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Phần 1.  PHẦN MỞ ĐẦU 
 
1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN NÚI 
THÀNH MỞ RỘNG (ĐÔ THỊ NÚI THÀNH) ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ 
LOẠI IV 
 Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam, nằm 
trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng diện tích đất tự nhiên là 
10.406 km2, có tọa độ địa lý từ 108o 6’16” đến 108o44’04” độ kinh Đông, và từ 
15o23’38” đến 15o38’43” độ vĩ Bắc; phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh 
Thừa Thiên Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Đông 
giáp biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Sê Kông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào. Tỉnh Quảng Nam có vị trí và nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát 
triển các mối quan hệ và giao lưu kinh tế với các địa phương trong cả nước và các 
nước láng giềng qua hệ thống sân bay, cảng biển, đường sắt và quốc lộ và cũng là 
nơi triển khai mô hình Khu kinh tế mở đầu tiên trong cả nước với những chính 
sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn. 

Thị trấn Núi Thành mở 
rộng (đô thị Núi Thành) nằm 
phía Nam của tỉnh Quảng 
Nam,  có vị trí địa lý-kinh tế 
đặc biệt quan trọng của tỉnh 
Quảng Nam và vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung, nằm 
trong cụm đô thị động lực Núi 
Thành – Dốc Sỏi – Châu Ổ - 
Vạn Tường, là trung điểm giao 
thoa của hai vùng Bắc – Nam 
và các hoạt động kinh tế, 
thương mại và du lịch tầm cỡ 
quốc gia, quốc tế thông qua hệ 
thống cảng Kỳ Hà, sân bay 
Chu Lai, hành lang giao thông 
Bắc - Nam, hành lang kinh tế 
Đông Tây, các khu công 
nghiệp tập trung: khu công nghiệp cơ khí ô tô Trường Hải, KCN Bắc Chu Lai, 

 
Khu vực Tam Kỳ-Chu Lai trong cụm đô thị 
động lực Núi Thành - Dốc Sỏi - Châu Ổ - Vạn 

Tường  
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Tam Phú, Tam Anh và các điểm du lịch nổi tiếng như: khu du lịch Bãi Rạng, 
Tam Hải, Tam Hòa,…. Với những lợi thế chiến lược trên, trong thời gian qua thị 
trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) được xác định có vai trò quan trọng, 
được khẳng định là trung tâm vùng quan trọng khu vực phía Nam tỉnh Quảng 
Nam  nói riêng cũng như vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung.  
 Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung khu 
kinh tế mở Chu Lai (gồm 16 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Núi Thành và 
thành phố Tam Kỳ, với tổng diện tích đất tự nhiên 27.040 ha) với mục tiêu hình 
thành một trung tâm công nghiệp – du lịch – dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung, làm động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực miền 
Trung và cả nước, theo đó đô thị Núi Thành đóng vai trò là trung tâm  thương 
mại, dịch vụ, tài chính của khu KTM Chu Lai và được định hướng phát triển theo 
tiêu chuẩn đô thị loại II. 
 Năm 2008, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị 
Núi Thành làm cơ sở để xây dựng và phát triển đô thị Núi Thành theo định 
hướng. Năm 2014, Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam được phê duyệt (trên cơ sở 
khớp nối quy hoạch vùng Đông và vùng Tây của tỉnh) một lần nữa khẳng định 
vai trò của đô thị Núi Thành, nằm trong cụm động lực số 3, thúc đẩy phát triển 
kinh tế hành lang Nam Quảng Nam. 
 Đô thị Núi Thành được hình thành với sự gắn kết phát triển của Khu Kinh 
tế mở Chu Lai và việc phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai sẽ được hỗ trợ phát 
triển dân cư và các dịch vụ đô thị từ Núi Thành. Bên cạnh đó, quy hoạch vùng 
tỉnh Quảng Nam cũng như CTPT đô thị của tỉnh định hướng phát triển đô thị Núi 
Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV giai đoạn trước năm 2020. 
 Với vị thế, tiềm năng và tầm quy hoạch đã xác định, trong những năm qua 
Trung ương, Tỉnh, địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển 
khu kinh tế mở Chu Lai nói chung cũng như đô thị  Núi Thành nói riêng.  Qua 
nhiều năm nỗ lực phấn đấu, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, 
sự nổ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện trong việc phát huy mọi 
nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng và phát triển kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, việc chỉnh trang đô thị đã được đẩy mạnh, 
thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đã có sự bức phá mạnh mẽ trên tất 
cả các lĩnh vực.  Bộ mặt của đô thị hiện đại, văn minh đã hình thành rõ nét, chất 
lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Đến nay, thị trấn Núi Thành mở 
rộng (đô thị Núi Thành) đã hội tụ đủ tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn đô thị 
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loại IV theo các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Thường 
vụ Quốc Hội về việc phân loại đô thị. 
 Với những điều kiện thuận lợi nêu trên, việc công nhận thị trấn Núi Thành 
mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV sẽ đánh dấu một bước 
trưởng thành quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung, của tỉnh Quảng Nam nói chung và của huyện Núi 
Thành nói riêng, góp phần nâng cao vị thế, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế cho khu vực, đẩy nhanh hơn tốc độ đô thị hóa của tỉnh. 
                                                 Do đó, việc đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi 
Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là việc làm cần thiết, phù hợp với chiến lược 
phát triển kinh tế và mạng lưới đô thị trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam cũng như 
của quốc gia, phản ánh đầy đủ quá trình phát triển và vai trò của của thị trấn Núi 
Thành mở rộng (đô thị Núi Thành), tạo điều kiện khai thác tối ưu các tiềm năng 
và lợi thế vốn có, thực hiện tốt vai trò là động lực phát triển kinh tế vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung. Đây còn là động lực tác động mạnh mẽ đối với sự phát 
triển đô thị của tỉnh trong các giai đoạn phát triển, hoàn thành mục tiêu chính trị 
các cấp đề ra, đồng thời còn là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và  nhân 
dân huyện Núi Thành sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu. Việc công nhận thị trấn 
Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV còn là sự 
động viên, khích lệ to lớn, là niềm tự hào, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của cán bộ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm xây dựng thị trấn quê hương giàu 
mạnh hơn nữa, xứng tầm với vị thế của đô thị trong giai đoạn phát triển mới, là 
cơ sở để phát triển Núi Thành thành thị xã trong giai đoạn đến theo định hướng 
chung của tỉnh Quảng Nam 
2. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13  ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc Hội về việc phân loại đô thị; 

-  Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13  ngày 25/5/2016 của Thường vụ Quốc 
Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 

- Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 12/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
(vùng KTTĐMT-vùng Trung Trung bộ); 
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- Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 17/5/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; 

- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030; 

- Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Núi 
Thành giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về việc Thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi 

Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; 

- Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 
mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 12/08/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm 

theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị Núi 

Thành), giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035; 

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 
2030; 

Công văn số 1740/BXD-PTĐT ngày 18/5/2021 của Cục phát triển đô thị về 
việc hoàn chỉnh hồ sơ Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô 
thị Núi Thành), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV. 
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3. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
Núi Thành là một đơn vị hành chính được hình thành từ lâu, có bề dày lịch 

sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của kịch sử dân tộc, cùng với sự thay đổi 

của tổ chức hành chính đất nước, Núi Thành cũng có những thay đổi về địa giới 

và tên gọi. 

Trước thế kỷ XV, đây vốn là vùng đất Chiêm Động của Vương quốc cổ 

Chăm Pa. Trong quá trình mở nước vào phương Nam, vùng đất này từng bước 

được sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Việt dưới nhiều tên gọi khác nhau: 

- Từ năm 1400 – 1406 thời nhà Hồ là vùng đất thuộc Châu Hoa; 

- Đến năm 1471, vua Lê Thánh Tông lập huyện Hà Đông, cùng với sự ra 

đời của Thừa tuyên Quảng Nam; 

- Năm 1841, đời vua Thiệu Trị, huyện Hà Đông trực thuộc phủ Thăng Hoa 

(sau đó đổi thành phủ Thăng Bình); 

- Đến năm 1906 đời vua Thành Thái thứ 18, huyện Hà Đông tách khỏi phủ 

Thăng Bình được nâng lên thành phủ Hà Đông và sau đó đổi thành phủ Tam Kỳ; 

- Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phủ Tam Kỳ được gọi là huyện 

Tam Kỳ, có huyện lỵ là thị trấn Tam Kỳ, Núi Thành là một xã của huyện Tam 

Kỳ; 

- Ngày 30/01/1951, Ủy ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung bộ 

đã ra Nghị định số 241-MNS thành lập thị xã Tam Kỳ, được chọn là tỉnh lỵ của 

tỉnh Quảng Nam, sau đó giải thể để lập xã đặc biệt Tam Kỳ; 

- Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975, thống nhất đất 

nước, huyện Tam Kỳ được tái lập bao gồm cả 03 đơn vị hành chính là: huyện 

Nam Tam Kỳ, huyện Bắc Tam Kỳ và thị xã Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà 

Nẵng. Từ đó, huyện Tam Kỳ có 2 thị trấn: thị trấn Tam Kỳ (huyện lỵ), thị trấn 

Núi Thành và 22 xã; 

- Tháng 12 năm 1983, theo Quyết định số 144/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ 

trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, huyện Tam Kỳ được chia 

tách thành hai đơn vị hành chính là thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành thuộc tỉnh 

Quảng Nam – Đà Nẵng. Khi mới chia tách, huyện Núi Thành gồm có thị trấn Núi 
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Thành và 13 xã: Tam Anh, Tam Giang, Tam Hải, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Mỹ, 

Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Tiến, Tam Trà, Tam Xuân; 

- Ngày 29 tháng 8 năm 1994, chia xã Tam Xuân thành 2 xã: Tam Xuân I và 

Tam Xuân II; 

- Ngày 6 tháng 11 năm 1996, khi tỉnh Quảng Nam được tái lập, thị trấn Núi 

Thành là thị trấn huyện lỵ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

- Ngày 05/6/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập KKTM Chu Lai, sự ra đời của khu kinh tế 

mở Chu Lai có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển chung của địa phương, góp 

phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, tạo nên diện mạo mới cho Núi Thành;  

- Ngày 7 tháng 7 năm 2005, chia xã Tam Mỹ  thuộc huyện Núi Thành 

thành xã Tam Mỹ Đông và xã Tam Mỹ Tây; chia xã Tam Anh thuộc huyện Núi 

Thành thành xã Tam Anh Bắc và xã Tam Anh Nam và phát triển ổn định đến 

nay. 
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Phần 2.  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
CỦA THỊ TRẤN NÚI THÀNH MỞ RỘNG 

1. VỊ TRÍ VÀ QUY MÔ ĐÔ THỊ. 
1.1. Vị trí và vị thế 

Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành), nằm về phía nam tỉnh 
Quảng Nam, có tọa độ địa lý từ 108°34' đến 108°37' kinh độ Đông, từ 15°33' đến 
15°36' vĩ độ Bắc, có ranh giới hành chính như sau: 

- Phía Bắc : giáp thành phố Tam Kỳ; 

- Phía Nam : giáp huyện Bình Sơn và Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phía Đông : giáp biển Đông; 

- Phía Tây : giáp huyện Phú Ninh và huyện Bắc Trà My. 

Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) nằm ở vị trí  trung điểm 
giao thoa của hai vùng Bắc – Nam, là một trong số ít các đô thị có đầy đủ các 
loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không với hệ 
thống đường bộ (quốc lộ 
1A đường cao tốc Đà Nẵng 
– Dung Quất), cảng biển 
(cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp), 
sân bay (sân bay Chu Lai), 
nhà ga (ga Núi Thành). Có 
thể nói Thị trấn Núi Thành 
mở rộng (đô thị Núi Thành) 
là đầu mối giao thông, giao 
lưu quan trọng của vùng 
phía Nam tỉnh Quảng Nam, 
vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung và cả nước.  
            Nằm trong ranh giới 

phát triển của khu kinh tế 

mở Chu Lai, thị trấn Núi 

Thành mở rộng (đô thị Núi 

Thành) tập trung các khu công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Nam như: KCN Bắc 

Chu Lai, KCN Tam Anh, KCN Tam Hiệp,…là động lực thúc đẩy phát triển kinh 

 

Đô thị Núi Thành trong mô hình phát triển đô thị 
của Vùng KT trọng điểm Miền Trung   
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tế của địa phương cũng như của cả khu vực. Nơi đây cũng là trung tâm tạo được 

lực hút, chia sẽ trực tiếp các thông tin khoa học sản xuất, hoạt động kinh tế, liên 

kết các điểm du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam, và khu vực KT 

Dung Quất. 

1.2.  Quy mô Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) 
1.2.2 . Các đơn vị hành chính trực thuộc  

Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có 17 đơn vị hành chính 

bao gồm 01 thị trấn và 16 xã. Theo định hướng của đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung thị trấn Núi Thành mở rộng: 

- Khu vực nội thị gồm 09 xã và thị trấn (dự kiến hình thành 09 phường nội 

thị): Thị trấn Núi Thành và các xã: Tam Hiệp, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, 

Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Giang, Tam Mỹ Đông, Tam Hòa. 

- Khu vực ngoại thị gồm 08 xã: Xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Sơn, 

Tam Thạnh, Tam Hải, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Tiến. 

Bảng 1: Các đơn vị hành chính trực thuộc đô thị Núi Thành 

TT Tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh 
DiÖn tÝch tù nhiªn 

(km2) 
Sè th«n, khèi 

phè 

I Khu vực nội thị (dự kiến)       214,16             54  
1  Thị trấn Núi thành            5,05              5  
2  Xã Tam Hiệp          40,88               7  
3  Xã Tam Anh Nam          25,75               6  
4  Xã Tam Quang          13,30               8  
5  Xã Tam Nghĩa          52,98               7  
6  Xã Tam Hòa          23,85               6  
7  Xã Tam Anh Bắc          19,24               5  
8  Xã Tam Giang          12,55               4  
9  Xã Tam Mỹ Đông          20,56               6  

II Khu vực ngoại thị (dự kiến)       341,79             49  

1  Tam Xuân 1          18,01               9  
2  Tam Xuân 2          27,43               8  
3  Tam Sơn          55,52               5  
4  Tam Thạnh          53,45               4  
5  Tam Hải          13,32               7  
6  Tam Mỹ Tây          52,28               6  
7  Tam Trà        100,30               4  
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TT Tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh 
DiÖn tÝch tù nhiªn 

(km2) 
Sè th«n, khèi 

phè 

8  Tam Tiến          21,48              6  
III Tæng céng       555,95         103  

 (Niên giám thống kê huyện Núi Thành năm 2020) 
1.2.2 . Quy mô đất đai:  

Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có diện tích tự nhiên là 
55.595ha.  

- Khu vực nội thị: 21.415,80ha, chiếm 38,52% tổng diện tích đất tự nhiên. 
Trong đó: đất xây dựng đô thị 1.625,67ha, chiếm 7,59%, đất khác 19.790,63ha, 
chiếm 92,41% 

 - Khu vực ngoại thị là 34.178,70ha, chiếm 61,48%. 
Bảng 2: Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị 

Núi Thành) 

TT Lo¹i ®Êt  DiÖn tÝch 
(ha)  Tû lÖ  (%) 

A+B Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn 
toµn ®« thÞ                 55.595,00                   100  

1 Khu vùc néi thÞ (dù kiÕn)                 21.416,30                    38,52  

2 Khu vùc ngo¹i thÞ (dù kiÕn)                 34.178,70                    61,48  

A Khu vùc néi thÞ (dù kiÕn) (I + 
II)                 21.416,30                 100,00  

I §Êt x©y dùng ®« thÞ (I.1+I.2)                   1.625,67                     7,59  

I.1 §Êt d©n dông                   1.006,16                     4,70  

1 §Êt ë                      622,00    

2 §Êt CTCC cÊp khu ë                        71,46    

3 §Êt CTCC cÊp ®« thÞ                        53,19    

4 §Êt giao th«ng đối nội                      259,52    

I.2 §Êt ngoµi d©n dông                      619,51                     2,89  

1 §Êt c¬ quan, trô së                        13,12    

2 §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i                        47,78    

3 
§Êt c«ng nghiÖp, TTCN, s¶n 
xuÊt PNN 

417,95   

4 §Êt c¬ së t«n gi¸o, tÝn ngìng 7,64   

5 §Êt an ninh, quèc phßng 25,07   

6 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa 107,95   
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TT Lo¹i ®Êt  DiÖn tÝch 
(ha)  Tû lÖ  (%) 

II §Êt kh¸c                 19.790,63                    92,41  

1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp                 11.288,40    

2 
§Êt chuyªn dông kh¸c (s©n 
bay, thñy lîi, truyÒn dÉn, c«ng 
tr×nh n¨ng lîng…) 

                  4.011,63    

3 §Êt cha sö dông                      650,60    

4 §Êt s«ng suèi, mÆt níc 
chuyªn dïng 

                  3.840,00    

 B  Khu vùc ngo¹i thÞ (dù kiÕn)                 34.178,70    
Nguồn: Phòng Tài nguyên và MT huyện Núi Thành 

 

 
 

Sơ đồ ranh giới nội ngoại thị đô thị Núi Thành 
 
 

2. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 
2.1.  Dân số 

Theo số liệu thống kê, dân số (bao gồm cả dân số thường trú và dân số quy 
đổi) toàn thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) năm 2020 là 160.414 
người. Trong đó, dân số khu vực nội thị  là 98.768 người bằng 61,57% tổng dân 
số toàn đô thị và dân số khu vực ngoại thị là 61.646 người. Mức tăng dân số hằng 
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năm ở mức trung bình (2018 – 2020) là 1,68%, riêng năm 2020 là 1,79%. Với vai 
trò là trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch vùng Nam 
Quảng Nam, thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) hiện nay và trong 
tương lai vẫn là đô thị có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, có điều kiện hạ 
tầng tốt, có sức hấp dẫn về thu hút đầu tư. Chất lượng sống đô thị được nâng cao, 
nhu cầu về lao động ở mức cao, thu hút lực lượng lớn lao động về làm việc và 
sinh sống góp phần nâng cao mức tăng dân số hằng năm đặc biệt là tỷ lệ tăng cơ 
học. 
2.2.  Lao động 

Theo báo cáo thống kê, năm 2020, dân số  trong độ  tuổi lao động toàn đô 
thị là 78.573 người, trong đó lao động phi nông nghiệp là 58.417. Ở khu vực nội 
thị, số lao động trong độ tuổi đang làm việc ở các ngành kinh tế là 47.087 người, 
trong đó: 

- Lao động phi nông nghiệp là 38.666 người chiếm 82,12%,  
- Lao động nông nghiệp là 8.421 người chiếm 17,88%  
Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn lực lượng lao động này đã tham gia trong 

các lĩnh vực phi nông nghiệp trong thời gian nông nhàn như: xây dựng, mộc, dịch 
vụ, thương mại, lao động thời vụ trong các khu công nghiệp và các hoạt động lao 
động phổ thông khác,… có thu nhập cao hơn (lao động đánh bắt cá, công nhân 
lâm nghiệp, làm muối được tính là lao động phi nông nghiệp). Ở khu vực trung 
tâm (khu vực nội thị) phần lớn các hộ gia đình kinh doanh thương mại – dịch vụ 
và làm việc trong các khu công nghiệp. Trong giai đoạn 2017-2020, chuyển dịch 
cơ cấu lao động làm việc trong các ngành kinh tế của địa phương có những 
chuyển biến tích cực theo hướng dịch chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang 
những ngành phi nông nghiệp (công nghiệp, xây dựng và dịch vụ). Cơ cấu lao 
động từ khu vực nông nghiệp dịch chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp chủ yếu 
chuyển sang khu vực công nghiệp xây - dựng và một bộ phận chuyển sang khu 
vực thương mại dịch vụ. Đây là kết quả đáng khích lệ trong quá trình chuyển dịch 
cơ cấu lao động trên địa bàn. 
3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Núi Thành là một trong những trung tâm kinh tế lớn, quan trọng của tỉnh 
Quảng Nam. Trong những năm qua, nền kinh tế đô thị Núi Thành có những bước 
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tăng trưởng nhanh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của địa phương liên tục phát triển, 
thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng. Cơ cấu kinh tế tập trung chủ yếu 
vào các ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ. Năm 2020, có cơ 
cấu kinh tế như sau: 

- Công nghiệp xây dựng: 88,56% 
- Thương mại dịch vụ: 7,84% 
- Nông nghiệp:  3,60% 

3.1. Ngành công nghiệp - xây dựng 
Công nghiệp được tập trung đầu tư và phát triển nhanh. Núi Thành là trung 

tâm phát triển công nghiệp nhanh và mạnh nhất của tỉnh Quảng Nam. Núi Thành 
đóng góp hơn 60% tổng thu ngân sách Quảng Nam. Kinh tế chuyển dịch rõ rệt 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giá trị sản xuất của một số ngành 
chiếm tỷ lệ lớn tăng cao như ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô Trường 
Hải, sản xuất kính xây dựng, linh kiện điện tử,…cùng với sự phát triển của các 
khu công nghiệp trên địa bàn như: KCN Bắc Chu Lai, KCN Cảng và Dịch Vụ 
Hậu Cần Tam Hiệp, KCN Tam Anh, các cụm công nghiệp của huyện cũng chú 
trọng hoàn thiện, giải quyết được nhiều lao động. Tỷ lệ lấp đầy của các cụm công 
nghiệp khá cao, thu hút nhiều nhà đầu tư: Cụm công nghiệp Nam Chu Lai: 
82,15%; cụm công nghiệp khối 7 là 73,59%.  

