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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua Đồ án 

quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng 
mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng 

Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ 

Qua xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh xem xét, 
thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp 
Tam Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện 
Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ và hồ sơ kèm theo, Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2017 và Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 
tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đồ án quy 
hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 
thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam 
Thăng, thành phố Tam Kỳ là đảm bảo theo quy định. 

Đồ án lập quy hoạch với diện tích khoảng 352,85 ha, gồm phần lớn diện 
tích thuộc xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và một phần diện tích (khoảng 
3.000 m2) thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Công tác tổ chức lập đồ án 
quy hoạch đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của 
pháp luật. Đến nay, đồ án đã cơ bản hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu, giải trình các 
ý kiến của Bộ Xây dựng1, các ngành, địa phương có liên quan; đồng thời, đồ án 
đã được Sở Xây dựng thẩm định2.

Việc thông qua đồ án quy hoạch tại kỳ họp này là cần thiết, làm cơ sở để 
UBND tỉnh kịp thời phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật, tạo điều 
kiện để xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ công tác thẩm định đồ án quy hoạch 
trước khi phê duyệt, nhất là quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo khớp 
nối với quy hoạch khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Thăng 2 hiện hữu và các 
quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn huyện Thăng Bình, quy hoạch thành 
phố Tam Kỳ. Trong đó, lưu ý đến quy hoạch thoát nước mặt, thoát nước thải 
đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

1 Công văn số 4821/BXD-QHKT ngày 22/11/2021
2 Báo cáo số 01/TĐ-SXD ngày 11/01/2022
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Về dự thảo Nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu 
hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo nội dung thẩm tra nêu trên, đảm bảo thể 
thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông 
qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam 
Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng 
Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: CPVP;
- Lưu VT, CTHĐ.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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