
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
V/v chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam

Kính gửi:
    - UBND tỉnh Quảng Nam;
    - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

UBND huyện Thăng Bình đã tiếp nhận Công văn số 67/Cty-BQLDA ngày 
12/5/2021 của công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai về việc bổ sung 
chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Theo đó, 
công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai đề nghị bổ sung chỉ tiêu sử 
dụng đất khu công nghiệp tại xã Bình Nam để đảm bảo cơ sở hoàn thành thủ tục 
chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Qua xem xét đề nghị của công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu 
Lai, UBND huyện Thăng Bình nhận thấy:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cho phép 
công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai được lập hồ sơ, thủ tục trình 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và 
kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng tại Thông báo số 148-TB/TU 
ngày 15/4/2021.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 
tầng KCN Tam Thăng mở rộng là tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình với tổng diện 
tích dự kiến khoảng 248ha.

2. Hiện nay, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Thăng Bình 
đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Lập quy 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thăng Bình. Tuy nhiên, do chưa có 
nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 
2021 – 2030.

Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013): 
“Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 
chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất 
thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.”, hiện 
nay UBND huyện Thăng Bình vẫn đang tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử 
dụng đất được phân bổ chưa thực hiện hết.

Căn cứ Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện 
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Thăng Bình, chỉ tiêu quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Thăng Bình được UBND 
tỉnh phê duyệt là 386,78ha (sau khi điều chuyển để bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khu 
công nghiệp tại huyện Núi Thành), trong đó:

- Chỉ tiêu đất khu công nghiệp tại xã Bình Phục: 60,27ha (khu công nghiệp 
Đông Quế Sơn, chưa thực hiện);

- Chỉ tiêu đất khu công nghiệp tại xã Bình Giang: 186,15ha (khu công nghiệp 
Đông Quế Sơn, chưa thực hiện);

- Chỉ tiêu đất khu công nghiệp tại xã Bình Nam: 140,36ha (trong đó, các dự 
án tại khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình Nam đã được cấp chủ trương đầu tư 
hoặc giấy chứng nhận đầu tư là 51,3ha, diện tích chưa thực hiện: 89,06ha).

Như vậy, chỉ tiêu đất khu công nghiệp chưa thực hiện tại xã Bình Nam hiện 
nay chỉ còn 89,06ha, không đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp cho dự 
án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng (248ha).

UBND huyện Thăng Bình đã báo cáo và được Thường trực Hội đồng nhân 
dân huyện thống nhất chủ trương điều chuyển chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp 
chưa thực hiện tại xã Bình Phục và xã Bình Giang cho xã Bình Nam để đảm bảo chỉ 
tiêu đất khu công nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 
tầng KCN Tam Thăng mở rộng tại Công văn số 29/HĐND-VP ngày 25/5/2021.

Vậy, để tạo điều kiện đảm bảo về chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp chưa 
thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất để công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng 
KCN Chu Lai có cơ sở hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư và triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN 
Tam Thăng mở rộng, UBND huyện Thăng Bình kính đề nghị UBND tỉnh Quảng 
Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xem xét các nội dung sau:

- Thống nhất điều chuyển chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp chưa thực hiện 
tại xã Bình Phục (60,27ha) và tại xã Bình Giang (100ha) cho xã Bình Nam để đảm 
bảo chỉ tiêu đất khu công nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng.

- Phân bổ bổ sung cho huyện Thăng Bình 160,27ha đất khu công nghiệp trong 
kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 để hoàn trả chỉ tiêu sử dụng đất khu 
công nghiệp tại xã Bình Phục và xã Bình Giang cho dự án Khu công nghiệp Đông 
Quế Sơn.