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng Nam Chu Lai, Trảng Tôn. Các cơ sở tiểu thủ 
công nghiệp, làng nghề và hộ gia đình với nhiều loại ngành nghề khác nhau phát 
triển mạnh như: cơ khí, sửa chữa ô tô, tàu thuyền, may mặc, nông sản thực phẩm.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Một số hình ảnh các khu công nghiệp trên địa bàn 
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3.2.  Ngành thương mại - dịch vụ 
 Hoạt động thương mại khá phát triển mở rộng hàng hóa phong phú, đa dạng 
đã đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống của nhân dân, góp phần ổn định giá cả trên 
thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển. Các thành phần kinh tế được tạo điều 
kiện thuận lợi về vay vốn, mặt bằng, đăng ký kinh doanh, góp phần cho hoạt 
động thương mại dịch vụ tiếp tục mở rộng và phát triển, giá trị sản xuất của 
ngành hằng năm tăng.  
 Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá. Dịch vụ vận tải ngày càng phát triển 
nhanh về quy mô và chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải hàng 
hóa của nhân dân. Hoạt động bưu chính viễn thông từng bước được cải tạo, nâng 
cấp đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu của người 
dân. 

    Sân bay Chu Lai là một trong những động lực phát triển của địa phương. 
Sân bay Chu Lai với diện tích khoảng 3.000 ha, là Cảng hàng không dân dụng kết 
hợp với hoạt động sân bay quân sự, được phép tiếp nhận các chuyến bay thường 
lệ, không thường lệ, các máy bay tư nhân. Theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, trong thời gian đến sân bay này sẽ được đầu tư để trở thành sân bay vận 
chuyển hàng hóa quốc tế. Với mức độ đầu tư như vậy, sân bay Chu Lai sẽ có 
công suất thiết kế 4 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng mỗi năm. 

 Cùng với sự phát triển của KKT mở Chu Lai, ngành du lịch trên địa bàn 
Núi Thành thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, thu hút một lượng lớn du khách 
tham quan. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch từng bước được đầu 
tư xây dựng. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng đang được đẩy mạnh 
nhằm cung cấp mặt bằng cho các dự án du lịch lớn như dự án khu du lịch lớn, 
làm động lực cho sự phát triển của các dịch vụ du lịch khác và thu hút đầu tư. 

 Hiện nay, dọc theo bờ biển tuyệt đẹp của huyện đã có các khu du lịch đi 
vào hoạt động như khu resort Le Demain de Tam Hải, Trùng Dương Resort (Biển 
Rạng)…và có nhiều dự án khác đang khởi động như khu du lịch Cát Vàng - Tam 
Tiến, Chu Lai Resort… Ngoài ra còn có các điểm du lịch khác như: đồi Rừng 
Làng, núi Ô Vuông – Tượng đài Chiến Thắng, đền Nhi Thành và dự án khu du 
lịch sinh thái phi trường cạnh sân bay Chu Lai. Trong chiến lược phát triển kinh 
tế vùng ven biển Quảng Nam, khu vực ven biển Núi Thành được ưu tiên đầu tư 
nhằm thu hút các dự án du lịch lớn. Các điểm du lịch như Tam Hải, Biển 
Rạng…đang trong quá trình hoàn chỉnh điều kiện, đề nghị công nhận là điểm du 
lịch quốc gia.   
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3.3.  Ngành nông lâm thủy sản 
Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển cả về quy mô và hiệu quả sản xuất. 

Về trồng trọt huyện đã áp dụng hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong 
trồng trọt, tăng diện tích cây trồng năng suất cao. 

Về chăn nuôi, huyện đã triển khai các mô hình phát triển chăn nuôi theo 
phương thức tập trung, công nghiệp, thực hiện các chính sách hỗ trợ giống và kỹ 
thuật, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc thú y. 

Về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản: ngành nông nghiệp với trọng tâm đánh 
bắt xa bờ và nuôi trồng thủy hải sản cũng đem lại nguồn thu ổn định cho cư dân 
ven biển góp phần nâng cao giá trị sản xuất toàn nền kinh tế. Núi Thành là địa 
phương có sản lượng đánh bắt thủy hải sản lớn nhất tỉnh Quảng Nam và là một 
trong những trung tâm ngư nghiệp mạnh của duyên hải miền Trung. 

Tình hình phát triển ngành nông lâm thủy sản của huyện Núi Thành  
Nội dung ĐVT 2017 2018 2019 2020 

1) Diện tích gieo trồng cây hằng năm  ha 12.031 12.861 11.918 11.527 
2) Diện tích gieo trồng cây lâu năm ha 1.309 1.333 1.402 1.452 
3) Diện tích rừng trồng mới tập trung ha 2.127 1.250 1.360 1.360 
4) Diện tích rừng được khoanh nuôi tái 
sinh 

ha 5.233 808 553 540 

5) Sản lượng gỗ khai thác m3 97.000 63.300 60.270 59.278 
6) Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 1.430 1.371 1.632 1.532 
7) Sản lượng thủy sản tấn 43.130 46.406 48.161 49.152 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Núi Thành 
3.4. Thu chi ngân sách. 

Công tác quản lý và chi tiêu ngân sách nhà nước đã có nhiều tiến bộ, phân 
bổ nguồn thu - chi hợp lý, đáp ứng được các nhiệm vụ thường xuyên và các công 
tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. So với năm 2015, nguồn 
ngân sách địa phương chi cho công tác đầu tư phát triển tăng hơn 100%. 
4. HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ 
CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ 

Với mục tiêu xây dựng Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt 

tiêu chuẩn đô thị loại IV theo định hướng quy hoạch, công tác xây dựng, phát 

triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Trong 

những năm qua, nhiều công trình trọng điểm đã và đang được thi công, cải tạo 

chỉnh trang và đưa vào sử dụng góp phần tạo nên bộ mặt mới Thị trấn Núi Thành 

mở rộng (đô thị Núi Thành) trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Với hệ thống 
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đường sá dần dần khang trang hơn, nhà cửa, công trình công cộng xây dựng kiên 

cố có kiến trúc đẹp, cảnh quan đô thị được chú trọng phát triển. 

 
Tuyến chính qua Trung tâm thị trấn 

 
Các khu dân cư mới 

4.1.  Về nhà ở 
Hiện nay dân cư phân bố dọc theo các trục giao thông chính, tập trung 

thành các cụm, điểm đầu mối giao thông và đặc biệt là khu vực trung tâm đô thị 

tập trung các công trình công cộng. 

*. Đối với khu vực nội thị bao gồm thị trấn Núi Thành và các xã Tam Anh 

Nam, Tam Anh Bắc, Tam Hiệp, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Giang, 

Tam Mỹ Đông. Các loại nhà ở khá đa dạng bao gồm nhà vườn, nhà phố, nhà ở 

kết hợp dịch vụ kinh doanh. Nhà ống với loại hình ở và kết hợp thương mại dịch 

vụ: Trong thời gian gần đây việc mở rộng và quy hoạch mới các tuyến đường, 

nhà ở có nhiều thay đổi đáng kể, các nhà xây mới dọc tuyến QL1, gần khu trung 

tâm hành chính, các khu tái định cư có loại hình kiến trúc đẹp, chiều cao trung 

bình 2-3 tầng, là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh buôn bán làm cho bộ mặt 

kiến trúc đô thị thay đổi ngày càng khang trang. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên 

cố chiếm 100%. 

*. Khu vực ngoại thị  bao gồm các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Sơn, 

Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Tiến, Tam Hải: Nhà ở cũng bao gồm các 

loại hình nhà vườn và nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ dọc các tuyến giao thông 

chính QL1 (Tam Anh Bắc), và các tuyến ĐT, ĐH. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán 

kiên cố chiếm khoảng 98%, tầng cao từ 1-3 tầng. 
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4.2.  Đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, du lịch: 
Thị trấn Núi Thành mở rộng nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, nên các 

dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới  chủ yếu phục vụ cho công tác 

giải tỏa di dời trong quá trình hoàn thiện các dự án khu công nghiệp Tam Anh 

Nam, Tam Anh Bắc,  Bắc Chu Lai,… 

Tổng cộng có một số dự án phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, như: 

khu đô thị mới Tam Hiệp, khu tái dịnh cư Tam Quang 1, khu tái định cư Tam 

Quang 2; khu tái định cư Tam Tnh Nam, khu nhà ở công nhân , khu dân cư Tam 

hiệp, khu dân cư Gò Dài, khu dân cư ĐT 617,.. Trong đó các dự án khu dân cư, 

khu đô thị mới có vai trò tạo bộ mặt mới cho trung tâm đô thị như dự án khu dân 

cư khối 6,  mở rộng quảng trường, khu dân cư 617, khu đô thị mới Tam Hiệp. 

 
Hình: Vị trí và ranh giới các dự án 

 
Về du lịch: tại khu vực nghiên cứu có Biển Rạng là nới được nhiều du 

khách ghé thăm, tại đây các dịch vụ lưu trú chưa phát triển trong thời gian đến đã 
thu hút một số dự án đầu tư như: khu du lịch dinh thái Biển Rạng, khu du lịch 
Biển Rạng. Ngoài ra  còn có điểm du lịch đồi Rừng Làng, và nui Ô Vuông - 
Tượng đài Chiến Thắng, Đền Nhi Thành tại xã Tam nghĩa, và dự án Khu du lịch 
sinh thái phi trường cạnh sân bay Chu Lai,... 
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4.3.  Cải tạo chỉnh trang các khu chức năng cũ. 
Việc cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng cũ được triển khai đồng bộ, 

đúng tiêu chí và thực hiện có trọng tâm, chủ yếu là khu đô thị hiện hữu thị trấn 
Núi Thành. Ngoài ra để phù hợp với thực tế và phát huy công năng sử dụng, 
huyện đã tiến hành điều chỉnh các khu dân cư,  khu dịch vụ và dân cư đô thị; cải 
tạo một số chợ khu vực chưa đáp ứng nhu cầu mua bán trong vùng.   
4.4.  Đầu tư phát triển các công trình dịch vụ 

Trong quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế mở Chu Lai sau hơn 13 
năm xây dựng và phát triển  nhờ vào sự đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 
việc quy hoạch lại các khu dân cư,  xây dựng các khu công nghiệp, đã thu hút một 
lượng lớn lao động và chuyên gia đến làm việc. Trở thành một khu vực quan 
trọng,  hình thành mạng lưới doanh thương nghiệp nhà hàng, khách sạn, và dịch 
vụ, các chi nhánh ngân hàng. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh và các loại hình 
dịch vụ phục vụ cho các khu công nghiệp trên địa bàn.  Các công trình dịch vụ 
được đầu tư ngày càng nhiều. Hiện tại có hơn 5.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh chủ yếu là tư nhân. 

Trong đó : Các dịch vụ nhà nghỉ khách sạn hình thành dọc tuyến QL1 khu 
vực bệnh viện Trung Ương Quảng Nam. Các dịch vụ khác: các cửa hàng, quán 
ăn, giải khát, … được hình thành với nhiều quy mô khác nhau. Các điểm buôn 
bán phát triển dọc tuyến đường Quốc Lộ 1 và các khu tập trung tân cư, khu vực 
gần trung tâm hành chính, bãi biển. 

Hầu hết các hoạt động thương mại trong khu vực nghiên cứu đều thông qua 
hệ thống chợ.  Toàn thị trấn Nuí Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) tổng số chợ 
hiện có là 8 chợ cấp đô thị. Hệ thống chợ nông thôn đã được đầu tư nâng cấp và 
xây mới tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hàng hoá và làm tăng sức mua trong 
nhân dân. 

Mục tiêu của thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) là định hướng 
đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, các thành phần kinh tế, củng cố mạng lưới 
thương nghiệp, mạng lưới chợ và khuyến khích các thành phần kinh tế, đa dạng 
hóa hình thức kinh doanh. 
4.5.  Đầu tư phát triển các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, TDTT và trụ sở 
làm việc các cơ quan hành chính  

a.  Về xây dựng, cải tạo cơ quan, công sở:  
Để tạo bộ mặt đô thị khang trang, trung tâm hành chính huyện và nhiều 

công sở khác nằm trong khu quy hoạch trung tâm hành chính huyện đã được xây 
dựng mới hoặc nâng cấp đưa vào sử dụng. Để tránh ùn tắt và bảo đảm an toàn 
giao thông tại QL1 cho cán bộ và nhân dân đến làm việc UBND huyện  và các trụ 
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sở cơ quan được quy hoạch xây dựng thành khu trung tâm hành chính ở phía 
Đông thị trấn tại tuyến đường song song QL1.   

Trung tâm hành chính huyện Núi Thành 

b.  Về y tế:  
Tổng số giường bệnh 2 tuyến là 664 giường, trong đó có 620 giường tại 

các cơ sở bệnh viện 
* Đối với cấp đô thị: 
- Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam được thành lập theo Quyết 

định số 428/QĐ – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 16/04/2007, được đua 
vào sử dụng cuối năm 2012 là bệnh viện trực thuộc Bộ Y Tế. Quy mô hiện tại 
600 giường bệnh với 19 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng và 7 phòng chức 
năng. Được xây dựng từ nguồn vốn  ODA của chính phủ Hàn Quốc sẽ đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh thành phố khu vực Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên. Bệnh viện có trên 725 CBVC, với 40% có trình độ đại học, 
sau đại học, trong đó có nhiều bác sỹ được học tập, tu nghiệp tại Trung tâm y 
khoa đại học Hallym, Hàn Quốc.  

 
             Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam 

 - Trung tâm y tế huyện Núi Thành với 20 giường bệnh, với 115 cán bộ. 
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- Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện với chức năng, nhiệm vụ là xây dựng 
kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động về Dân số - 
KHHGĐ trên địa bàn huyện; 

* Đối với cấp khu ở: 
 - Trạm Y tế xã: 100%  xã đều có Trạm y tế, hầu như các trạm Y tế được 

xây dựng theo mẫu trạm chuẩn của Bộ Y tế.  
- Y tế ngoài công lập: 31 cơ sở khám chữa bệnh đông, tây y hành nghề y tư 

nhân. 
c.  Về giáo dục, đào tạo:  

 Trong thời gian qua, đặc biệt trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục 
và đào tạo của khu vực nghiên cứu có những phát triển tích cực, hệ thống các 
công trình giáo dục được tập trung đầu tư về cơ sở vật chất. Quy mô mạng lưới 
trường lớp ở các bậc học, cấp học trên địa bàn khu vực không ngừng được củng 
cố,  mở rộng và phát triển đa dạng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội thực tế, 
tiếp cận sự hoàn thiện các trường lớp theo  yêu cầu đổi mới giáo dục.  

*. Đối với cấp đô thị:  

 + Có 3 trường PTTH gồm trường 

PTTH Núi Thành tại  khối 3 thị trấn; 

trường PTTH Nguyễn Huệ tại  thôn Vân 

Thạch – xã Tam Hiệp; trường PTTH Cao 

Bá Quát tại thôn Đông Hải – xã Tam Anh 

Bắc. 

 + Trên địa bàn đô thị hiện có 01 

trường Cao đẳng nghề Quảng Nam (cơ sở 

đào tạo Núi Thành) để đáp ứng nhu cầu 

hướng nghiệp, dạy nghề cho người dân 

trong khu vực Núi Thành và khu vực Nam 

Quảng Nam và trường cao đẳng nghề Chu 

Lai – Trường Hải (THACO) phục vụ nhu 

cầu đào tạo nghề cho khu kinh tế mở và 

khu vực lân cận. 

 
Trường trung cấp nghề Nam Quảng Nam 

 
Trường cao đẳng nghề Chu Lai- Trường Hải 

*. Đối với cấp khu ở:  
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 + Các công trình trường học khá đầy đủ từ mần non đến trung học cơ sở. 
Các trường mầm non được bố trí đến tận các khối phố, các thôn, các trường tiểu 
học cũng đã đáp ứng  đủ so với nhu cầu của học sinh cả về mật độ lẫn khoảng 
cách so với tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và  Đào Tạo. 100% thị trấn, xã có trường 
THCS. Hầu hết các trường đều có chất lượng đầu tư xây dựng tốt. 

 - Tiến độ thực hiện phổ cập giáo dục các trình độ đạt được những thành tựu 
quan trọng. Năm 2002, huyện đã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, đến 
năm 2004 được công nhận  phổ cập THCS. Tỷ lệ tốt nghiệp năm sau luôn cao 
hơn năm trước. Năm 2020 các cấp học đạt: tốt nghiệp PTTH 98,47%, THCS đạt 
hơn 98%, Tiểu học đạt 100%. 

d.  Về văn hóa:  
*. Đối với cấp đô thị: 
Để thay đổi bộ mặt đô thị và cung cấp các công trình công cộng, các hoạt 

động văn hóa một cách tốt nhất hàng loạt các công trình  đã được xây dựng trong 
thời gian gần đây như: thư viện huyện, trung tâm văn hóa thể dục thể thao Núi 
Thành, mở rộng Quảng trường trung tâm. Tất cả đều được xây dựng kiên cố được 
đầu tư cảnh quan và hình thức kiến trúc đẹp.  

*. Đối với cấp khu ở: Hầu hết các thôn, khối phố nhà văn hóa thôn, khối 
phố và các điểm công viên vui chơi giải trí khác trên địa bàn toàn đô thị. 

Về bưu chính viễn thông: hệ thống hạ tầng bưu chính viễn thông đã được 
đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh với đầy đủ loại hình chất lượng. 

Ngoài ra các trạm phát thanh truyền hình huyện NúiThành được đầu tư từ 
huyện đến cơ sở, các xã và thị trấn có máy phát song FM. Đài truyền thanh huyện 
cũng được chú ý đầu tư hiện đã có trụ sở ngay trung tâm huyên với diện tích 
2099,1m2 tại khối 3 thị trấn. 

