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BÁO CÁO  

Tiếp thu, giải trình các nội dung theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định 

đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam 

Thăng mở rộng tại Thông báo số 06/TB-HĐTĐ ngày 11/01/2022  

                            Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Xây dựng. 

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

được Thông báo số 06/TB-HĐTĐ ngày 11/01/2022 của Hội đồng thẩm định đồ 

án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Sau khi nghiên cứu, Ban Quản lý các 

Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam báo cáo tiếp thu, giải trình như 

sau: 

- Về đất cây xanh: Thống nhất tiếp thu và bổ sung vào đồ án. 

- Về nghiên cứu đề xuất phương án mở rộng khẩu độ cầu Tân Thái nhằm 

đảm bảo lưu vực thoát nước mưa tại khu vực: Thống nhất tiếp thu. 

- Về thoát nước mưa: Thống nhất tiếp thu. 

- Về thoát nước thải:  

 + Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng được xác định tính chất là khu 

công nghiệp sinh thái. Do đó, tất cả nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo yêu cầu 

về chất lượng môi trường theo quy định và được tái sử dụng tuần hoàn để phục 

vụ khu công nghiệp: Thống nhất tiếp thu. 

+ Về phương án khớp nối: BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh sẽ 

tích cực phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ đánh giá và nghiên cứu đề xuất 

phương án xây dựng tuyến ống thoát nước thải sau xử lý của 03 Khu công nghiệp 

(Tam Thăng, Tam Thăng 2 và Tam Thăng mở rộng) dọc theo tuyến đường trục 

chính Khu công nghiệp Tam Thăng (ĐT615 mới) để thoát về sông Bàn Thạch. 

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét thẩm định, 

phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Lưu: VT, QHĐT (Diệp). 
(E:\2. QHXD\BC tiep thu noi dung hop Hoi dong tham 

dinh.doc) 
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            #ChuKyLanhDao 



2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


		2022-01-11T14:49:30+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T14:51:18+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T14:51:22+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T14:51:23+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T14:51:24+0700
	Quảng Nam