UBND huyện Thăng Bình kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao





. UBND TiNH QUANG NAM C(}NG HOA XA H()I CHU NGHA VIET NAM
CONG TY TNHH MTV PTHT Doc lp - Ty do - Hanh phue
KHU CONG NGHIEP CHU LAI

S6: 6-r/Cty-BQLDA QuangNam, ngay{2.. thang5 niim 2021
Ve vi@c bo sung chi tieu SU dz,mg adt
Khu Cong nghi?p tr;ii xii Binh Nam,

----:--:- .. ·· __huy?YJ Thang Binh.
si rknerNvi uor rueriujtvsiw'
CONG VAN DEN /Kinh gii:

so· Nga~.1J.\hang ..f.namJOl\

Thrc hi@n chu truong cua Ban Thuang V\l Tinh uy Quang Nam tc;ii Thong
bao s6 148-TB/TU ngay 15/4/2021 v vi@c lap ho so xin ch§.p thu;jl.n chu truang
dftu tu dµ an dfiu tu xay d\ffig va kinh doanh ket cau ha tang KCN Tam Thangma
r9ng (KCN Tam Thang ma n}ng) va chi d:;w cua UBND tinh tai Cong van s6
2278/UBND-KTN ngay 20/4/2021, Cong ty TNiffi MTV Pht trien ha tang
KCN Chu Lai da hoan tat cac ho so co lien quan theo quy ctinh va trinh B9 KS
hoach va Dau tu xem xet thAm djnh trinh Thu tu6'ng Chinh phu ch§.p thu?n chu
truong dau tu dS triSn khai dv an v6'i quy mo khoang 250ha tc;ii xa Binh Nam,
huyen Thang Binh, tinh Quang Nam. Tuy nhien, qua kiem tra, ra soat v6 chi tieu
st dung dat khu cong nghi@p (KCN) den nam 2020 tren dia ban huyen Thang
Binh, Cong ty nh?n th§.y m9t s6 m)i dung nhu sau:

Ngay 20/11/2020, H<)i d6ng nhiin dan tinh Quang Nam co Nghi quyet so
63/NQ-HBND vS vi~c diSu chinh chi tieu ~fr dvng d§.t KCN ctSn nam 2020 va chi
ti@u chuyen muc dich dat rmng san xuat sang dat phi nong nghip ky cuoi (2016
2020) cua cac huy~n: Nui Thanh, Thang Binh, Tien Phu6'c. Theo do, diSu chinh
giam chi tieu d§.t khu cong pghi~p cua huy~n Thang Binh tfr 877,1 lha xu6ng con
386,78 ha (giam 490,33/630, 69 ha tai KCN Tam Thang).

Theo Bao cao s6 329/BC-lJBJ®, ngay 13/11/2020 c1fa UBND huyen
__ Thang Binh v°e di°eu chinh, 66 sung quy hoach sr dung dat den nam 2020 va kc§

ho<;1ch su d\lng d§.t ky cu6i (2016-2020) trong pham vi Khu kinh te mo Chu Lai
thi dSn nam 2020, cac dµ an tai KCN Tam Thang, xa Binh Nam da duqc c§.p chu
truang dftu tu ho~c GCN dftu tu khoang 51,3 ha; Chi tieu d~t khu cong nghi?p
chua thµc hi~n tren dja ban huy~n Thang Binh con khoang 335,48 ha, trong d6
chi tieu tai KCN Tam Thang, xa Binh Nam chi con 89,06ha (630,69-490,33-
51,3= 89,06 ha), con lai 246,42 ha chi tieu dat khu cong nghi~p chua thvc hi~n
niim & cac xa khac trong huyen. Do do, se khong cti'.1 chi tieu d§.t khu cong nghi~p
tai xa Binh Nam dS thµc hi~n dv an KCN Tam Thang m6' r9ng v6'i di~n tich
250ha.