Trong khu vực nghiên cứu không thể không nói đến Tượng Đài Chiến 
Thắng Núi Thành là di tích lịch sử cấp Quốc Gia nằm trên đồi cao 43 m trong 
cụm đồi ở xã Tam Nghĩa, tiếp giáp với đường sắt Bắc Nam và QL 1, cách sân bay 
Chu Lai 4km có vị trí chiến lược quan trọng, nới đây diễn ra trận đấu đánh đế 
quốc Mỹ của quân và dân Quảng Nam. 
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Trung tâm VH- TT 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thư viện huyện Núi Thành 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tượng đài chiến thắng Núi Thành 

 
e. Thể dục thể thao: 

*. Đối với cấp đô thị: Trên địa bàn có 01 nhà thi đấu đã được đầu tư xây 

dựng, 01 Trung tâm thể thao Núi Thành và các câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ được 

đầu tư khai thác. 

*. Đối với cấp khu ở: có 9/9 các xã và thị trấn có sân vận động, sân thể 

thao. 

Các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn đã được quan tâm đúng mức; 

các đợt hội thao, hội diễn đã mang lại diện mạo mới cho Núi Thành nhằm quảng 

bá hình ảnh một đô thị xứng tầm trong tương lai.  

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng phát triển tốt. Đã tổ chức tốt các 

lớp thể thao cho thanh thiếu nhi, thể dục thẩm mỹ, bóng đá, bóng bàn, đua 

thuyền, bơi lội. Tổ chức tốt các giải thể thao trên địa bàn huyện và tham gia các 

giải thể thao cấp. Các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư tốt cơ sở vật chất cho 
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hoạt động thể dục thể thao để phục vụ vui chơi, rèn luyện sức khỏe của CBCC và 

người lao động. 

4.6.  Về giao thông  
 Thị trấn Núi Thành mở rộng có mạng lưới giao thông vận tải đa dạng, bao 

gồm: đường bộ, đường sắt, đường biển, sông và đường hàng không. 

*. Đường bộ: 

 - Giao thông đối ngoại: 

+ QL1: Chạy  đô thị với chiều dài khoảng 18 Km,  điểm cuối tại Km 1027, 

đã được đầu tư cải tạo nâng cấp, chất lượng mặt đường bê tông nhựa, B mặt 

=18m, B nền = 20,5m,chất lượng tốt. Đoạn qua thị trấn Núi Thành (đường Phạm 

Văn Đồng) rộng 22,5m (3,25-7,5-1-7,5-3,25)  

+ ĐT617 (Nối QL1A Tại Km1018+300 xã Tam Hiệp huyện Núi Thành – 

Km22+300 thuộc xã Tam Trà huyện Núi Thành): Chạy qua khu vực Núi Thành 

với chiều dài  23,3Km đạt cấp V đồng bằng (Bn=8,5m, Bm=5,5m); kết cấu thấm 

nhập nhựa, chất lượng trung bình. 

+ ĐT618 (Nối QL1 Tại Km1018+700 Ngã 3 An Tân thị trấn Núi Thành – 

Thuộc xã Tam Quang): Chạy qua địa bàn huyện với chiều dài 3,3Km đạt cấp IV 

đồng bằng (Bn=12m, Bm=7m); kết cấu bê tông  nhựa, chất lượng mặt đường 

trung bình. 

+ Đường tỉnh lộ ĐT620: Chiều dài đoạn qua khu vực 3,42 km, nền đường 

rộng 12m, mặt đường nhựa rộng 7m, chất lượng mặt đường trung bình. 

+ Đường Thanh niên ven biển: từ huyện Duy Xuyên vào Núi Thành nối 

thông với các tuyến đường về Đà Nẵng và Dung Quất, Quảng Ngãi có tổng chiều 

dài 52,125 km, đoạn qua khu vực dài 5,1km, nền đường rộng 9m, mặt đường 

nhựa rộng 7m 

- Bến xe: Bến xe Núi Thành tại đường Hoàng Hoa Thám TT Núi Thành 

quy mô 7.116m2. 
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Bến xe Núi Thành 

 *Đường sắt:  Bắc Nam qua địa phận khu nghiên cứu có khổ đường 
1.000mm dài 25,206km; 

 
Ga Diêm Phổ 

Trong khu nghiên cứu có 2 ga là Ga Diêm Phổ và Ga Núi Thành. Ga Núi 
Thành là một điểm nhận trả hàng quan trọng của hệ thống đường sắt Thống Nhất.   

Hàng không: Khu vực nghiên cứu có sân bay Chu Lai cách Đà Nẵng 87 
km cách Tam Kỳ 20km, diện tích 2.275ha, có độ cao 8 m với mực nước biển, 
cách bờ biển 1,8km chạy song song với QL1. 

Giao thông thủy:  
Trên địa bàn huyện có các con sông chính như sông Trường Giang và sông 

Tam Kỳ. Trong khu nghiên cứu có Sông Tam Kỳ và  sông An Tân 
Cảng Kỳ Hà nằm trên xã Tam Quang cách sân bay Chu Lai 5km, cách khu 

công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất 15km, diện tích cảng 4 ha. Hàng hóa thông 
qua cảng 400.000-500.000 tấn/năm, tiếp nhận tàu 20.000 DWT. 

Cảng Tam Hiệp: Đã đi vào hoạt động với công suất khai thác 1,6 triệu 
tấn/năm tiếp nhận tàu 10.000 DWT. 
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Cảng Kỳ Hà 

 *. Giao thông đối nội: 
 Ngoài các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, trên địa bàn thị trấn Núi Thành mở 

rộng còn có các tuyến đường huyện kết nối thông suốt giữa các xã trong khu vực 
và các khu vực lân cận: tuyến Đường Kỳ Hà- Dung Quất, tuyến ĐH5, ĐH6, 
đường Hoàng Hoa Thám,…  mặt đường thâm nhập nhựa 
 Các tuyến đường trục chính đô thị có chỉ giới rộng trên 10,5m, kết cấu mặt 
đường bê tông nhựa, BTXM mới được đầu tư có chất lượng tốt, các tuyến đường 
khu dân cư, đường xã phần lớn là đường bê tông, cấp phối, đường đất có bề rộng 
từ 3 – 5m. 

 

Các tuyến  đường nội bộ khu dân cư 

4.7.  Về cấp điện:  
- Nguồn điện sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong toàn khu 

vực được lấy từ lưới điện quốc gia qua trạm biến áp trung gian: 
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+ Trạm Tam Kỳ E15: 110/35/22kV-2x25MVA: Trạm này chủ yếu cấp điện 
cho thành phố Tam Kỳ, huyện Tiên Phước, Trà My và các xã phía Bắc huyện Núi 
Thành. 

+ Trạm Kỳ Hà E154: 110/35/22kV-45MVA: Là trạm chính cấp điện cho 
toàn bộ khu vực Kỳ Hà – Chu Lai ( đặt tại xã Tam Hiệp). 

-  Lưới điện: 
*. Lưới truyền tải: 
+  Đường dây cao thế 500kV Bắc Nam cách khu trung tâm về phía Tây 

khoảng 2km. 
+  Đường dây cao thế 220kV (ACO-300) Đà Nẵng – Dốc Sỏi chạy băng 

ngang qua khu vực. 
 + Đường dây cao thế 110kV (AC-240) Dốc Sỏi - Núi Thành 
+  Đường dây cao thế 110kV Thăng Bình – Quảng Ngãi  
+  Đường dây  371 trạm E154 là đường dây nối giữa thanh cắt 35kV trạm 

E15 và E154 
*. Lưới điện 22KV:  
Có 3 xuất tuyến 22kV đấu nối tại thanh cái 22kV của trạm 110/35/22kV 

Kỳ Hà E154 gồm: 
+ Xuất tuyến 471 chạy về phía Bắc dọc tuyến đường sắt cấp cho các nhà 

máy các khu công nghiệp như: Trường Hải, HoaChen, Phương Tuấn….... 
+ Xuất tuyến 473 chạy dọc quốc lộ 1A về phía Nam cấp điện cho các xã 

dọc quốc lộ 1Avà phía Tây huyện Núi Thành. 
+ Xuất tuyến 475 chạy về phía Đông cấp điện một phần xã Tam Hiệp và xã 

Tam Hải, Tam Hòa, Tam Thanh….. 
*. Hệ thống lưới điện hạ thế, chiếu sáng đã có tương đối đầy đủ ở khu vực 

trung tâm huyện. 
* Chiếu sáng: 
Hầu hết các tuyến chính đô thị được đầu tư chiếu sáng, chiếm tỷ lệ khoảng 

96,57%, các tuyến đường ngõ hẻm cũng được quan tâm đầu tư chiếu sáng chiếm 
tỷ lệ 85,5% các ngõ hẻm trong khu vực. 

Hệ thống đèn trang trí tại các giao lộ chính, khu quảng trường đã và đang 
được triển khai, góp phần tạo cảnh quan chung cho đô thị. 
4.8.  Về cấp nước  
 Tại khu vực thị trấn Núi Thành mở rộng đã có hệ thống cấp nước sạch từ 
nhà máy nước Tam Hiệp với công suất thiết kế là 12.000m3/ngđ, công suất thực 
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tế là 10.000m3/ngđ. Nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy được lấy từ hồ Thái 
Xuân, cấp cho khoảng hơn 7.500 hộ dân. 

 Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Núi Thành mở rộng các hộ dân còn được 

cấp nước sạch từ các trạm bơm cấp nước do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ, từ 

hệ thống giếng bơm, giếng đào hợp vệ sinh. 

 Hiện có 12.551 hộ dân trong khu vực nội thị sử dụng nước sạch hợp vệ 

sinh nước sạch, chiếm tỷ lệ 95,28%    

4.9.  Về thoát nước và vệ sinh môi trường:  
 - Hiện trạng thoát nước:  

 Hệ thống thoát nước mưa tại khu vực nội thị đang được đầu tư hoàn chỉnh, 

đồng bộ theo các tuyến đường giao thông chính, khu vực thị trấn hiện nay chưa 

có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước thải của các hộ dân và công trình 

công cộng dọc các tuyến đường được thu gom chung với hệ thống thoát nước 

mưa. Khu vực khu đô thị mới Tam Hiệp và các khu dân cư mới có hệ thống thoát 

nước mưa và nước thải bước đầu được xây dựng đồng bộ. Các khu vực khác 

nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên từ chỗ cao đến chỗ thấp, qua cống ngang 

rồi theo các vệt tụ thuỷ chảy ra kênh mương tự nhiên.  

Trên địa bàn thị trấn Núi 
thành hiện có 05 nhà máy xử lý 
nước thải đã và đang được triển 
khai xây dựn: + Nhà máy xử lý 
nước thải Tam Hiệp đã được đầu 
tư xây dựng với công suất 
4.800m3/ ngày đêm phục vụ cho 
khu công nghiệp - dịch vụ hậu cần 
cảng Tam Hiệp và các khu vực lân 
cận,  

+ Nhà máy xử lý nước thải 
KCN Bắc Chu Lai công suất giai 
đoạn 1 1.900m3/ngày.đêm giai 
đoạn II là 2.300m3/ngày.đêm, xử 
lý nước thải cho các nhà máy trong 

 
Trạm xử lý nước thải KCN Bắc Chu Lai 
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khu công nghiệp.  
+ Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Cơ khí Chu Lai – Trường Hải 

công suất 2.200m3/ngày.đêm và nhà máy XLNT Khu CN Tam Anh - Hàn Quốc 
công suất 6.000m3/ngày.đêm 

+ Nhà máy xử lý nước thải đô thị Núi Thành: công suất 
5.000m3/ngày.đêm, xử lý nước thải sinh hoạt cho thị trấn Núi Thành, xã Tam 
Hiệp và các khu vực lân cận. 

- Hiện trạng thu gom chất thải rắn: 
Hiện nay, Rác thải của các hộ dân trong khu vực trong được tập đổ tại các 

thùng rác (750l) đặt tại các tuyến đường sau đó được thu gom về bãi xử lý rác của 
huyện  tại xã Tam Nghĩa. Rác thải được thu gom 4 lần / tuần, các khu vực dân cư 
xã các tuyến đường chính ngoài khu vực tập trung  thì người dân tự xử lý rác thải 
bằng cách đốt hoặc chôn lấp. 

- Hiện trạng nghĩa trang:  
Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có một nghĩa trang tập 

trung của tại thị trấn, tại các xã đều có các nghĩa trang riêng và một số nghĩa trang 
nhỏ lẻ được chôn cất theo phương thức chôn cất dòng tộc  

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn trấn Núi Thành mở rộng có 02 nhà tang lễ 
được xây dựng kết hợp trong khuôn viên bệnh viện đa khoa trung ương Quảng 
Nam và bệnh viện huyện Núi Thành. 
4.10.  Về thông tin liên lạc 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ciến 
thông: Viettel Quảng Nam (Viettel), Viễn thông Quảng Nam (VTQN), Trung tâm 
thông tin di động Vietnamobile Khu vực 2 (Vietnamobile ), Chi nhánh Mobifone 
Quảng Nam (Mobifone), Công ty Cổ phần viễn thông di động toàn cầu Gtel 
(Gtel). Sóng thông tin di động đã phủ đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện, với 182 trạm thu, phát song thông tin di động, trong đó Viettel: 50 trạm, 
VTQN: 41 trạm, Mobifone: 77 trạm, Vietnamobile: 10 trạm, Gtel: 4 trạm.   

Mạng lưới Bưu chính phát triển rộng khắp, bao gồm: 1 bưu cục cấp 2, 5 
bưu cục cấp 3 và 10 điểm Bưu điện Văn hóa xã, đảm bảo các nhu cầu dịch vụ 
bưu chính cho người dân. 

Tổng số thuê bao điện thoại di động, cố định, thuê bao internet,… năm 
2020 của khu vực nội thị đạt 39.549 thuê bao, trong đó số thuê bao Internet (băng 
thông rộng cố định và di động) là 24.285 thuê bao, sóng thông tin điện thoại di 
động được phủ khắp địa bàn đô thị. 



Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Núi thành mở rộng (đô thị Núi Thành), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn ĐT loại IV 

Trang 31 

4.11.  Về công viên cây xanh và không gian công cộng:  
  

Hệ thống cây xanh công 
cộng, cây xanh cảnh quan đô 
thị được chú trọng đầu tư. Dự 
án xây dựng Quảng trường, 
công viên khu ở đã và đang 
được xúc tiến đầu tư tạo điểm 
nhấn cảnh quan đô thị.   

Quảng trường Núi Thành 

Hệ thống cây xanh đường phố được chú trọng đầu tư, cây xanh tại các công 
sở hiện đang được tập trung đầu tư phát triển cùng với việc nâng cấp và chỉnh 
trang đô thị. Năm 2019, huyện Núi Thành đưa vào sử dụng công trình Công viên 
Núi Thành. Công viên nằm ven bờ sông An Tân (thuộc khối 3, thị trấn Núi 
Thành), có diện tích gần 9ha với tổng mức đầu tư gần 59 tỷ đồng. Công viên Núi 
Thành được xây dựng gồm các hạng mục: cây xanh, thảm cỏ, hồ cảnh quan, nhà 
dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật cùng quần thể trong khuôn viên Khu tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ huyện, đã tạo nên không gian, môi trường, nơi vui chơi, giải trí 
đại chúng, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật của địa phương. 

  

  
Công viên Núi Thành 

Về định hướng lâu dài, tại đô thị sẽ dần hình thành các khu không gian 
công cộng khác như: công viên đô thị, tiểu công viên,…  
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Hiện nay, trên địa bàn đô thị có các không gian công cộng phục vụ nhu cầu 
vui chơi, giải trí, lễ hội của người dân trong khu vực như: Quảng trường, Công 
viên, khu tưởng niệm, tượng đài, Trung tâm văn hóa, khu thể thao công cộng, tiểu 
công viên, khu vui chơi trẻ em, ngoài ra còn có nhà văn hóa tổ dân phố.  
4.12. Về kiến trúc cảnh quan đô thị:  

Khu vực thị trấn đã được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống quảng 
trường, đường trục chính, cây xanh, công trình kiến trúc hiện đại,…các khu dân 
cư mới được đầu tư xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 
thuật tạo bộ mặt mới cho đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị. 
5. CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ 
HỘI. 

Núi Thành là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng của quân khu 5 và 
của tỉnh với nhiều đơn vị quân đội của Trung ương, quân khu đóng trên địa bàn. 
Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các cuộc 
vận động lớn gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều 
sâu. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được tăng cường. Lực 
lượng vũ trang luôn được quan tâm, xây dựng đảm bảo đủ số lượng, không ngừng 
nâng cao chất lượng, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang bao gồm cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên, 
công tác huấn luyện dự bị động viên và tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu và 
đảm bảo chất lượng.  Hoạt động của các ngành nội chính được phối hợp có hiệu 
quả ... Nhìn chung công tác an ninh quốc phòng được giữ vững đã góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của địa 
phương.  
6. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 Trong những năm qua, thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đã 
được định hướng phát triển đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Việc xây dựng cơ sở vật 
chất, kết cấu hạ tầng ở địa phương đã được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND huyện, thị trấn, hỗ trợ của Trung ương, các cấp, sở ban ngành trong việc 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, sự đồng tình ủng hộ đóng góp của nhân dân, 
hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, có trọng điểm theo tiêu chuẩn 
đô thị. Nhiều dự án cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn đã được triển khai. 
Kinh tế của địa phương  phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã diễn ra 
theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng nhóm ngành phi nông nghiệp và giảm dần 
tỷ trọng nhóm ngành nông nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình phát triển bên cạnh 
những ưu thế cần phát huy vẫn có những khó khăn, hạn chế, cụ thể như sau: 
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6.1.  Mặt mạnh:  
 - Là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện 
Núi Thành, tập trung nhiều công trình hành chính và văn phòng, các công trình 
công cộng cấp đô thị, khu vực trung tâm có hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư 
xây dựng tương đối hoàn chỉnh với công trình giáo dục cấp huyện, y tế, văn hóa - 
thể thao, các khu dân cư chất lượng tốt, có mạng lưới đường giao thông thông 
thoáng, không gian đô thị có trật tự. 
 - Tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp , thương mại – dịch vụ cao, 
và đây cũng là các lĩnh vực phát triển trong thời gian tới. 
 - Có  hệ thống giao thông đối ngoại thuận tiện bao gồm quốc lộ 1A, 
Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường cứu hộ cứu nạn ven biển, Cảng 
Kỳ Hà, sân bay Chu Lai mở rộng, đường nối từ sân bay đến cầu Cửa Đại (Hội 
An)... 
 - Có điều kiện tự nhiên phong phú, với biển Tam Quang, Tam Nghĩa, sông 
An Tân, sông Bến Ván, sông Trường Giang, sông Bà Bầu, diện tích cây xanh lớn  
 - Là đô thị động lực trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: được sự 
tập trung đầu tư của Trung ương, của tỉnh, nhiều công trình hạ tầng đã được xây 
dựng. 
6.2.  Hạn chế, khó khăn:  
  - Một số chỉ tiêu về kinh tế còn hạn chế, thu nhập bình quân đầu người 
chưa cao so với tiềm năng lợi thế phát triển. 
 - Giá trị sản xuất ngành thương mại còn thấp, hoạt động thương mại dịch 
vụ còn hạn chế, chưa có những mặt hàng chủ lực cạnh tranh trên thị trường 
 - Núi Thành có tài nguyên thiên nhiên đặc trưng, có tài nguyên văn hóa vật 
thể phi vật thể nhưng ngành du lịch chưa phát triển, tốc độ thu hút lao động và 
thúc đẩy tăng dân số cơ học trên địa bàn đô còn thấp 

 - Những giải pháp về phát triển đô thị và hạ tầng phải đi đôi với giải pháp 
quản lý và kiểm soát và bảo vệ môi trường. 

- Công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch chi tiết nhưng vẫn còn thiếu 
và chậm so với yêu cầu thực tiễn. Hệ thống giao thông ở một số khu vực chưa 
được khớp nối. 
 - Cơ sở hạ tầng đô thị đã được đầu tư xây dựng nhưng một số nơi chưa 
đồng bộ. 
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Phần 3.  TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI THỊ TRẤN NÚI THÀNH 
MỞ RỘNG (ĐÔ THỊ NÚI THÀNH) THEO TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI 

IV 
 
1. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI 
1.1. Nguyên tắc đánh giá phân loại 
 Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và phần phụ lục (phụ lục 1, 
3) kèm theo nghị quyết này.  

