.729 Đất mương kỹ thuật 671 -2.058

8 đất cây xanh cảnh 
quan CXCQ6 18.133 Đất cây xanh cảnh 

quan CXCQ6 12.397 -5.736

9 Đất cây xanh cách ly 
CXCL3 12.504 Đất cây xanh cách ly 

CXCL3 9.739 -2.765

10 Đất cây xanh cảnh 
quan CXCQ3 4.693 Đất cây xanh cảnh 

quan CXCQ3 10.089 +5.396

11
Đất nhà máy xử lý 
nước thải HTKT2 
(GĐ1)

10.751
Đất nhà máy xử lý 
nước thải HTKT2 
(GĐ1)

10.751 0

 Tổng 219.290 Tổng 219.290  

- Phạm vi khu vực II điều chỉnh như sau:

STT Quy hoạch được 
duyệt

Diện 
tích 
(m2)

Điều chỉnh
Diện 
tích 
(m2)

Chênh 
lệch 
(m2)

1 Đất công nghiệp 
CN3-3 91.805 Đất công nghiệp 

CN3-3 0 -91.805

2 Đất mương kỹ thuật 719 Đất mương kỹ thuật 0 -719

3 Đất trạm xử lý nước 
thải HTKT1 (GĐ2) 0 Đất trạm xử lý nước 

thải HTKT1 (GĐ2) 33.830 +33.830

4 Đất bãi rác trung 
chuyển HTKT3 0 Đất bãi rác trung 

chuyển HTKT3 24.017 +24.017

5 Đất cây xanh cách ly 
CXCL4 0 Đất cây xanh cách ly 

CXCL4 34.677 +34.677

 Tổng 92.524  92.524  

- Về công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan tổ chức có 
liên quan đã được thực hiện theo quy định.

- Việc hoán đổi vị trí, quy hoạch sử dụng đất của khu hạ tầng kỹ thuật 
(đất trạm xử lý nước thải HTKT1 (GĐ2) và đất bãi rác trung chuyển HTKT3) 
sang vị trí lô đất công nghiệp CN3-3 tại phía Tây Bắc trong phạm vi Khu 
công nghiệp Đông Quế Sơn không thuộc đối tượng phải lập lại Báo cáo đánh 
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giá tác động môi trường (ĐTM) và không thuộc đối tượng phải chấp thuận về 
môi tr ư ờng theo quy đ ịnh tại khoản 6, khoản 7 Đ iều 1 Nghị đ ịnh số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15, 
Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 
giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Phương án điều chỉnh giảm tổng diện tích đất công nghiệp từ 17,8 ha còn 
17,56 ha; quỹ đất cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan tăng từ 6,17 ha lên 
6,69 ha; quỹ đất hạ tầng giữ nguyên diện tích và tổ chức chiều rộng cây xanh 
cách ly xung quanh khoảng 25 m, đảm bảo quy định tối thiểu là 10 m; chiều 
rộng dải cây xanh cách ly phía Nam trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 giảm 
còn khoảng 40 m, vẫn đảm bảo quy định (tối thiểu 10 m).

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua nội dung 
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đông 
Quế Sơn tại huyện Quế Sơn và huyện Thăng Bình./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- BQL các KKT&KCN;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

             

[daky]
Lê Trí Thanh
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