De dam bao dieu kien ve chi ti@u sr dung dat Khu cong nghiep theo quy
djnh lam ca sa hoan thanh thu tvc ch§.p thu~n chu tnmng ct.Au tu va triSn khai dµ
an dau tr xay dung va kinh doanh ket cau ha tang KCN Tam Thang mo rong, kip
thoi ban giao d&t cho T~p doan Hyosung dau tu, Cong ty TNHH MTV Phat triSn
ha tang KCN Chu Lai kinh trinh Ban Quan ly Khu kinh te mo Chu Lai, UBND

- Ban Quan ly Khu kinh te mo Chu Lai
- Uy ban nhan dn huyen Thang Binh
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Noinh@n:
- Nhu tren;
- UBND tinh Quang Nam (Bao cao);
- Sa TN&MT Quang Nam (Bao cao);
- HDTV, KSV Cty (Bao cao);
-Luu VT.

huy~n Thang Binh quan tam, xem xet th6ng nbfrt trinh cap tham quyen cho phep
dieu chuyen, bo sung them khoang 161 ha vao chi tieu acit khu cong nghi~p d6i
v6i KCN Tam Thang ma r(mg t<;1i xa Binh Nam hr chi tieu a~t khu cong nghi~p
chua su dvng tren dia ban cac xa khac trong huyen, dam bao chi tieu d§t khu
cong nghi@p la 250 ha cho dr an KCN Tam Thang 1116 r(mg.

Cong ty TNHH MTV Phat tri~n h<;1 t§.ng KCN Chu Lai r.it mong cac cap
quan tam, xem xet giai quyet

Tran tr<;mg!

v HONG NHAN
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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 
V/v điều chuyển chỉ tiêu sử dụng đất 

Khu công nghiệp tại xã Bình Nam, 

huyện Thăng Bình  
 

 

              Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai. 

  

 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhận được Công văn số 94/Cty-

BQLDA ngày 04/6/2021 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu 

Lai về việc bổ sung chỉ tiêu và kế hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp tại xã Bình 

Nam, huyện Thăng Bình; Sau khi xem xét, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 

có ý kiến như sau: 

 Trên cơ sở nội dung đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Báo cáo số 

151/BC-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc chỉ tiêu sử 

dụng đất khu công nghiệp của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam. Ban Quản lý Khu kinh tế 

mở Chu Lai kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường điều chuyển chỉ tiêu sử 

dụng đất theo đề nghị của UBND huyện Thăng Bình. 

 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, tổng hợp và báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- CVP Ban; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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                       UBND TỈNH QUẢNG NAM
   SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
     #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

         Kính gửi:    Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 09/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 429/TTr-
STNMT, đề nghị trình HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công 
nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thuộc huyện Thăng Bình, kèm theo dự thảo 
Nghị quyết và các hồ sơ có liên quan; tiếp đến Sở có Công văn số 1200/STNMT-
QLĐĐ ngày 15/6/2021 về việc cho ý kiến nội dung trình HĐND tỉnh tỉnh về 
điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn  
huyện Thăng Bình gửi các thành viên UBND tỉnh. Kết quả tổng hợp ý kiến thành 
viên UBND tỉnh có 23/25 thành viên (tỷ lệ 92%) thống nhất thông qua điều 
chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thuộc 
huyện Thăng Bình để thực hiện Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã 
Bình Nam, huyện Thăng Bình. Còn lại 02 thành viên chưa nhận được phiếu ý 
kiến là thành viên Sở Tài chính và thành viên Sở Ngoại vụ (có bảng tổng hợp 
đính kèm). 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, Sở Tài nguyên và 
Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh 
Khóa X thông qua điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 
2020 trên địa bàn thuộc huyện Thăng Bình theo nội dung đã trình tại Tờ trình số 
429/TTr-STNMT ngày 09/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
         Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất./.

Nơi nhận:                                                    
- Như trên;
- HĐND tỉnh (B/c);
- UBND huyện Thăng Bình (P/h);
- BQL Khu KTM Chu Lai (P/h);
- Lưu: VT,CCQLĐĐ.
D:\Lanh 2021\KHSD dat 2021\THANG bINH\Điều chỉnh 
chi tieu dat KCN - sua lai\TTR SỞ lần 2.thang 6.doc

V/v đề nghị trình HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ 
tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 
2020 trên địa bàn thuộc huyện Thăng Bình

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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