1.2. Phương pháp đối chiếu, so sánh 
Trên cơ sở hiện trạng các tiêu chí thuộc các yếu tố cơ bản đô thị, đối chiếu 

so sánh chúng với các tiêu chí quy định cho mỗi loại đô thị để tiến hành đánh giá 

xếp loại cho đô thị. 

Định mức, phân bổ và phương pháp tính điểm, phương pháp thu thập, tính 

toán số liệu của từng tiêu chuẩn của các tiêu chí tại khoản này được quy định tại 

các Phụ lục 1 và 3 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13. 

1.3.  Phương pháp tính điểm phân loại đô thị Núi Thành 
Việc phân loại đô thị được tính bằng phương pháp tính điểm, tổng số điểm 

của các tiêu chí tối đa là 100 điểm. Đô thị được công nhận loại đô thị khi các tiêu 

chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên. 

Tùy theo mức độ và tầm quan trọng khác nhau, các tiêu chuẩn phân loại đô 

thị được xác định một tỷ trọng tương ứng với số điểm để đánh giá, xếp loại đô 

thị. Từng tiêu chuẩn trong mỗi tiêu chí được tính điểm theo phương pháp nội suy 

trong khoảng giữa mức quy định tối đa và tối thiểu. Không tính ngoại suy khi 

vượt quá mức quy định tối đa và tính điểm 0 cho các tiêu chuẩn không đạt mức 

quy định tối thiểu.  

2. ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM THỊ TRẤN NÚI THÀNH MỞ RỘNG (ĐT 
NÚI THÀNH) THEO CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI   
2.1.  Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội  đô thị (Đạt 19,66/20,0 điểm) 
 Tiêu chuẩn này được xem xét đánh giá dựa trên các yếu tố: vị trí, tính chất 
và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đô thị. 
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2.1.2 . Vị trí, chức năng vai trò của đô thị (đạt 5/5 điểm) 
   - Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) nằm ở vị trí địa lý rất 
thuận  lợi so với các địa phương khác của tỉnh Quảng Nam, có hệ thống giao 
thông đối ngoại thuận tiện bao gồm quốc lộ 1A, Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng 
Ngãi, đường cứu hộ cứu nạn ven biển, Cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai mở rộng... 
được xác định là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng  của vùng phía Nam 
tỉnh Quảng Nam, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước; 

 - Trong mối quan hệ liên vùng 2 tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi đô thị Núi 
Thành là điểm kết nối giữa hai khu kinh tế lớn trong vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung đó là khu kinh tế Chu Lai và khu kinh tế Dung Quất. Thị trấn Núi 
Thành mở rộng với chức năng là trung tâm phát triển Công nghiệp – Thương mại 
– Dịch vụ - Du lịch – Tài chính của khu kinh tế mở Chu Lai. Là “Đô thị ứng dụng 
chính sách, gắn với Khu kinh tế”  đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị loại III. 

 Với thực trạng trên, tính chất, chức năng của Thị trấn Núi Thành mở 
rộng (đô thị Núi Thành)  được khẳng định như sau1: 

 Đô thị Núi Thành là trung tâm tổng hợp cấp vùng, có vai trò thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành, khu kinh tế mở Chu Lai và vùng 
Đông tỉnh Quảng Nam. 

 Là một đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng phía Nam tỉnh 
Quảng Nam, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Có vị trí quan 
trọng về an ninh và quốc phòng. 

    Như vậy, đánh giá tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, vai trò của đô thị, đô 
thị Núi Thành đạt 5/5 điểm. 

2.1.2 . Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị 
 (1) Cân đối thu chi ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn đô thị Núi 
Thành năm 2020 là 1.889 tỷ đồng và chi ngân sách  là 1.627 tỷ đồng, (Xem phụ 
lục biểu 1) cân đối dư. Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. 

                                           
1Theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 12/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt 

quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Núi 
Thành mở rộng (Đô thị Núi Thành), giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035. 
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 (2) Thu nhập bình quân đầu người:  

 Năm 2020, đạt 45,2 triệu đồng/người (Xem phụ lục biểu 2) bằng 0,72 
lần trung bình cả nước (Theo số liệu khảo sát của tổng cục thống kê năm 
20202 thu nhập bình quân đầu người là 50,76 triệu đồng/năm). Yêu cầu đối 
với đô thị loại IV phải đạt tối đa là 1,05 và tối thiểu là 0,7 lần. Đánh giá đạt 
2,66/3,0 điểm. 

 (3) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế3: Mục tiêu phát triển kinh tế của đô thị 
Núi Thành giai đoạn 2015 - 2020 là tăng tỷ trọng công nghiệp – TTCN, xây dựng 
và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. Yêu cầu đối với 
đô thị loại IV phải đạt tối đa là tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, 
giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản; tối thiểu là tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 
hoặc tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. Đánh giá đạt 3,0/3,0 
điểm. 

 (4)  Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (2018 – 2020) 
của đô thị Núi Thành đạt 10,86% (Xem phụ lục biểu 3). Yêu cầu đối với đô thị 
loại IV phải đạt tối thiểu là 5,5% và tối đa ≥ 6,0%. Đánh giá đạt 2/2 điểm. 

 (5) Tỷ lệ hộ nghèo:  

 Đến cuối năm 2020 tổng số hộ dân khu vực nội thị  là 25.796 hộ, trong đó 
có 307 hộ nghèo, vậy tỷ lệ hộ nghèo là 

%19,1100
796.25

307
x  

 (Xem phụ lục biểu 4).Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 9,0% và 
tối đa ≤ 7,0%. Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. 

 (6) Tỷ lệ tăng dân số  

 Năm 2020 tỷ lệ tăng dân số chung của đô thị Núi Thành đạt 1,797%. 
Trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,937%, tỷ lệ tăng dân số cơ học đạt 0,86% 

                                           
2 Theo số liệu Khảo sát sơ bộ mức sống dân cư của Tổng cục thống kê 
3Mục tiêu phát triển kinh tế của đô thị được xác định trong Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 21 tháng 12 

năm 2015 của đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
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(Xem phụ lục biểu 2). Yêu cầu đối với đô thị loại IV tỷ lệ tăng dân số chung phải 
đạt tối thiểu là 1,0% và tối đa ≥ 1,4%. Đánh giá đạt 3,0/3,0 điểm. 

2.2.  Tiêu chí 2: Quy mô dân số  (Đạt 8,0/8,0 điểm) 
 (1) Quy mô dân số toàn đô thị:  

 Năm 2020 đô thị Núi Thành có 160.414 người (đã tính cả dân số quy đổi) 
(Xem phụ lục biểu 5,6), trong đó: 

 + Dân số thường trú theo số liệu thống kê năm 2020 là 144.637 người. 

 + Dân số tạm trú được tính quy đổi về dân số đô thị được là 15.777 người. 
Trong đó dân số tạm trú từ 6 tháng trở lên được tính như dân số thường trú, dưới 
6 tháng  được tính quy đổi về dân số đô thị theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

 No : Số dân tạm trú quy đổi về dân số đô thị (người); 

 Nt: Tổng số lượt khách đến tạm trú hàng năm (người); 

 m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 50.000 người, tối đa 
100.000 người. Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. 

 (2) Quy mô dân số khu vực nội thị:  đã tính cả dân số quy đổi là: 98.768 
người (Xem phụ lục biểu 5,6), trong đó: 

 + Dân số thường trú theo số liệu thống kê năm 2020 là 83.553 người. 

 + Dân số tạm trú được tính quy đổi về dân số đô thị được là 15.215 người. 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 20.000 người tối đa 
50.000 người. Đánh giá đạt 6,0/6,0 điểm. 

2.3.  Tiêu chí 3:  Mật độ dân số  (Đạt 4,5/6,0 điểm) 
  (1)  Mật độ dân số toàn đô thị:  

 Mật độ dân số toàn đô thị phản ánh mức độ tập trung dân cư của đô thị 
trên toàn bộ diện tích đất tự nhiên.  

No  =    
365

2 mNt                   (3)
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  => Mật độ dân số toàn đô thị là: 289 người /km2 (Xem phụ lục biểu 7). 
Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt từ 1.200 đến  ≥1.400 người /km2. Đánh giá đạt 
0/1,5 điểm. 

 (2) Mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị: Phản ánh 
mức độ tập trung dân cư của đô thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị, được 
tính theo công thức sau: 

 S
ND 1

 

 Trong đó: 

 D: Mật độ dân số trong khu vực nội thị (người /km2); 

 N1: Dân số khu vực nội thị đã tính quy đổi là 98.768 người; 

 S: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị 16,257km2  (Diện tích đất xây dựng 
đô thị của khu vực nội thị, không bao gồm các diện tích tự nhiên như: đất lâm 
nghiệp, đất chưa sử dụng (đồi, núi,...), sông suối, mặt nước chuyên dùng, thủy 
lợi,...) 

=> Mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng là:  

076.6100
257,16
768.98

x người/km2(Xem phụ lục biểu 3). 

Yêu cầu đối với đô thị loại IV  đạt từ 4.000 đến  ≥ 6.000 người /km2. Đánh 
giá đạt 4,5/4,5 điểm. 

2.4.  Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (Đạt 6,0/6,0 điểm) 
 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp được tính theo công thức sau:  

 
1000 

tE
EK

 

 Trong đó: 

 K: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%); 

 Eo: Số lao động phi nông nghiệp (người); 
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 Et: Số lao động làm việc ở các ngành kinh tế trong đô thị (người). 

(1) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị :  
Theo số liệu thống kê 2020 của huyện Núi Thành, số lao động phi nông nghiệp 

trên địa bàn đô thị là 58.417/78.573 người, là tổng số lao động làm việc trong các 
ngành kinh tế quốc dân không thuộc ngành sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp (lao 
động làm muối, đánh bắt cá, công nhân lâm nghiệp được tính là lao động phi nông 
nghiệp). (Xem phụ lục biểu 4). Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt  

           %35,74100
573.78
417.58

 xK  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 55% và tối đa là 65%. 
Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm. 

 (2) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị  

 + Tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế ở khu vực nội thị là: 
47.087 người  

 + Lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thị là 38.666 người  

%12,82100
087.47
666.38

 xK  

 => Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt 82,12%. Yêu cầu đối 
với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 70% và tối đa là 80%. Đánh giá đạt 4,5/4,5 
điểm. 

2.5. Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan  đô 
thị 
2.5.1 . Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị (Nhóm 5A 
Đạt 44,88 điểm) 
 a. Nhà ở (Đạt 1,79/2,0 điểm): 

(1)  Diện tích sàn nhà ở bình quân: 
 Tính đến ngày 31/12/2020 các chỉ tiêu về nhà ở của khu vực nội thị đô thị 
Núi Thành như sau: 

  - Tổng diện tích sàn khu vực nội thị: là 2.658.165m2 (Xem phụ lục biểu 9). 
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 - Tổng dân số khu vực nội thị (kể cả dân số quy đổi): 98.768 người 
 Diện tích sàn bình quân đầu người khu vực nội thị được tính như sau: 

 91,26
768.98

165.658.2
 m2/người 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu đạt 26,5 m2/người, tối đa ≥ 29 
m2 sàn/người. Đánh giá đạt 0,78/1,0 điểm. 

(2) Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố khu vực nội thị 
 + Tổng số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố là 23.716 (Xem phụ lục biểu 
9) 
 + Tổng số nhà ở khu vực nội thị là 26.127 nhà. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán 
kiên cố được tính như sau:  

%77,90100
127.26
716.23

x  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 85% và tối đa ≥ 90%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

 b. Công trình công cộng (Đạt 7,63/8,0 điểm): 

(1) Đất dân dụng: 

- Tổng diện tích đất dân dụng là 10.061.601m2(Xem phụ lục biểu 7) 

- Tổng dân số khu vực nội thị là 98.768 người 

- Do đó chỉ tiêu đất dân dụng trong khu vực nội thị là: 

   87,101
768.98

601.061.10
 m2/người  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 61m2/người và tối đa là 78 
m2/người => vượt mức tối đa. Đánh giá đạt 0,75/1,0 điểm. (diện tích đất dân 
dụng vượt mức tối đa so với tiêu chuẩn thì đánh giá đạt mức điểm tối thiểu) 

 (2) Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị khu vực nội 
thị: 

  Được tính bằng tỷ lệ giữa diện tích các công trình văn hóa, TDTT, công 
trình thương mại dịch vụ, Trung tâm giáo dục đào tạo, trường THPT, y tế,... cấp 
đô thị (531.868,5m2)/tổng dân số nội thị (98.768 người) (Xem phụ lục biểu 10) 

   39,5
768.98

5,868.531
 m2/người   
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  Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu 3,0m2/người và tối đa là 
4,0m2/người. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

  (3) Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở khu vực nội thị: 

  Tổng diện tích đất công trình công cộng cấp đơn vị ở là 714.568,3m2, 
(Xem phụ lục biểu 11) 

  Tổng dân số khu vực nội thị là 98.768 người; 

  Do đó bình quân đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở khu vực 
nội thị là: 

   23,7
768.98
568.714

 m2/người  

Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 1,0 m2/người và tối đa là 1,5 
m2/người. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

(4) Cơ sở y tế cấp đô thị (chỉ tính cho các cơ sở, TTYT chuyên sâu, 
BVĐK, Chuyên khoa các cấp): 

 Được tính bằng tổng số giường bệnh tại các cơ sở y tế khu vực nội thị, là 
620 giường (Trung tâm y tế huyện Núi Thành và bệnh viện đa khoa trung ương, 
không bao gồm y tế tuyến xã, thị trấn)  (Xem phụ lục biểu 12). 
 Tính số giường bệnh  phục vụ dân đô thị đạt  

28,6000.1
768.98

620
x giường/1000 người 

  Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt từ 2,4 đến trên 2,8 giường/1000 dân. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.  

 (5) Cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị: (chỉ tính cho cấp đại học, cao 
đẳng, trung cấp, trung học, dạy nghề):  
 Tổng số có 05 cơ sở, trong đó có 03 trường PTTH, 01 Trường cao đẳng 
Quảng Nam (cơ sở đào tạo Núi Thành), 01 Trường cao đẳng THACO.  (Xem phụ 
lục biểu 13.1). Yêu cầu đối với đô thị loại  IV đạt tối thiểu là có 02 cơ sở, tối đa ≥ 
04 cơ sở). Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 
 (6) Công trình văn hóa cấp đô thị (thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, 
rạp xiếc, cung văn hóa, cung thiếu nhi, nhà văn hóa,…):  
 Tổng số có 03 công trình cấp đô thị là Trung tâm văn hóa – TDTT Núi 
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Thành, Thư viện huyện Núi Thành, Khu lưu niệm Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ 
Chí Công. (Xem phụ lục biểu 14.1). Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 
02 cơ sở và tối đa là  ≥ 4 cơ sở. Đánh giá đạt 0,88/1,0 điểm. 
 (7) Công trình TDTT cấp đô thị (sân thể thao, sân vận động, TTTDTT, 
nhà thi đấu, bể bơi, câu lạc bộ,…) 
 Tổng số có 05 công trình: Trung tâm thể thao Núi Thành, Nhà thi đấu Núi 
Thành, 01 câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ và 02 CLB thể hình (của tư nhân) cấp đô 
thị. Ngoài ra còn có các sân bóng đá mini, sân cầu lông, sân bóng chuyền ở các 
cơ quan công sở,… (Xem phụ lục biểu 15.1). Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt 
tối thiểu là 2 cơ sở và tối đa là ≥ 3 cơ sở. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.  
 (8) Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (chợ, siêu thị, cửa hàng 
bách hóa,…) 
 Có 08 công trình cấp đô thị: chợ Núi Thành, Chợ Tam Quang, chợ Tam 
Anh, chợ Trạm, chợ Chu Lai, chợ Tam Giang, chợ Tam Hòa, Chợ Tam Mỹ Đông 
(Xem phụ lục biểu 16). Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 2 công trình 
và đạt tối đa là ≥ 4 công trình. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 
 c. Hệ thống giao thông (Đạt 5,0/6,0 điểm) 

 (1) Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy 
nội địa, ga đường sắt, bến xe ô tô). 
 Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) được xác định là đầu mối 
giao thông cấp vùng do có bến xe, cảng biển (cảng Kỳ Hà,Tam Hiệp), ga đường 
sắt (ga Núi Thành, ga Diêm Phổ), sân bay (Chu Lai) ở trong khu vực (Xem phụ 
lục biểu 17). So với yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu đạt cấp liên huyện và 
tối đa đạt cấp tỉnh. Đánh giá đạt 2/2 điểm. 
 (2) Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng trong khu 
nội thị 
 - Tổng diện tích đất giao thông khu vực nội thị trên địa bàn Thị trấn Núi 
Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) là 307,30ha. (Xem phụ lục biểu 18).  
 - Diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thị là 1.625,67ha 
 Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội 
thị được tính như sau: 

%90,18100
67,625.1

30,307
x  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 12% và tối đa ≥17%. 
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Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 
 (3) Mật độ đường chính trong khu vực nội thị (tính đến đường có bề 
rộng phần xe chạy  ≥ 7,5m) (km/km2):  
 - Tổng chiều dài đường chính khu vực nội thị có bề rộng phần xe chạy  ≥ 
7,5m là 91,79km (Xem phụ lục biểu 18)  
 - Tổng diện tích đất xây dựng trong khu vực nội thị là 16,26 km2 (Xem 
phụ lục biểu 18)  
 Mật độ đường trong khu vực nội thị được tính như sau: 

65,5
26,16
79,91

 km/km2 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu phải đạt 6,0 km/km2 và tối đa ≥ 8,0 
km/km2. Đánh giá đạt 0/2 điểm. 

 (4) Diện tích đất giao thông/dân số khu vực nội thị   
 Được tính bằng 307,298ha đất giao thông khu vực nội thị (Xem phụ lục 
biểu 18)/ tổng dân số khu vực nội thị đã quy đổi 98.768 người.  

11,31
768.98

979.072.3
 m2/người 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt đạt tối thiểu là 7m2/người và tối đa 
≥ 9 m2/người. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 
 (5) Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng  
 Hiện nay, vận tải hành khách công cộng của đô thị Núi Thành khá đa 
dạng, gồm có: xe khách, xe buýt, xe taxi,… có bến xe Núi Thành với các tuyến 
xe khách liên tỉnh và các hãng taxi (có 3 hãng phục vụ) đáp ứng khoảng 10,2% 
nhu cầu phục vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.  
 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 3,0% và tối đa 5,0%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 
d. Tiêu chuẩn cấp điện và chiếu sáng công cộng(Đạt 2,98/3,0 điểm) 
(1) Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị  
 Được tính bằng tổng sản lượng điện sinh hoạt tiêu thụ của dân cư khu vực 
nội thị/ tổng dân số khu vực nội thị (Xem phụ lục biểu 19) 

hkW /488
768.98

649.198.48
  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 350kW/người/năm và tối 
đa ≥ 500kW/người/năm. Đánh giá đạt 0,98/1,0 điểm.   
(2) Tỷ lệ đường phố chính khu vực xây nội thị được chiếu sáng 
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 - Trong những năm qua hệ thống điện chiếu sáng công cộng bước đầu 
được xây dựng khá đồng bộ. Hầu hết các tuyến phố chính khu vực nội thị được 
chiếu sáng với tổng chiều dài là 113,79km/ tổng số 117,83  km (Xem phụ lục biểu 
20) 

  %57,96100
83,117
79,113

x    

 Yêu cầu yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt 90 - 95%. Đánh giá đạt 
1,0/1,0 điểm 

(3) Tỷ lệ ngõ hẻm khu vực xây nội thị được chiếu sáng 
 - Trên thực tế Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có rất ít ngõ 
hẻm, ngoài các trục đường chính đô thị còn có các tuyến đường trong các khu dân 
cư (chủ yếu khu vực nội thị)  có chiều rộng từ 1,5 – 2m bề rộng mặt đường bê 
tông (tương tự ngõ hẻm). Các khu vực này đã và đang được đầu tư chiếu sáng, 
chủ yếu là do người dân tự đóng  góp, tỷ lệ các ngõ hẽm được chiếu sáng trong 
khu vực nội thị, đạt 85,5% (Xem phụ lục biểu 21).   
 Yêu cầu yêu đối với đô thị loại IV phải đạt 50 – 70%. Đánh giá đạt 1,0/1,0 
điểm. 
d. Tiêu chuẩn về cấp nước (Đạt 3,0/3,0 điểm) 
 (1) Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt trong khu vực nội thị 
 - Nguồn nước sinh hoạt khu vực Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi 
Thành) được cấp từ nhà máy nước Tam Hiệp và các trạm bơm nước sạch ở các 
xã. 
 - Công suất nhà máy nước Tam Hiệp hiện trạng đạt được là 
10.000m3/ngày.đêm, lượng nước tiêu thụ mỗi ngày từ nhà máy là 8.300m3 và từ 
các trạm bơm cấp nước sạch là 5.195m3 (sau khi đã trừ tỷ lệ thất thoát nước là 
24%). (Xem phụ lục biểu 22). 
 - Dân số khu vực nội thị là  98.768 (kể cả dân số tạm trú quy đổi) 
 Do đó tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị là: 

63,136
768.98

1000)195.5300.8(


 x lít/người/ngày 

 Yêu cầu yêu đối với đô thị loại IV phải từ 100 - 120 lít/người/ngàyđêm. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

 (2) Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch hợp vệ sinh 
 - Tổng số hộ dân khu vực nội thị là 26.127 hộ; 
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 - Tổng số hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 24.894 hộ (trong đó có 
12.343 hộ được cấp nước từ nhà máy nước, trạm bơm cấp nước sạch và 12.551 
hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống giếng khoan, giếng đào hợp vệ sinh), do đó tỷ 
lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh là: 

 %28,95100
127.26

)326.12343.12(


 x    
 
(Xem phụ lục biểu 23). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 90% và tối đa là 95%.  
Đánh giá đạt 2,0/2,0điểm.  
e. Tiêu chuẩn về thông tin, bưu chính viễn thông (Đạt 2,0/2,0 điểm) 
 Hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông của huyện Núi Thành 
trong những năm qua có sự tiến bộ vượt bậc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội bảo vệ và giữ vững an ninh quốc phòng của đô thị. Có tổng đài hoà mạng 
quốc gia đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc trong và ngoài nước, sóng thông tin 
điện thoại di động được phủ khắp địa bàn. Các tiêu chuẩn về hệ thống thông tin, 
bưu chính viễn thông được đánh giá như sau: 

 (1) Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động) (số thuê 
bao/100 dân):  

 Theo số liệu của phòng Văn hóa thông tin huyện Núi Thành tính đến cuối 
năm 2020, khu vực nội thị có 24.285 thuê baoInternet (băng rộng cố định và di 
động) / 99.096 người. Số thuê bao Internet /100 đạt được là.  

dânthuêbaox 100/59,24100
768.98
285.24

  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 15 và tối đa là 20 thuê 
bao/100 dân. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.   
 (2)  Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (%): đạt 100% (Xem phụ 
lục biểu 24). Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 90 và tối đa là 95%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.  

f. Tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng (Đạt 3,0/3,0 
điểm) 
 (1) Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị 
 - Hầu hết các tuyến đường đô thị trong khu vực nội thị đều có hệ thống 
thoát nước với chiều dài cống 137,08 km  
 - Đất xây dựng khu vực tập trung: 16,26 km2 (Xem phụ lục biểu 25)  
 Như vậy mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị là:  
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2/43,8
26,16
08,137 kmkm  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 3,0 và tối đa là 3,5km/km2.  
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. 
 (2) Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập 
úng (%): 
 Hiện nay, đô thị Núi Thành đang dùng hệ thống cống chung, mạng lưới cống 
hộp, cống ngầm kết hợp mương hở, rãnh hở. Hệ thống cống thoát nước của đô thị 
luôn được chú trọng xây dựng và cải tạo để đảm bảo thoát nước nhanh và chống 
ngập úng đô thị. Ở các khu đô thị mới hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn 
chỉnh đồng bồ với hệ thống giao thông. Khu đô thị cũ đã và đang cải tạo nâng cấp.  
Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu phải có giải pháp và tối đa là đang triển 
khai thực hiện phòng chống, giảm ngập úng. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

g. Tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải (Đạt 4,88/5,0 điểm) 
 (1)  Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử 
lý, tiêu huỷ: đạt 100% (Xem phụ lục biểu 26). Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối 
thiểu đạt 70% và tối đa là ≥85%. Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm.  

 (2)  Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%):  

 Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) có 
05 nhà máy xử lý nước thải: Nhà máy nước thải KCN Bắc Chu Lai công suất 
1.900m3/ngày đêm; nhà máy xử lý nước thải KCN dịch vụ hậu cần cảng Tam 
Hiệp công suất 4.800m3/ngày đêm; nhà máy xử lý nước thải KCN cơ khí Chu 
Lai – Trường Hải công suất 2.200m3/ngày đêm; nhà máy xử lý nước thải KCN 
Tam Anh – Hàn Quốc công suất 6.000m3/ngày đêm, các nhà máy này phục vụ xử 
lý nước thải cho các cơ sở sản xuất tại các KCN.  
 Nhà máy xử lý nước thải đô thị Núi Thành mới được xây dựng 
5.000m3/ngày đêm, đưa vào hoạt động phụ vụ nhu cầu xử lý nước thải cho khu 
vực thị trấn Núi Thành, xã Tam Hiệp (đô thị mới Tam Hiệp, KDC Tam Hiệp, các 
khu dân cư mới). Các khu vực khác hầu hết đang dùng mạng lưới thoát nước 
chung cho nước mưa và nước thải. Nước thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, hệ 
thống dịch vụ được xử lý cục bộ (do chưa xây dựng hệ thống thoát nước thải 
riêng) qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi chảy ra hệ thống thoát nước chung.  
 Tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt được tính bằng tổng số hộ được xử lý nước 
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thải / tổng số hộ dân cư khu vực nội thị: 

 %96,22100
127.26

000.6
x    

 
(Xem phụ lục biểu 27). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 15% và tối đa là 25%.  
Đánh giá chỉ tiêu tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 0,88/1,0 điểm. 

 (3) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom:  

 Được tính bằng chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom là 10.415 
tấn/khối lượng chất thải rắn phát sinh  là 11.568 tấn  

03.90100
568.11

10.415
x % (Xem phụ lục biểu 26) 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 70% và tối đa là 80%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

 (4) Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại 
các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải:  

 Được tính bằng khối lượng chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý là 
10.415 tấn/khối lượng chất thải rắn nội thị được thu gom là 10.415 tấn  

100100
415.10

 10.415
x % (Xem phụ lục biểu 26) 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu là 65% và tối đa là 70%. 
Đánh giá đạt 1,0/1,0điểm. 

h. Tiêu chuẩn về nhà tang lễ (Đạt 1,0/2,0 điểm) 
 (1) Nhà tang lễ:  

 - Hiện tại, trên địa bàn thị trấn Núi Thành mở rộng có 01 nhà tang lễ, được 
xây dựng kết hợp trong khuôn viên bệnh viện (trung tâm y tế ) huyện Núi Thành 
(Xem phụ lục biểu 26). 
 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu có dự án xây dựng và tối đa ≥ 
1 cơ sở.  Đánh giá đạt 1,0/1,0  điểm.  

 (2) Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (%):  

 Trên địa bàn đô thị Núi Thành hiện chưa sử dụng hình thức hoả táng, đạt 
0% (Xem phụ lục biểu 26). Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải đạt tối thiểu đạt 
5% và tối đa đạt 10%.  Đánh giá đạt 0/1 điểm.  
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k. Tiêu chuẩn về cây xanh đô thị (Đạt 4,0/4,0 điểm) 
 (1) Đất cây xanh đô thị (m2/người):  

 Được tính bằng tổng diện tích đất cây xanh đô thị /Tổng dân số khu vực nội 
thị (Xem phụ lục biểu 28). (Bao gồm đất cây xanh sử dụng công cộng (quảng 
trường, công viên, vườn hoa, vườn dạo,... tính cả diện tích mặt nước nằm trong 
khuôn viên các công trình này và diện tích đất cây xanh sử dụng cho các mục đích 
luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, thư giãn,...); đất cây xanh đường phố 
tính từ đường cấp phân khu vực trở lên (cây xanh,thảm cỏ trồng trong phạm vi chỉ 
giới đường đỏ); đất cây xanh chuyên dụng (đất cây xanh cách ly, phòng hộ, nghiên 
cứu thực vật học, vườn ươm, lâm viên...), không bao gồm diện tích đất cây xanh tại 
khu vực cơ quan, xí nghiệp). 

07,9100
414.160

 895.496
x  m2/người  

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải tối thiểu đạt 5m2/người và tối đa đạt 
7m2/người.  Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.  

 (2) Đất cây xanh công cộng (m2/người):  

 Được tính bằng tổng diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị /Tổng 
dân số khu vực nội thị. (Bao gồm các công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, 
luyện tập TDTT,... không bao gồm diện tích đất cây xanh chuyên dụng) 

45,5100
768.98

 538.496
x  m2/người  (Xem phụ lục biểu 28) 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV phải tối thiểu đạt 4m2/người và tối đa đạt 

5m2/người.  Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.  

l. Tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị (Đạt 9,61/10 điểm) 
 (1) Quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị:  
 Huyện Núi Thành đã tổ chức lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị Núi Thành trong năm 2017 hiện đang triển khai thực hiện quản lý đô thị theo 

quy chế được duyệt. Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối đa là đã có quy chế, ban 

hành tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt theo quy chế; tối thiểu là đã có quy chế. Đánh 

giá đạt 2,0/2,0 điểm. 

 (2) Về chỉ tiêu tuyến phố văn minh đô thị: Trên địa đô thị Núi Thành có 
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nhiều tuyến phố được đạt tên đường, đầu tư đồng bộ, lát vỉa hè, trồng cây xanh, 
quản lý kiến trúc, đảm bảo mỹ quan đô thị về chiếu sáng, cây xanh, tường rào 
công trình, biển hiệu, quảng cáo, nơi bán hàng, chỗ đỗ xe,… Hiện nay huyện đã 
công nhận được 10/31 tuyến phố là tuyến phố văn minh đô thị, đạt 32,26%. 
 Yêu cầu đối với đô thị loại IV tối thiểu đạt 30% và tối đa đạt 40%. Đánh 
giá chỉ tiêu về tuyến phố văn minh đạt 1,61/2,0 điểm 
 (3) Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án): Đô thị Núi Thành đã 

và đang thực hiện các dự án cải tạo chỉnh trang các khu dân cư như: Cải tạo mở rộng 

khu Quảng Trường, mở rộng chỉnh trang các tuyến phố chính như: Đỗ Đăng Tuyển, 

Quang Trung, chỉnh trang khu dân cư khối 2,... (Xem phụ lục biểu 28). Yêu cầu đối 

với đô thị loại IV đạt tối thiểu có dự án và tối đa có 01 dự án. Đánh giá đạt 

2,0/2,0 điểm.  

 (4) Số lượng không gian công cộng cấp đô thị:  
 Hiện nay trên địa bàn đô thị Núi Thành có 07 không gian công cộng chính: 

Công viên Núi Thành, Quảng trường Núi Thành, Trung tâm văn hóa – TDTT 

huyện, Di tích chiến thắng Núi Thành, khu vui chơi trẻ em, công viên khu TĐC 

Tam Quang là những nơi thường  xuyên tổ chức các lễ hội, hoạt động vui chơi, 

thể dục thể thao, phục vụ đời sống tinh thần của dân cư đô thị (Xem phụ lục biểu 

30). Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu có 02 công trình và tối đa có 04 

công trình. Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.  

 (5) Có công trình kiến trúc tiêu biểu  

 Là công trình lịch sử văn hoá, di sản, danh thắng có ý nghĩa quốc gia và 

quốc tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận: Trên địa bàn khu 

vực nội thị đô thị Núi Thành có 01 công trình kiến trúc tiêu biểu được công nhận 

cấp quốc gia và 17 công trình đạt cấp tỉnh (Xem phụ lục biểu 31) 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV có công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình 

VHLS, di sản được công nhận đạt tối thiểu cấp tỉnh công nhận; tối đa cấp Quốc gia, 

Quốc tế công nhận. Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. 

2.5.1 . Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thị 
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(nhóm 5B) 4 (Đạt 9,75/12 điểm) 
a. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội: 

 (1) Trường học (%): Trong những năm qua UBND huyện Núi Thành đã tập 
trung đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới, đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, đến nay mạng lưới trường lớp trên địa bàn 08/08 xã khu vực ngoại thị cơ bản 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Tuy nhiên số trường đạt 
chuẩn quốc gia còn hạn chế, có  05/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học theo 
Bộ tiêu chí nông thôn mới, đạt 62,5%. (Xem phụ lục biểu 32.1) 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là 30% và tối đa đạt 35%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

(2)  Cơ sở vật chất văn hóa (%):  
 - Nhà văn hóa, khu thể thao xã: Trên địa bàn  08 xã  khu vực ngoại thị, có 
07/08 Nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định, có hội trường, phòng 
chức năng, sân khấu, được đầu tư trang thiết bị để hoạt động.  

 - Nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn: Trên địa bàn 08 xã có 49/49 thôn có 
nhà văn hóa thôn, hầu hết các nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, thôn có 
khu luyện tập thể dục thể thao, 49/49 khu thể thao đảm bảo theo quy định, đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa của quần chúng nhân dân trên địa bàn 

 => 07/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa theo Bộ tiêu 
chí nông thôn mới, đạt 87,5% (Xem phụ lục biểu 32.1). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  25% và tối đa đạt 30%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

(3)  Chợ nông thôn (%): 
 - Về quy hoạch: Trên địa bàn 08 xã ngoại thị có 08 chợ nằm trong mạng lưới 
quy hoạch tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 và 
Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy 
hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025; 

 - Về hạ tầng kỹ thuật: Chợ các xã chủ yếu là chợ nông thôn do xã quản lý 

                                           
4 Các tiêu chuẩn tính bằng tỷ lệ % so với chuẩn chỉ tiêu chung của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 
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(chợ hạng 3), chợ có đầy đủ các tiêu chuẩn thiết kế ban hành tại Quyết định 
3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

 - Về công tác quản lý điều hành: Có tổ chức quản lý chợ (HTX/Ban quản lý 
chợ), quy chế hoạt động của Ban quản lý chợ, nội quy chợ, phương án bố trí, sắp xếp 
ngành hàng của chợ, phương án PCCC do UBND thị xã và xã phê duyệt. Nội quy 
chợ được niêm yết công khai tại chợ để điều hành hoạt động, xử lý vi phạm. Có 
trang bị cân đối chứng để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối hượng hàng 
hóa. Các hàng hóa, dịch vụ kinh danh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh 
doanh theo quy định của pháp luật. 

=> 05/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ nông thôn theo Bộ tiêu chí nông 
thôn mới, đạt 62,5%. (Xem phụ lục biểu 32.1). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  40% và tối đa đạt 50%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

(4)  Nhà ở dân cư (%):  
 Trong 5 năm qua huyện đã quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và 
sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh 
đó, nhân dân tự xây dựng, chỉnh trang nhà ở của mình, hơn 96% số nhà trên địa bàn 
khu vực ngoại thị có nhà đạt chuẩn theo quy định. 

=> 07/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư theo Bộ tiêu chí nông 
thôn mới, đạt 87,5%  (Xem phụ lục biểu 32.1). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  40% và tối đa đạt 50%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

b. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật: 

(1)  Giao thông (%):  
 - Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 85,97%.  

 - Đường trục thôn được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa đạt hơn 
84,55% 

 - Đường ngõ, xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa đạt hơn 
49,95% 
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 - Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 
hơn 33,32%.  

=> 06/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông theo Bộ tiêu chí nông thôn 
mới, đạt 75% (Xem phụ lục biểu 32.2). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  20% và tối đa đạt 30%. Đánh 
giá đạt 3,0/3,0 điểm. 

(2)  Điện (%):  
 Đến nay 100% hộ dân ở các xã xây dựng nông thôn mới đã có lưới điện quốc 
gia với hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; tỷ lệ hộ dùng điện 
thường xuyên an toàn từ các nguồn ở khu vực nông thôn đạt 100%. (Xem phụ lục 
biểu 32.2). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  65% và tối đa đạt 76%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

c. Vệ sinh môi trường: 

(1)  Môi trường (%):  
 Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt hơn 87%, tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia 
súc, gia cầm và có hệ thống xử lý chất thải hợp vệ sinh đạt  83,9%; Các cơ sở sản 
xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 73,63%;  

 Trên địa bàn các xã không có cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi 
trường. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải được xây dựng gắn liền với việc phát 
triển các tuyến đường giao thông nông thôn, đảm bảo không xảy ra ngập úng. Nghĩa 
trang, nghĩa địa: Các nghĩa địa trên địa bàn bước đầu được xây dựng đúng quy 
hoạch và tổ chức quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, số hộ dân đã thực hiện cải tạo vườn, 
chỉnh trang hàng rào; cổng ngõ không lầy lội còn hạn chế. 

=> 06/08 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về Môi trường theo Bộ tiêu chí nông 
thôn mới, đạt 75%. (Xem phụ lục biểu 32.2). 

 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  20% và tối đa đạt 30%. Đánh 
giá đạt 1,0/1,0 điểm. 

d. Kiến trúc cảnh quan: 
(1)  Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ 

(%): 
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Khu vực ngoại thị là vùng có điều kiện đất đai phì nhiêu, hệ thống làng 
nghề và công trình di tích lịch sử, vùng có lợi thế về sản xuất lương thực, thực 
phẩm và các dịch vụ du lịch sinh thái cho vùng đô thị, được quy hoạch định 
hướng là vùng hạn chế phát triển đô thị, hạn chế mở rộng các điểm dân cư hiện 
hữu phân tán trong vùng sản xuất nông nghiệp. Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh 
quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ đạt 100%. (Xem phụ lục biểu 32.2). 
 Yêu cầu đối với đô thị loại IV đạt tối thiểu là  50% và tối đa đạt 60%. Đánh 
giá đạt 2,0/2,0 điểm.  
3. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ 
3.1.  So sánh với các tiêu chí đô thị loại IV 
  Từ những đánh giá trên, đô thị Núi Thành đã đạt được những kết quả lớn 
trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và kết cấu hạ tầng. Đối chiếu với các tiêu chí tại 
Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Trong đó:  
 - Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KT-
XH đạt 19,66 điểm/20,0 điểm (trên mức tối thiểu, yêu cầu tối thiểu đạt 15 điểm, 
tối đa đạt 20 điểm) 
    - Tiêu chí 2: Quy mô dân số: 8,0 điểm/8,0 điểm (trên mức tối thiểu, yêu 
cầu tối thiểu đạt 6,0 điểm, tối đa đạt 8,0 điểm). 
 - Tiêu chí 3: Mật độ dân số: 4,5 điểm/6,0 điểm (bằng mức tối thiểu, yêu 
cầu tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6,0 điểm) 
 - Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 6,0 điểm/6,0 điểm (trên mức 
tối thiểu, yêu cầu tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt 6,0 điểm) 
 - Tiêu chí 5: 
 + Nhóm 5A: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô 
thị khu vực nội thị:   44,88 điểm/48,0   điểm (trên mức tối thiểu, yêu cầu tối thiểu 
đạt 36 điểm, tối đa đạt 48 điểm) 
 + Nhóm 5B: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô 
thị khu vực ngoại thị: 12,12 điểm/12,0   điểm (trên mức tối thiểu, yêu cầu tối thiểu 
đạt 9,0 điểm, tối đa đạt 12 điểm) 
 Tổng số điểm đạt được theo 5 tiêu chí là:  95,04 điểm. 
Kết luận: 
 Theo điều 10 (mục 3) của Nghị quyết 1210/UBTVQH13: Đô thị được 
công nhận loại đô thị khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm của các 
tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên. Như vậy với kết quả đánh giá như trên thị trấn Núi 
Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn công nhận đô thị loại IV. 
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Bảng 10: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) 

(Theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  về việc phân loại đô thị - Phụ lục 1) 
 

TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 

A Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và 
trình độ phát triển KTXH   15-20   19,66 

I Vị trí, chức năng, vai trò   3,75-5   5 

1 

*Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên 
ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo 
dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, 
đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. 

  

5 * Là đô thị trực thuộc 
tỉnh, trung tâm chuyên 

ngành cấp về kinh tế, tài 
chính, y tế, đầu mối giao 
thông,… có vai trò thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh Quảng 

Nam và vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung 

5 

*Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính 
cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện 
về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y 
tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao 
thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện hoặc vùng liên huyện. 

3,75 

II Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội   11,25-15   14,66 

2 Cân đối thu chi ngân sách Dư 2,0 Dư 2,0 Đủ 1,5   
3 Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước ≥  1,05 3,0 0,89 2,66 



Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Núi thành mở rộng (đô thị Núi Thành), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn ĐT loại IV 

Trang 55 

TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 
(lần) 0,7 2,25   

4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tăng tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ, giảm 
tỷ trọng nông lâm thủy sản 

theo mục tiêu đề ra 

3,0 
Tăng tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và 
dịch vụ, giảm tỷ trọng 
nông lâm thủy sản theo 

mục tiêu đề ra 

3,0 Tăng tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng hoặc tăng tỷ 
trọng dịch vụ, giảm tỷ 

trọng nông lâm thủy sản 
theo mục tiêu đề ra 

2,25 

5 Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất 
(%) 

≥  6,0 2,0 10,86 2,0 5,5 1,5 

6 Tỷ lệ hộ nghèo (%) ≤  7 2,0 1,19 2,0 9 1,5 

7 Mức tăng dân số hàng năm (%) ≥  1,4 3,0 1,80 3,0 1 2,25 
B Tiêu chí 2: Quy mô dân số    6,0-8,0   8,00 

8 Dân số toàn đô thị (1000 người) ≥  100 2,0 160,41 2,0 50 1,5 

9 Dân số nội thị (1000 người) ≥  50 6 98,77 6,0 20 4,5 
C Tiêu chí 3: Mật độ dân số   4,5-6,0   4,50 

10 Mật độ dân số toàn đô thị (dân số/DT đất tự nhiên 
toàn đô thị) (người/km2) 

≥  1400 1,5 289 0 1200 1,0 
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TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 

11 Mật độ dân số khu vực nội thị tính trên diện tích đất 
xây dựng(người/km2) 

≥  6000 4,5 
6.076 4,5 

4000 3,5 

D Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp   4,5-6,0   6,0 

12 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%) ≥  65 1,5 74,35 1,5 55 1,0 

13 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%) ≥  80 4,5 82,12 4,5 70 3,5 

E Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và 
kiến trúc, cảnh quan đô thị   45-60   56,88 

E1 Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, 
cảnh quan đô thị khu vực nội thị   36-48   44,88 

I Nhà ở   1,5-2,0   1,79 

14 Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2 sàn/ người) 
≥  29 1,0 

26,91 0,79 26,5 0,75 

15 Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố (%) ≥ 90 1,0 90,77 1,0 85 0,75 
II Công trình công cộng   6,0-8,0   7,63 

16 Đất dân dụng (m2/người) ≥  78 1,0 101,87 0,75 61 0,75 

17 Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô 
thị (m2/người) 

≥  4 1,0 
5,39 1,0 3 0,75 

18 Đất xây dựng CTCC cấp đơn vị ở (m2/người) ≥  1,5 1,0 7,23 1,0 
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TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 
1,0 0,75 

19 Cơ sở y tế cấp đô thị (TT y tế chuyên sâu; Bệnh 
viện đa khoa - chuyên khoa cấp) (giường/1000 dân) 

≥  2,8 1,0 
6,28 1,0 2,4 0,75 

20 
Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị  (đại học, cao 
đẳng, THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) 
(cơ sở) 

≥  4 1,0 
5 1,0 2 0,75 

21 
Công trình văn hoá cấp đô thị (Thư viện, bảo tàng, 
triển lãm, nhà hát, Rạp xiếc, cung văn hóa, cung 
thiếu nhi, nhà văn hoá) (công trình) 

≥  4 1,0 
3 0,88 

2 0,75 

22 Công trình TDTT cấp đô thị (Sân thể thao, sân vận 
động, TTTDTT, nhà thi đấu, bể bơi,..) (công trình) 

≥ 3 1,0 
5 1,0 

2 0,75 

23 Công trình Thương mại - dịch vụ cấp ĐT (Chợ, 
Siêu thị, Cửa hàng bách hóa (Công trình) 

≥  4 1,0 
8 1,0 

2 0,75 
III Hệ thống giao thông   4,5-6,0   5,00 

24 
Đầu mối giao thông (Cảng biển, cảng hàng không, 
cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, Bến xe ôtô). 
(Cấp) 

Vùng tỉnh 2 
Vùng tỉnh 2,0 Vùng liên huyện 1,5 

25 Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (%) 
≥ 17 1,0 

18,90 1,0 12 0,75 

26 Mật độ đường chính (đường có chiều rộng phần xe 
chạy ≥ 7,5m). (km/km2) ≥  8 1,0 5,65 0,0 
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TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 
6 0,75 

27 Diện tích đất giao thông/ dân số (m2/người) ≥ 9 1,0 31,11 1,0 7 0,75 

28 Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%) ≥  5 1,0 10,20 1,0 3 0,75 
IV Cấp điện và chiếu sáng công cộng   2,25-3,0   2,98 

29 Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt  (kwh/ng/năm) ≥  500 1,0 488 0,98 350 0,75 

30 Tỷ lệ đường phố chính  được chiếu sáng (%) ≥ 95 1,0 96,57 1,0 90 0,75 

31 Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng (%) ≥ 70 1,0 85,50 1,0 50 0,75 
V Hệ thống cấp nước   2,25-3,0   3,00 

32 Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày.đêm) ≥  120 1,0 136,6 1,0 100 0,75 

33 Tỷ lệ dân số  được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (%) ≥  95 2,0 95,28 2,0 90 1,5 
VI Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông   1,5-2,0   2,0 

34 Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng 
rộng di động)(số thuê bao/100 dân) 

≥  20 1,0 
24,59 1,0 15 0,75 

35 Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (%) ≥  95 1,0 100 1,0 90 0,75 
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TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 

VII Hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng   2,25-3,0   3,00 

36 Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2) 
≥  3,5 2 

8,435 2 3 1,5 

37 Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng 
chống, giảm ngập úng (%) 

Đang triển khai thực hiện 1,0 Đang triển khai thực 
hiện 1,0 

Có giải pháp 0,75 

VIII Thu gom, xử lý nước thải, chất thải   3,75-5,0   4,88 

38 Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu huỷ, chôn 
lấp an toàn sau xử lý, tiêu huỷ (%) 

≥  85 1,0 
100,00 1,0 

70 0,75 

39 Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ 
thuật (%) 

≥  25 1,0 
22,96 0,88 

15 0,75 

40 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%) 
≥  80 1,0 

90,03 1,0 
70 0,75 

41 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn 
lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy 
chế biến rác thải (%) 

≥  70 1,0 
100,00 1,0 

65 0,75 

42 Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an 
toàn sau xử lý, tiêu huỷ (%) 

≥  95 1,0 
100,00 1,0 

90 0,75 
IX Nhà tang lễ   1,5-2,0   1,00 

43 Nhà tang lễ ≥ 1 1,0 1,0 1,00 Có dự án 0,75 
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TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 

44 Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (%) 10 1,0 0 0 
5 0,75 

X Cây xanh đô thị   3,0-4,0   4,00 

45 Đất cây xanh đô thị (m2/người) ≥  7 2,0 9,07 2,0 5 1,5 

46 Đất cây xanh công cộng (m2/người) ≥  5 2,0 5,45 2,0 4 1,5 
XI Kiến trúc, cảnh quan đô thị   7,5-10   9,61 

47 Quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị 

Đã có quy chế, ban hành 
tối thiểu 2 năm, thực hiện 

tốt theo quy chế 
2,0 Đã có quy chế, ban hành 

tối thiểu 2 năm, thực 
hiện tốt theo quy chế 

2,0 

Đã có quy chế 1,5 

48 Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường 
chính (%) 

≥  40 2,0 
32,26 (10/31 tuyến) 

1,61 30 1,5 

49 Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án) 
1 2,0 

5 2 Có dự án 1,5 

50 Số lượng không gian công cộng cấp đô thị (khu) ≥  4 2,0 6 2,0 2 1,5 

51 Có công trình kiến trúc tiêu biểu (công trình) 
Có công trình cấp quốc gia 2,0 Có công trình cấp quốc 

gia 2,0 
Có công trình cấp tỉnh 1,5 

E2 Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, 
cảnh quan đô thị khu vực ngoại thị   9,0-12   12,0 
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TT Các tiêu chuẩn đánh giá 
Đô thị loại IV Hiện trạng 2020 

Tiêu chuẩn 
Điểm tối đa 

Tiêu chuẩn đạt Điểm Điểm tối thiểu 
I Hạ tầng xã hội   3,0-4,0   4,00 

52 Trường học (%) ≥  35 1,0 62,50 1,0 30 0,75 

53 Cơ sở vật chất văn hóa (%) ≥  30 1,0 87,50 1,0 25 0,75 

54 Chợ nông thôn (%) ≥  50 1,0 62,50 1,0 40 0,75 

55 Nhà ở dân cư (%) ≥  50 1,0 87,5 1,0 40 0,75 
II Hạ tầng kỹ thuật   3,0-4,0   4,00 

56 Giao thông (%) ≥  30 3,0 75,00 3,0 20 2,25 

57 Điện (%) ≥  75 1,0 100 1,0 65 0,75 
III Vệ sinh môi trường   1,5-2,0   2,0 

58 Môi trường (%) ≥  30 2,0 75,00 2,0 20 1,5 
IV Kiến trúc, cảnh quan   1,5-2,0   2,0 

59 Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái 
được phục hồi, bảo vệ (%)  

≥  60 2,0 100 2,0 50 1,5 
VIII Tổng cộng theo bảng điểm 95,04 
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3.2.   Phân loại tiêu chuẩn: 
Các tiêu chuẩn đạt điểm tối đa (49/59 tiêu chuẩn):   

1. Vị trí, chức năng, vai trò 
2. Cân đối thu chi ngân sách 
3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
4. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) 
5. Tỷ lệ hộ nghèo (%) 
6. Mức tăng dân số hàng năm (%) 
7. Dân số toàn đô thị (1000 người) 
8. Dân số nội thị (1000 người) 
9. Mật độ dân số khu vực nội thị tính trên diện tích đất xây 

dựng(người/km2) 
10. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%) 
11. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%) 
12. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố (%) 
13.  Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người) 
14.  Đất xây dựng CTCC cấp đơn vị ở (m2/người) 
15.  Cơ sở y tế cấp đô thị (TT y tế chuyên sâu; Bệnh viện đa khoa - chuyên 

khoa cấp) (giường/1000 dân) 
16.  Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị  (đại học, cao đẳng, THPT, trung 

học chuyên nghiệp và dạy nghề) (cơ sở) 
17.  Công trình TDTT cấp đô thị (Sân thể thao, sân vận động, TTTDTT, nhà 

thi đấu, bể bơi,..) (công trình) 
18.  Công trình Thương mại - dịch vụ cấp ĐT (Chợ, Siêu thị, Cửa hàng bách 

hóa (Công trình) 
19.  Đầu mối giao thông (Cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội 
địa, ga đường sắt, Bến xe ôtô). (Cấp) 

20.  Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (%) 
21.  Diện tích đất giao thông/ dân số (m2/người) 
22. Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%) 
23. Tỷ lệ đường phố chính  được chiếu sáng (%) 
24.  Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng (%) 
25. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày.đêm) 
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26. Tỷ lệ dân số  được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (%) 
27. Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động)(số thuê 

bao/100 dân) 
28.  Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (%) 
29.  Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2) 
30.  Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng 

(%) 
31.  Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử 

lý, tiêu huỷ (%) 
32.  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%) 
33.  Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh 

hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (%) 
34.  Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu 

huỷ (%) 
35.  Nhà tang lễ 
36.  Đất cây xanh đô thị (m2/người) 
37. Đất cây xanh công cộng (m2/người) 
38. Quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị 
39. Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án) 
40.  Số lượng không gian công cộng cấp đô thị (khu) 
41.  Có công trình kiến trúc tiêu biểu (công trình) 
42.  Nhà ở dân cư khu vực ngoại thị (%) 
43.  Giao thông khu vực ngoại thị (%) 
44.  Điện khu vực ngoại thị (%) 
45.  Môi trường khu vực ngoại thị (%) 
46.  Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ 

khu vực ngoại thị (%)  
47. Cơ sở vật chất văn hóa khu vực ngoại thị (%) 
48. Trường học (%) 
49. Chợ nông thôn (%) 
Các tiêu chuẩn đạt điểm trung bình (06/59 tiêu chuẩn):   
1. Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần) 
2. Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2 sàn/ người) 
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3. Công trình văn hoá cấp đô thị (Thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, 
Rạp xiếc, cung văn hóa, cung thiếu nhi, nhà văn hoá) (công trình) 

4. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt  (kwh/ng/năm) 
5. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%) 
6. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%) 
Các tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu (01/59 tiêu chuẩn): : 
1.  Đất dân dụng (m2/người) 
Các tiêu chuẩn không đạt điểm (03/59 tiêu chuẩn):   
1.  Mật độ dân số toàn đô thị (dân số/DT đất tự nhiên toàn đô thị) 

(người/km2) 
2.  Mật độ đường chính (đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m). 

(km/km2) 
3.  Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng (%) 

3.3. Các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế của đô thị 
 Nếu xem xét theo các tiêu chí của một đô thị loại IV đối với hiện trạng 

đạt được, thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đã cơ bản đạt tiêu 
chuẩn đô thị loại IV với 55/59 tiêu chuẩn  đạt điểm, trong đó có 46 tiêu chuẩn 
đạt và vượt mức tối đa.  Những tiền đề trên sẽ góp phần tích cực vào việc phát 
triển đô thị Núi Thành một cách toàn diện trong những năm tới. Tuy nhiên, để 
đô thị tiếp tục phát triển toàn diện và bền vững theo định hướng, bên cạnh việc 
phát huy các ưu điểm đã đạt được, cũng còn một số hạn chế thể hiện qua các 
tiêu chuẩn chưa đạt điểm và đạt thấp, cần có các giải pháp khắc phục như sau:  

* Đối với  tiêu chuẩn Mật độ dân số toàn đô thị (%): 
Đô thị Núi Thành có diện tích tự nhiên rộng lớn (555,83 km2), với quy 

mô dân số như hiện nay và mức tăng dân số hằng năm dự báo trung bình khoảng 
2%/ năm thì không thể đạt được 1.200 người/km2. Do vậy chưa thể khắc phục 
tiêu chuẩn này trong giai đoạn đến năm 2030. 

 * Đối với tiêu chuẩn Mật độ đường (tính đến đường có chiều rộng phần 
xe chạy ≥ 7,5m): 

- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông khung, nâng cấp 
chhaats lượng, mặt cắt các tuyến đường hiện trạng trong khu vực nội thị chưa 
đáp ứng được quy mô phát triển đô thị trong thời gian tới. 
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 - Trong quá trình triển khai lập quy hoạch các khu dân cư đô thị quy định 
tối thiểu tỷ lệ các trục đường có mặt cắt lòng đường lớn hơn 7,5m. 

*. Đối với sử dụng hình thức hỏa táng:    
Đối với các chỉ tiêu chuẩn này, do người dân địa phương chưa có nhu cầu 

nên trong giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2020) chưa thực hiện tiêu chuẩn này, 
trong giai đoạn dài hạn, phổ biến, có chính sách khyến khích người dân sử dụng. 

*. Đối với nhóm các tiêu chuẩn phát triển phát triển cơ sở hạ tầng và kiến 
trúc, cảnh quan đô thị khu vực ngoại thị  

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thông qua 
khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Tập trung cao xây dựng 
hạ tầng cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, 
nhóm các tiêu chuẩn này sẽ được cải thiện.  

Bên cạnh đó, trong thời gian tới huyện thực hiện phát triển đô thị theo 
chương trình phát triển đô thị được duyệt, nhiều dự án khác ưu tiên đầu tư được 
kêu gọi, xúc tiến triển khai như: Khu phố chợ Tam Hiệp, Chợ Núi Thành, khu 
dịch vụ công viên Núi Thành, Khu thể dục thể thao huyện Núi Thành, … xây 
dựng cải tạo chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm, các dự án hạ tầng kỹ 
thuật khung, HTKT các cụm công nghiệp, các khu dân cư mới, trung tâm 
thương mại dịch vụ,…. là cơ sở để nâng điểm các chỉ tiêu đã đạt điểm nhưng 
còn thấp. 
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Phần 4.  BÁO CÁO TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
 
1. TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ĐƯỢC DUYỆT 

Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm 

theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị Núi 

Thành), giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030. Theo đó, các nội dung và chỉ tiêu 

chính như sau: 

1.1.  Phạm vi, ranh giới quy hoạch: 
Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Núi Thành. Diện tích tự nhiên 

55.595,4ha. Cụ thể như sau: 

- Phía Bắc : giáp thành phố Tam Kỳ; 

- Phía Nam : giáp huyện Bình Sơn và Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phía Đông : giáp biển Đông; 

- Phía Tây : giáp huyện Phú Ninh và huyện Bắc Trà My. 

1.2.  Tính chất, chức năng: 
- Đô thị Núi Thành mở rộng là trung tâm tổng hợp cấp vùng, có vai trò 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành, Khu Kinh tế mở Chu 

Lai và vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

- Xây dựng thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Nam, gắn kết với 

đô thị Tam Kỳ, Khu Kinh tế mở Chu Lai trở thành trung tâm kinh tế của Vùng 

Kinh tế trọng điểm miền Trung; 

- Là một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển của Khu kinh tế mở 

Chu Lai-khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực. 

- Là trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng 

không; trung tâm khí điện và sản phẩm hóa dầu; trung tâm sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và là trung tâm du lịch dịch vụ 

gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai – Kỳ Hà;  

- Là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng phía Nam của tỉnh 

Quảng Nam,vùng kinh tế trọng điểm miền trung và cả nước. 
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- Có vị trí quan trọng về an nình và quốc phòng. 

1.3.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 
+ Dân số 

- Đến năm 2025: Khoảng 151.100 người;  

- Đến năm 2030: Khoảng 169.100 người; 

+ Đất đai 

- Đến năm 2025: Đất xây dựng đô thị 11.312,85ha, tương đương 20,35% 
diện tích đất tự nhiên; đất khác khoảng 44.270,55ha, tương đương 79,65%.  

- Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị 14.374,95ha, tương đương 25,86% 
diện tích đất tự nhiên; đất khác 41.208,45ha, tương đương 74,14%. 

+ Các chỉ tiêu kinh tế hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội: Đảm bảo đạt theo 

tiêu chuẩn của đô thị loại III. 

1.4.  Định hướng tổ chức không gian: 
a) Ranh giới nội thị, ngoại thị 

- Khu vực nội thị gồm 09 đơn vị hành chính: Thị trấn Núi Thành,Tam 

Giang, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, Tam Hiệp, Tam Anh Nam, 

Tam Anh Bắc và Tam Hòa. 

- Khu vực ngoại thị: 08 xã còn lại, gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam 

Sơn, Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Tiến, Tam Hải. 

b) Phân khu chức năng 

(1). Phân khu 1: 

- Vị trí: thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp. 

- Quy mô dân số: khoảng 35.500 người. 

- Diện tích: 1.342,05 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 459,05 ha. 

- Mật độ cư trú: 46,37 người/ha. 

- Định hướng phát triển: là khu trung tâm hành chính - chính trị, y tế, văn 

hóa của đô thị. Kiểm soát xây dựng, tăng cường cây xanh, bổ sung một số công 

trình dịch vụ công cộng, xây dựng các khu ở mới, các khu tái định cư cho các hộ 

dân bị di dời do giải phóng mặt bằng. Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

(2). Phân khu 2: 
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- Vị trí: thị trấn Núi Thành, xã Tam Mỹ Đông, xã Tam Nghĩa. 

- Quy mô dân số: khoảng 19.500 người. 

- Diện tích: 5.228,02 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 259,78 ha. 

- Mật độ cư trú: 31,44 người/ha. 

- Định hướng phát triển: là khu trung tâm thương mại, giáo dục, thể dục 

thể thao, du lịch tâm linh của đô thị. Giữ gìn hình ảnh nông nghiệp và lâm 

nghiệp ở phía Nam, phát triển gắn với mục tiêu cải thiện môi trường, bảo tồn 

không gian cảnh quan và các giá trị làng quê. 

(3). Phân khu 3: 

- Vị trí: xã Tam Giang. 

- Quy mô dân số: khoảng 8.700 người. 

- Diện tích: 1.283,52 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 103,18 ha. 

- Mật độ cư trú: 28,95 người/ha. 

- Định hướng phát triển: là khu hành chính, khu du lịch, khu kiểm ngư. 

Nơi đây sẽ xây dựng một số nhà cao tầng tạo điểm nhấn cho khu vực, còn lại là 

nhà mật độ vừa. Nhà ở phần lớn theo hình thức nhà vườn. 

(4). Phân khu 4: 

- Vị trí: xã Tam Quang, xã Tam Nghĩa. 

- Quy mô dân số: khoảng 9.100 người. 

- Diện tích: 3.514,16 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 132,76 ha. 

- Mật độ cư trú: 42,25 người/ha. 

- Định hướng phát triển: là trung tâm thương mại, trung tâm ngư nghiệp, 

công nghiệp điện khí, trung tâm du lịch và đầu mối giao thông của đô thị. Đặc 

biệt, sân bay Chu Lai có thể phát triển thành đầu mối giao thông của vùng phía 

Bắc khu vực Nam Trung Bộ. Mật độ và tầng cao công trình đảm bảo yêu cầu 

quản lý trong khu vực phễu bay; khuyến khích phát triển hình thức nhà ở theo 

dạng nhà vườn, một số khu vực tập trung nhà liền kề như chợ Tam Quang và 

dọc theo đường ĐT 618. 

(5). Phân khu 5: 

- Vị trí: xã Tam Hòa, xã Tam Anh Bắc. 
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- Quy mô dân số: khoảng 26.500 người. 

- Diện tích: 2.465,24 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 268,94 ha. 

- Mật độ cư trú: 25,38 người/ha. 

- Định hướng phát triển: đây sẽ là trung tâm du lịch và dịch vụ của đô thị. 

Khu vực phát triển dân cư là chính, sẽ dành quỹ đất lớn để tái định cư. Hình 

thức nhà ở theo lô phố và biệt thự vườn. 

(6). Phân khu 6: 

- Vị trí: xã Tam Hiệp, xã Tam Anh Bắc, xã Tam Anh Nam. 

- Diện tích: 6.080,62 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 159,78 ha. 

- Định hướng phát triển: đây sẽ là trung tâm công nghiệp và cảng biển của 

đô thị. Hạn chế và dần di dời dân cư trong khu vực thực hiện các dự án, cần bố 

trí các khu tái định cư và quỹ đất nhà ở xã hội. 

(7). Phân khu 7: 

- Vị trí: xã Tam Hòa, xã Tam Tiến, xã Tam Hải. 

- Quy mô dân số: khoảng 22.700 người. 

- Diện tích: 4.839,21 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 307,28 ha. 

- Mật độ cư trú: 19,03 người/ha. 

- Định hướng phát triển: đây là trung tâm du lịch và lễ hội biển. Các khu 

du lịch xây dựng theo kiểu resort, công trình nhà dân xây dựng theo hình thức 

địa phương, dạng nhà vườn là chủ yếu. 

(8). Phân khu 8: 

- Vị trí: các xã còn lại. 

- Quy mô dân số: khoảng 47.100 người. 

- Diện tích: 30.830,58 ha; trong đó, đất đơn vị ở là 1.244,48 ha. 

- Mật độ cư trú: 37,85 người/ha. 

- Định hướng phát triển: khu vực này phát triển theo định hướng nông 

thôn mới, giữ gìn cảnh quan đồng ruộng và rừng. 

c) Định hướng các khu trung tâm hành chính và dịch vụ công cộng  

- Trung tâm hành chính của thị xã trong tương lai: bố trí tại khu vực hiện 
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nay và dự kiến mở rộng qua xã Tam Giang. 

- Trung tâm thương mại và dịch vụ: bố trí ở 03 vị trí chính, khu vực chợ 

hiện nay, khu vực trung tâm của đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt tại 

xã Tam Mỹ Đông và khu vực xã Tam Nghĩa. 

- Trung tâm văn hóa: bố trí ở khu vực hiện nay và khu vực mở rộng ở xã 

Tam Mỹ Đông. 

- Trung tâm y tế: bố trí ở 02 vị trí chính là khu vực hiện nay tại thị trấn 

Núi Thành và khu vực xã Tam Hiệp. 

- Trung tâm thể dục thể thao: bố trí ở khu vực hiện nay tại xã Tam Hiệp 

và khu vực mở rộng ở xã Tam Mỹ Đông. 

- Trung tâm giáo dục đào tạo cấp vùng: bố trí mới ở 02 cụm chính, 01 tại 

Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Núi Thành hiện hữu và 01 tại xã Tam Mỹ 

Đông. 

- Hệ thống các khu ở: Khu vực nội thị, bao gồm 3 loại hình khu ở chính: 

+ Khu ở trung tâm đô thị, trung tâm phường và dọc theo Quốc lộ 1A: nhà 

ở kết hợp với phát triển thương mại dịch vụ; 

+ Khu ở phát triển du lịch nhà vườn: tập trung ở xã Tam Giang, đây là 

loại hình ở kết hợp giữa du lịch, dịch vụ, văn phòng và nhà ở; 

+ Khu ở hỗn hợp: đây là loại hình ở bao gồm nhà ở, cửa hàng và sản xuất 

nhỏ lẻ; tập trung ở các khu vực còn lại. 

Khu vực ngoại thị: chủ yếu là loại hình nhà ở làng xóm, tập trung ở các 

khu vực trung tâm xã và các tuyến đường chính kết nối với khu vực nội thị. 

e) Định hướng các khu, cụm công nghiệp: 

Hệ thống các khu công nghiệp theo Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh 

tế mở Chu Lai đã duyệt; cụm công nghiệp theo Quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

f) Định hướng phát triển du lịch: 

Các khu vực phát triển du lịch, bao gồm: khu dịch vụ Tam Anh Bắc là 

khu dịch vụ du lịch sinh thái vùng ngập nước; khu dịch vụ Tam Giang là khu du 

lịch nhà vườn; các khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển tập trung ở các xã 
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Tam Tiến, Tam Hải, Tam Quang và Tam Nghĩa. 

g) Định hướng cây xanh, mặt nước: 

- Tích cực khai thác không gian mặt nước. Bố trí đất cây xanh dọc theo 

theo các lưu vực sông suối, kênh rạch để tạo không gian đệm liên kết, vừa tạo 

cảnh quan đẹp vừa bảo vệ lưu vực dòng sông; 

- Cải tạo hệ thống đồi núi trong đô thị để làm các tiểu rừng, giữ vững hệ 

sinh thái tự nhiên trong đô thị. 

1.5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: 
a) Chuẩn bị kỹ thuật 
- San nền: 

+ Đối với các khu vực đã xây dựng: khu vực đã xây dựng có cao độ nền 

hiện trạng H ≥ +3,0 m cần giữ nguyên nền hiện trạng. Khu vực các làng xóm có 

mật độ xây dựng thưa hơn, cao độ nền thấp < 3 m thì dự kiến nâng nền công 

trình đến cao độ +2 m, sân vườn cũ giữ nguyên nền hiện trạng; 

+ Đối với khu vực xây dựng mới: các khu vực ruộng lúa đang canh tác, 

khu vực ao tôm có nền thấp trũng, nền đất yếu và có cao độ H < +2,0 m cần tôn 

nền ≥ +2,0 m để trách ngập nước; 

+ Các khu vực phía Tây chủ yếu là đất đồi núi cao ráo, chỉ san gạt để tạo 

mặt bằng xây dựng, tôn trọng hướng dốc, địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng 

đào đắp lớn. 

- Thoát nước mặt: hệ thống thoát nước mặt là hệ thống riêng hoàn chỉnh. 

Hướng thoát ra các sông, suối đi qua từng lưu vực rồi thoát ra các trục tiêu 

chính. 

b) Giao thông 
* Giao thông đối ngoại: 
- Đường bộ: 
+ Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: định hướng đến năm 2030, giữ 

nguyên giai đoạn quy mô tuyến đã được đầu tư xây dựng hiện nay, với quy mô 
Bn = 25,5 m và hành lang bảo vệ mỗi bên 20 m,; 

+ Quốc lộ 1A: là trục xương sống của đô thị, liên kết các khu đô thị, các 
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khu chức năng đô thị theo trục từ Bắc xuống Nam, với quy mô mặt cắt 43 m; 
+ Đường Võ Chí Công: xây dựng tuyến đường với quy mô mặt cắt 38 m 

và dải dự trữ đường sắt đô thị phía Đông 20 m. Đoạn từ ranh giới phía Bắc đến 
cầu Diêm Trà, xã Tam Tiến có hành lang cây xanh rừng phòng hộ mỗi bên 100 
m; 

+ Đường Thanh niên, quy mô mặt cắt 32 m; đường ven biển, quy mô mặt 
cắt Bn = 20 m và 20 m cây xanh;  

+ Đường ĐT617: nâng cấp toàn bộ tuyến, kéo dài tuyến về phía Tây nối 
vào Quốc lộ 40B trên cơ sở nâng cấp tuyến đường Tam Trà - Trà Kót - Trà 
Đông - Trà Dương (huyện Bắc Trà My); với quy mô mặt cắt 27 m đoạn trong đô 
thị và 20,5 m đoạn ngoài đô thị; 

+ Đường ĐT618 (Quốc lộ 1A - Cảng Kỳ Hà): phục vụ vận chuyển hàng 
hóa thông qua cảng Kỳ Hà, thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế Chu Lai, quy mô 
mặt cắt 60 m; 

+ Đường ĐT620 (Quốc lộ 1A - Sân bay Chu Lai - Cảng Kỳ Hà): trên cơ 
sở nâng cấp tuyến hiện trạng nối Quốc lộ 1A đi sân bay Chu Lai đến cảng Kỳ 
Hà, quy mô mặt cắt 60 m; 

+ Tuyến ĐH03: định hướng lên đường tỉnh, quy mô mặt cắt 20,5 m. 
- Đường thủy: 
+ Sông Trường Giang (Điểm đầu tại ngã ba An Lạc, điểm cuối tại cách 

cảng Kỳ Hà 6,8 km về phía thượng lưu) do Cục Đường sông quản lý dài 60,2 
km, hiện trạng sông cấp IV. Quy hoạch đến năm 2030 giữ nguyên cấp sông là 
IV; 

+ Sông Tam Kỳ (Điểm đầu tại cầu Tam Kỳ, điểm cuối tại ngã ba sông 
Trường Giang): do tỉnh Quảng Nam quản lý dài 16 km, hiện trạng cấp sông là 
cấp VI. Quy hoạch đến năm 2030 là cấp IV; 

+ Sông An Tân (Điểm đầu tại cầu An Tân, điểm cuối tại ngã ba sông 
Trường Giang): do tỉnh Quảng Nam quản lý dài 8 km, hiện trạng cấp sông là cấp 
VI. Quy hoạch đến năm 2030 là cấp V; 

+ Cảng biển: thực hiện theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống 
cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 
1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Cảng biển Chu Lai 
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được nghiên cứu quy hoạch trở thành cảng loại I (cảng quốc gia) là đầu mối về 
giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng. Đảm bảo cho tàu 
30.000 DWT đầy tải và có thể tiếp nhận các tàu 50.000 DWT; nghiên cứu quy 
hoạch mở thêm tuyến luồng mới từ khu vực Cửa Lở kết nối vào các khu bến: 
Chu Lai, Tam Giang, Tam Hòa, Kỳ Hà đảm bảo cho tàu từ 3 vạn tấn đến 5 vạn 
tấn trở lên ra vào thuận lợi và quy hoạch phát triển thêm các bến cảng hàng hóa 
(trong đó có các bến hàng hóa chuyên dùng: Gas, xăng dầu,…) và các bến vận 
tải hành khách phục vụ du lịch. 

- Hàng không: 
Cảng hàng không Quốc tế Chu Lai thực hiện theo điều chỉnh Quy hoạch 

giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến năm 2030 tại 
Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đường sắt: 
+ Tuyến đường sắt Bắc - Nam: phục vụ vận tải liên vùng. Nâng cấp cải 

tạo ga Diêm Phổ và ga Núi Thành; 
+ Xây dựng tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Chu Lai với các đô thị 

vùng Đông Nam của tỉnh, thành phố Hội An, thành phố Đà Nẵng chạy song 
hành với tuyến đường Võ Chí Công. 

- Hệ thống bến xe: nâng cấp bến xe Núi Thành đạt tiêu chuẩn loại II. 
* Giao thông đô thị: 
- Đường trục chính: 
+ Tuyến đường trục chính Việt Hàn quy mô mặt cắt 45,5 m; 
+ Đường trục chính từ Đường cao tốc - xã Tam Hòa quy mô mặt cắt 35 m 

và 45,5 m; 
+ Đường trục chính từ Đường cao tốc - đường Võ Chí Công quy mô mặt 

cắt 35 m; 
+ Đường trục chính kết nối liên thông Đường cao tốc - Cảng Tam Hiệp 

quy mô mặt cắt 35 m; 
+ Đường trục chính trong Khu công nghiệp Tam Anh Bắc - Tam Anh 

Nam quy mô mặt cắt 35 m. 
- Đường liên khu vực: 
+ Tuyến đường liên khu vực song song đường cao tốc về phía Đông quy 
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mô mặt cắt 36 - 39 m; 
+ Tuyến đường liên khu vực song song Võ Chí Công về phía Đông quy 

mô mặt cắt 35 m; 
+ Tuyến đường liên khu vực song song Võ Chí Công về phía Tây quy mô 

mặt cắt 35 m; 
+ Các tuyến đường liên khu vực còn lại quy mô mặt cắt 55 m, 35 m, 30 

m, 27 m; 
- Đường khu vực: được bố trí theo lưới đường 150 - 200 m, với quy mô 

mặt cắt 34 m và 20,5 m. 
c) Cấp nước: 
- Dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2025 khoảng 52.000 m3/ng.đ, đến 

năm 2030 khoảng 98.000 m3/ng.đ. 
- Giải pháp cấp nước: 
+ Nhà máy cấp nước Tam Hiệp công suất hiện tại là 9.000 m3/ng.đ và sẽ 

giữ nguyên công suất hiện tại; 
+ Nhà máy nước Tam Hiệp 2, sau khi hoàn thành sẽ bổ sung cho mạng 

lưới Nhà máy cấp nước Tam Hiệp cấp nước sạch cho thị trấn Núi Thành, các xã 
Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Quang, Tam Giang, Tam Hiệp, Tam Nghĩa, 
Tam Mỹ Đông; 

+ Nhà máy cấp nước BOO Phú Ninh, sau khi hoàn thành sẽ cấp nước cho 
các Khu công nghiệp Tam Anh, Tam Hiệp, Bắc Chu Lai. 

d) Cấp điện: 
Trạm nguồn Tam Kỳ E15: 1x250MVA, trạm Kỳ Hà tại Tam Hiệp, Núi 

Thành 220/110/22kV: 2x125MVA là các trạm chính cấp điện cho toàn khu vực. 
e) Xử lý nước thải, xử lý chất thải và nghĩa trang: 
* Thoát nước thải: 
- Tổng lượng nước thải đến năm 2030 khoảng 72.000 m3/ng.đ; 
- Hiện tại nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Hiệp có công 

suất 18.000 m3/ng.đ sẽ xử lý toàn bộ lượng nước thải của Khu công nghiệp Tam 
Hiệp và Khu công nghiệp Trường Hải. Nhà máy xử lý nước thải Khu công 
nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 1 có công suất 1.900 m3/ng.đ sẽ xử lý nước thải 
Khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Dự kiến xây dựng thêm 03 trạm xử lý nước thải 
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cho Khu công nghiệp Tam Anh và Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2 
lên 14.000 m3/ng.đ. Tổng công suất là 38.000 m3/ng.đ. Xây dựng mới 03 nhà 
máy xử lý nước thải xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt cho toàn thị trấn 
Núi Thành mở rộng, tổng công suất 03 trạm xử lý là 15.000 m3/ng.đ. 

* Xử lý chất thải rắn: 
- Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025 là 120 tấn/ng.đ, đến 

năm 2030 là 152 tấn/ng.đ; 
- Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại xã Tam Nghĩa rộng 35 ha. 
* Nghĩa trang tập trung: 
- Giai đoạn 2025: trước mắt, đô thị Núi Thành bố trí diện tích đất nghĩa 

trang tại vị trí thuộc xã Tam Hiệp gồm: Khu nghĩa trang đồi Động Cao (10 ha), 
đồi Động Lịch (18 ha) tại xã Tam Nghĩa; nghĩa trang tại xã Tam Anh Nam 
(26,81 ha) và nghĩa trang tại xã Tam Anh Bắc, diện tích hiện trạng là 13,11 ha; 

- Giai đoạn 2030: sẽ tập trung về khu nghĩa trang tập trung tại xã Tam Mỹ 
Đông quy mô 26,7 ha và tại xã Tam Anh Bắc quy mô 25 ha; 

- Đối với các khu vực nghĩa trang tộc họ hiện có trong khu vực nghiên 
cứu thì tiến hành khoanh vùng và không cho chôn cất tại đây nữa nhằm đảm bảo 
môi trường cho khu vực. 

f) Hệ thống thông tin liên lạc: 
- Để đảm bảo khả năng cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc cho toàn khu 

quy hoạch, thiết kế 05 tổng đài bưu điện kết hợp với các trạm tổng đài điều 
khiển của tỉnh, các trạm BTS để đáp ứng khả năng phục vụ các dịch vụ bưu 
chính và viễn thông; 

- Phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, 
an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông của tỉnh; 

- Phủ sóng thông tin di động, hạ tầng cáp quang đến 100% khu vực dân 
cư. Phát triển mới 70 cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động; ngầm hóa 
khoảng 15 km cáp tại các khu vực trung tâm, trục đường chính. 

g) Biện pháp bảo vệ môi trường: 
Áp dụng các giải pháp tùy theo từng nguồn tác động, gồm: biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và 
tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu tác động, bảo vệ môi trường đối với các hoạt 
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động công nghiệp; kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn; biện pháp giảm thiểu tác 
động đến môi trường kinh tế - xã hội; giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng. 
2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
2.1.  Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị:  

TT Các tiêu chuẩn 
Năm  
2020 

Năm 
2025 

Năm 
2030 

Loại IV Loại III Loại III Loại III 

TC1 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ; 
CƠ CẤU VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

    

I Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò     
II Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội     

1 Cân đối thu chi ngân sách     

2 Thu nhập bình quân đầu người năm so 
với cả nước. 

    
3 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế     

4 Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 
năm gần nhất 

    

5 Tỷ lệ hộ nghèo     
6 Tỷ lệ tăng dân số hằng năm     

TC2 QUY MÔ DÂN SỐ      
I Dân số toàn đô thị     
II Dân số nội thị     

TC3 MẬT ĐỘ DÂN SỐ     
I Mật độ dân số toàn đô thị     
II Mật độ dân số khu vực nội thị     

TC4 TỶ LỆ LAO ĐỘNG PHI NÔNG 
NGHIỆP     

I Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn ĐT     

II Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực 
nội thị 

    

TC5 
TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ 
HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC, CẢNH 
QUAN ĐÔ THỊ 

    

A Khu vực nội thị     
I Các tiêu chuẩn về nhà ở     
1 Diện tích sàn nhà ở bình quân     
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TT Các tiêu chuẩn 
Năm  
2020 

Năm 
2025 

Năm 
2030 

Loại IV Loại III Loại III Loại III 
2 Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố     

II Các tiêu chuẩn về công trình Công 
cộng     

1 Đất dân dụng     
2 Đất XD các CT dịch vụ công cộng ĐT     
3 Đất XD công trình CC cấp đơn vị ở     
4 Cơ sở y tế cấp đô thị     
5 Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị     
6 Công trình văn hóa cấp đô thị     
7 Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị     
8 Công trình thương mại, dịch vụ cấp ĐT     

III Các tiêu chuẩn về giao thông     

1 
Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng 
hàng không, cảng đường thủy nội địa, 
ga đường sắt, bến xe ôtô) 

 
    

2 Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây 
dựng đô thị 

    

3 
Mật độ đường giao thông (tính đến 
đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 
7,5m) 

 
   

4 Diện tích đất giao thông tính trên dân số     
5 Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng     

IV Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu 
sáng công cộng     

1 Cấp điện sinh hoạt     
2 Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng     

3 Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được 
chiếu sáng 

    

V Các tiêu chuẩn về cấp nước     
1 Cấp nước sinh hoạt     

2 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp 
vệ sinh 

    

VI Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn 
thông     

1 Số thuê bao internet     

2 Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên 
dân số 
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TT Các tiêu chuẩn 
Năm  
2020 

Năm 
2025 

Năm 
2030 

Loại IV Loại III Loại III Loại III 

VII Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát 
nước và chống ngập úng     

1 Mật độ đường cống thoát nước chính     

2 Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải 
pháp phòng chống, giảm ngập úng 

    

VIII Các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý 
nước thải, chất thải     

1 
Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu 
hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu 
hủy 

 
    

2 Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 
quy chuẩn kỹ thuật 

 
    

3 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu 
gom 

    

4 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý 
tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại 
các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác 
thải 

 
    

5 Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, 
chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 

 
 

   

IX Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ     
1 Nhà tang lễ     
2 Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng     
X Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị     
1 Đất cây xanh toàn đô thị     
2 Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị     

XI Các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh 
quan đô thị     

1 Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc 
ĐT 

    

2 Tỷ lệ tuyến phố VM đô thị tính trên 
tổng số trục phố chính       

3 Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang ĐT     
4 Số lượng không gian công cộng của ĐT     
5 Công trình kiến trúc tiêu biểu     
B KHU VỰC NGOẠI THỊ     
I Các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội     
1 Trường học     
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TT Các tiêu chuẩn 
Năm  
2020 

Năm 
2025 

Năm 
2030 

Loại IV Loại III Loại III Loại III 
2 Cơ sở vật chất văn hóa     
3 Chợ nông thôn     
4 Nhà ở dân cư     
II Các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật     
1 Giao thông     
2 Điện     

III Các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường     
1 Môi trường     

IV Các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh 
quan     

1 Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan 
sinh thái được phục hồi, bảo vệ 

 
 

   

Ghi chú: 
Ký hiệu Tiêu chuẩn Loại IV Loại III 

  Tiêu chuẩn đạt điểm tối đa 

  
Tiêu chuẩn đạt điểm trung bình và tối 
thiểu 

  Tiêu chuẩn không đạt điểm 
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2.2.  Các khu vực phát triển đô thị 

STT Các khu vực phát 
triển đô thị 

Giai 
đoạn 
2030 

Các khu vực PTĐT đến năm 2020 
Diện 

tích (ha Vị trí, ranh giới Tính chất, chức 
năng 

I Phân khu 1 1.017,5 1.017,5     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 371,0 371,0 

Khu vực thị trấn Núi 
Thành, phía Nam xã 
Tam Hiệp và phía Bắc 
xã Tam Nghĩa 

Khu trung tâm 
hành chính huyện, 
công trình công 
cộng, TMDV kết 
hợp khu ở 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 639,9 639,9 Thị trấn Núi Thành và 

xã Tam Hiệp; 

Là khu ở kết hợp 
khu thể dục thể 
thao 

3 
Khu vực có chức 
năng chuyên biệt - 
Du lịch 

6,6 6,6 Khu trung tâm thị trấn 
Núi Thành Là khu du lịch 

II Phân khu 2 1.146,3 823,2     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 458,2 458,2 

Khu vực xã Tam Mỹ 
Đông và phóa Tây xã 
Tam Nghĩa 

Là khu trung tâm 
hành chính xã, 
công trình công 
cộng kết hợp khu ở 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 567,3 244,2 

Thị trấn Núi Thành, xã 
Tam Mỹ Đông, xã Tam 
Nghĩa 

Là khu trung tâm 
thương mại, giáo 
dục, thể dục thể 
thao kết hợp khu ở 

3 Khu vực bảo tồn 49,2 49,2 Xã Tam Nghĩa 
Là khu Tượng đài 
chiến thắng Núi 
Thành 

4 Khu vực có chức 
năng chuyên biệt 71,6 71,6     

4.1 Công nghiệp 59,6 59,6 Xã Tam Nghĩa Là CCN Nam Chu 
Lai 

4.2 Du lịch 12,0 12,0 Xã Tam Nghĩa Là khu du lịch đồi 
rừng làng 

III Phân khu 3 547,9 421,0     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 142,2 142,2 Xã Tam Giang 

Là trung tâm hành 
chính xã Tam 
Giang và đất ở hiện 
hữu 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 292,1 165,2 Xã Tam Giang 

Là khu trung tâm 
hành chính, cây 
xanh chuyên đề kết 
hợp khu ở 
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STT Các khu vực phát 
triển đô thị 

Giai 
đoạn 
2030 

Các khu vực PTĐT đến năm 2020 
Diện 

tích (ha Vị trí, ranh giới Tính chất, chức 
năng 

3 Khu vực có chức 
năng chuyên biệt 113,6 113,6     

3.1 Du lịch 83,6 83,6 Thuộc xã Tam Quang Là khu du lịch 
3.2 Quân sự 30,0 30,0 Thuộc xã Tan Giang Khu kiểm ngư 
IV Phân khu 4 911,2 704,7     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 145,3 145,3 Xã Tam Quang 

Là trung tâm hành 
chính xã Tam 
Quang và đất ở 
hiện hữu 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 126,9 108,4 Xã Tam Quang, xã Tam 

Nghĩa Là khu ở 

3 Khu vực có chức 
năng chuyên biệt 639,0 451,0     

3.1 Công nghiệp 331,0 143,0 Xã Tam  Quang Cụm công nghiệp 

3.2 Du lịch 172,0 172,0 Xã Tam Nghĩa và xã 
Tam Quang Là khu du lịch 

5.3 Quân sự 136,0 136,0 Xã Tam Nghĩa và xã 
Tam Quang 

Khu vực gần sân 
bay Chu Lai 

V Phân khu 5 1.333,0 1.286,9     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 290,1 290,1 Xã Tam Anh Nam và xã 

Tam Anh Bắc 

Là trung tâm hành 
chính xã Tam Anh 
Nam, Tam Anh 
Bắc và đất ở hiện 
hữu 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 1.031,4 985,3 Xã Tam Hòa, xã Tam 

Anh Bắc 

là trung tâm du 
lịch, dịch vụ và khu 
ở 

3 Khu vực tái thiết 11,5 11,5 

Khu vực TĐC Tam Anh 
Nam: hai bên đường từ 
nhà máy sản xuất cấu 
kiện BT đúc sẵn đi xã 
Tam Hòa 

Khu công trình 
công cộng, dịch vụ 

VI Phân khu 6 3.173,9 2.004,1     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 77,4 77,4 Xã Tam Hòa 

Là trung tâm hành 
chính xã Tam Hòa 
và đất ở hiện hữu 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 184,7 178,7 

Xã Tam Hiệp, xã Tam 
Anh Bắc, xã Tam Anh 
Nam 

là khu cây xanh 
chuyên đề 

3 Khu vực có chức 
năng chuyên biệt 2.911,8 1.748,0     

3.1 Công nghiệp 2.884,7 1.720,9 
Thuộc xã Tam Hiệp, 
Tam Anh Nam, Tam 
Anh Bắc 

Khu công nghiệp 

3.2 Quân sự 27,1 27,1 Thuộc xã Tam Anh Bắc Khu quân sự 



Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Núi thành mở rộng (đô thị Núi Thành), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn ĐT loại IV 

Trang 82 

STT Các khu vực phát 
triển đô thị 

Giai 
đoạn 
2030 

Các khu vực PTĐT đến năm 2020 
Diện 

tích (ha Vị trí, ranh giới Tính chất, chức 
năng 

và Tam Anh Nam 
VII Phân khu 7 1.501,9 1.199,9     
1 Khu vực cải tạo ĐT 789,3 789,3 Xã Tam Hải   

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 563,3 261,3 Xã Tam Hòa, xã Tam 

Tiến, xã Tam Hải 

Là khu ở kết hợp 
khu cây xanh 
chuyên đề 

3 Khu vực tái thiết 65,0 65,0 Xã Tam Tiến Là khu du lịch sinh 
thái Cát Vàng 

4 
Khu vực có chức 
năng chuyên biệt - 
Du lịch 

84,3 84,3 Xã Tam Tiến, Tam 
Hòa, Tam Hải 

Là khu du lịch sinh 
thái 

VIII Phân khu 8 2.091,2 1.922,7     

1 Khu vực cải tạo đô 
thị 1.854,8 1.854,8 

Khu vực làng xóm xã 
Tam Mỹ Tây, Tam Trà, 
Tam Thạnh, Tam Sơn, 
Tam Xuân 1, Tam Xuân 
2, Tam Tiến 

Là trung tâm hành 
chính xã Tam Mỹ 
Tây, Tam Trà, Tam 
Thạnh, Tam Sơn, 
Tam Xuân 1, Tam 
Xuân 2, Tam Tiến 
và đất ở hiện hữu 

2 Khu vực mở rộng 
đô thị 120,8 42,1 

Khu vực làng xóm xã 
Tam Mỹ Tây, Tam Trà, 
Tam Thạnh, Tam Sơn, 
Tam Xuân 1, Tam Xuân 
2, Tam Tiến 

là công trình trình 
cộng cộng, thể dục 
thể thao, nghĩa 
trang theo tiêu chí 
xây dựng Nông 
thôn mới 

3 Khu vực có chức 
năng chuyên biệt 115,6 25,8     

3.1 Công nghiệp 89,8  
Thuộc xã Tam Mỹ Tây, 
Tam Trà, Tam Sơn, Tam 
Xuân , Tam Xuân 2 

Tiểu thủ công 
nghiệp 

3.2 Du lịch 17,4 17,4 Thuộc xã Tam Mỹ Tây Là khu du lịch 
3.3 Quân sự 8,4 8,4 Thuộc xã Tam Mỹ Tây là khu quân sự 

 Tổng 11.722,9 9.380,0   

 
2.3.  Giải pháp thực hiện: 

a)  Giải pháp về phát triển kinh tế 
Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng 

bền vững, chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển nhanh công nghiệp, TMDV, 
du lịch tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển nông nghiệp đô thị và xây 
dựng Nông thôn mới. 

- Hoàn thiện công tác quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo 
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điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ. 
- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống chợ và xúc tiến doanh nghiệp đầu tư 

phát triển hệ thống các siêu thị, khu mua bán hàng hóa ở các cụm dân cư. Thúc 
đẩy phát triển dịch vụ trên các trục đường chính đô thi: ĐT618, ĐT620 và Quốc 
lộ 1A tăng nhanh tốc độ phát triển ngành Công nghiệp giữ vai trò là trung tâm 
công nghiệp hàng đầu của tỉnh với chất lượng ngày càng cao. 

- Chú trọng phát triển ngành du lịch trên cơ sở phát huy những tiền đề quan 
trọng đã có như: khu du lịch sinh thái Biển Rạng, đồi Rừng Làng và núi Ô Vuông 
– Tượng đài Chiến Thắng, đền Nhi Thành và dự án Khu du lịch sinh thái ven 
sông, ven biển và các di tích khác, tạo dựng những sản phẩm du lịch độc đáo gắn 
kết với chuỗi giá trị du lịch của tỉnh và khu vực, phấn đấu xây dựng đô thị Núi 
Thành trở thành một trong những trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh. 

- Huy động nguồn lực ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công 
nghiệp nhằm thu hút đầu tư. Từng bước đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp nhỏ lẻ vào các cụm công nghiệp để quản lý. 

- Tiếp tục củng cố phát triển các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp truyền 
thống như nghề đan xơ dừa, đan thúng rái, nước mắm... nâng cao chất lượng đa 
dạng hóa sản phẩm, nhất là phục vụ khách tham quan du lịch, đẩy mạnh xuất 
khẩu. 

- Nông nghiệp: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông 
nghiệp đô thị, trong đó tập trung phát triển sản xuất theo hướng hình thành các 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, có địa chỉ tiêu thụ, nâng cao giá 
trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chương 
trình Nông thôn mới.  

- Ngư nghiệp: tiếp tục đầu tư nguồn vốn, hỗ trợ người dân tập trung phát 
triển ngành thủy sản để trở thành trung tâm ngư nghiệp của khu vực duyên hải 
Miền Trung. 

- Coi trọng công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 
xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, giải quyết nhanh thủ tục đầu 
tư, tạo mặt bằng sạch, vị trí thuận lợi...để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư. 
Chú trọng kêu gọi thu hút các doanh nghiệp có công nghệ sạch, công nghệ cao, 
giá trị gia tăng và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Đồng thời, tăng cường quan 
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hệ đối ngoại với các đơn vị địa phương trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu 
quả xúc tiến đầu tư. 

b) Giải pháp về cơ chế, chính sách 
UBND huyện Núi Thành xúc tiến lập và trình các cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt, ban hành các cơ chế chính sách nhằm tạo tiền đề để phát triển toàn 
huyện.   

- Chính sách thu hút đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 
- Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. 
- Các giải pháp về cơ chế, chính sách để tăng dân số cơ học và nâng cao 

chất lượng dân số (HDI). 
c) Giải pháp về huy động vốn 
Đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tranh thủ các 

nguồn vốn ODA, FDI để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các nguồn 
vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các nguồn vốn tín dụng, xã hội hóa, đề xuất với 
HĐND và UBND tỉnh có cơ chế đặc thù đối với đô thị Núi Thành nhằm tăng 
thêm nguồn lực để đáp ứng cho đầu tư phát triển. Tích cực huy động các doanh 
nghiệp đầu tư hạ tầng theo hình thức BT, BOT, PPP; phấn đấu nâng tổng mức 
đầu tư toàn xã hội. 

*. Đối với Ngân sách Nhà nước 
- Ưu tiên vận động nguồn ODA, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân 

sách tỉnh cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư tập trung, có trọng 
điểm.  

- Tiếp tục tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất để bổ sung vào nguồn vốn ngân 
sách, thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây 
dựng cơ sở hạ tầng cần thiết. Rà soát thu hồi các khu đất chưa sử dụng, sử dụng 
không đúng mục đích. 

- Quản lý đầy đủ và chặt chẽ các nguồn thu ngân sách từ thuế. Thực hành 
tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu ngân sách. Đổi mới quản lý ngân sách Nhà nước theo 
quy định của Luật Đầu tư công. 

*. Đối với nguồn vốn doanh nghiệp 
Khuyến khích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước (FDI) tham gia 

đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh, thương mại dịch vụ, đầu tư đổi mới 
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công nghệ sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư cho sản 
xuất kinh doanh và nguồn nhân lực trên địa bàn. 

*. Đối với nguồn vốn đầu tư từ nhân dân 
Thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn vốn đầu tư (nhà nước và nhân dân 

cùng làm) để thực hiện một số dự án về chỉnh trang đô thị, cải tạo khu dân cư cũ 
và xây dựng Nông thôn mới. Khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân thực hiện 
xây dựng nhà ở kiên cố phù hợp quy hoạch. 

d) Giải pháp về nguồn nhân lực 
- Xác định rõ cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng trong các lĩnh vực, cấp bậc đào 

tạo đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đô thị Núi Thành; chú trọng 
đào tạo, dạy nghề cho người lao động, trang bị kiến thức nhằm nâng cao ý thức, 
tác phong làm việc cho người lao động. 

- Có chính sách, cơ chế ưu đãi, thu hút cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, 
các chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề về làm việc tại đô thị Núi Thành. 

- Xây dựng các cơ sở đào tạo phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế, đáp 
ứng về nguồn nhân lực cho huyện, trong đó ưu tiên phát triển các trung tâm dạy 
nghề chất lượng cao. 

e) Giải pháp về áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường 
- Đẩy mạnh thực hiện phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ 
khoa học - công nghệ cả về số lượng và chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi thu 
hút mạnh mẽ các tổ chức hoạt động về khoa học và công nghệ trên địa bàn. Tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học - công nghệ trong sản xuất. 

- Khai thác gắn với bảo vệ tài nguyên, giữ gìn môi trường sinh thái là vấn 
đề có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. 

- Tuyên truyền và vận động các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ môi 
trường đô thị. Khuyến khích xây dựng công trình xanh, đồng thời phải có phương 
pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm không khí, tiếng ồn và thu gom, phân 
loại rác thải. 
2.4.  Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng  

(Chi tiết xem phụ lục biểu 33) 
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Phần 5.  KẾT LUẬN  VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Qua nhiều năm phấn đấu, cùng với sự ra đời của khu kinh tế mở Chu Lai, 
được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân 
dân địa phương trong việc phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội, tập trung xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, 
việc chỉnh trang đô thị đã được đẩy mạnh, chất lượng cuộc sống của người dân 
được nâng lên. Mặt khác trên cơ sở thực hiện theo Quy hoạch chung khu kinh tế 
mở Chu Lai, Quy hoạch chung Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành),  
trên địa bàn thị trấn Núi Thành mở rộng đã và đang triển khai nhiều dự án lớn về 
giao thông, khu dân cư đô thị và các công trình công cộng không ngừng hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng đô thị, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống 
của cư dân đô thị. 

Được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, Thị trấn Núi Thành mở rộng 
(đô thị Núi Thành) sẽ có thêm nhiều động lực để phát triển nhanh hơn, bền vững 
hơn và tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng là trung tâm hành chính, 
kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo của huyện Núi Thành và 
khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Nam và là cơ sở để tiến đến thành lập thị xã 
Núi Thành theo định hướng chung của tỉnh Quảng Nam. 

Đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 
25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và phần phụ lục 
kèm theo Nghị quyết này. Thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đã cơ 
bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại IV với số điểm đạt được là: 95,04 
điểm.  

Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Đề án phân loại và công 
nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành), với các nội dung đã nêu 
trên. 

TM. UBND HUYỆN NÚI THÀNH                                        
KT. CHỦ TỊCH                                                                     
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                 
 
 
 
    Nguyễn Chí Dân 
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Phần 6.  PHỤ LỤC 
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CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 
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