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Số:         /NQ-HĐND Quảng Nam, ngày         tháng        năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)  

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại 

xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. 

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

Quy hoạch ngày 29 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại các Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày   

tháng   năm 2022 đề nghị thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 

1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai 

tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ; Báo 

cáo thẩm tra số     /BC- HĐND ngày      tháng     năm 2022 của các Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã 

Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. 

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 



1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt đồ án theo đúng 

Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ năm thông qua ngày      tháng     năm 2022./. 
 

Nơinhận: 
- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;     

- Bộ Xây dựng;                  

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                            

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/2000) 

KHU CÔNG NGHIỆP TAM THĂNG MỞ RỘNG THUỘC KHU KINH TẾ 

MỞ CHU LAI TẠI XÃ BÌNH NAM, HUYỆN THĂNG BÌNH VÀ XÃ TAM 

THĂNG, THÀNH PHỐ TAM KỲ  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết       /NQ-HĐND ngày      tháng    năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

2. Phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch: 

a) Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và 

xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, với các mặt tiếp 

giáp như sau: 

- Phía Đông Bắc : Giáp vành đai cây xanh đường Võ Chí Công; 

- Phía Đông Nam : Giáp đất nông nghiệp xã Tam Thăng; 

- Phía Tây Nam : Giáp KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng 2; 

- Phía Tây Bắc : Giáp đất nông nghiệp, làng xóm. 

b) Diện tích: 353,03 ha, gồm phần lớn diện tích thuộc xã Bình Nam, huyện 

Thăng Bình, trong đó phần đất thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ có diện 

tích khoảng 3000m2. 

3. Tính chất: Là khu công nghiệp sinh thái. 

4. Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật: 

- Quy mô lao động: Dự kiến khoảng 18.000 người. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng theo các quy định về Khu công nghiệp 

sinh thái theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ; Thông 

tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và Thông tư 

01/2016/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình 

hạ tầng kỹ thuật.  

5. Định hướng bố trí ngành nghề: 

- Nhóm ngành nghề dự kiến tập trung thu hút vào Khu công nghiệp: Nhóm 

ngành sản xuất máy móc, thiết bị, cơ khí; Nhóm ngành linh kiện, thiết bị điện, 

điện tử; Nhóm ngành dệt, may - không có công đoạn nhuộm. 

- Các ngành nghề khác (chiếm khoảng 30% diện tích đất công nghiệp): 

Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, vật liệu xây dựng; 

Nhóm dự án chế biến nông sản; Nhóm dự án chế biến thực phẩm, nước giải 

khát. 



6. Quy hoạch sử dụng đất 

Stt Loại đất Ký hiệu 
Diện tích  

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

I Đất công trình điều hành - dịch vụ   44.708 1,27 

II Đất cây xanh    660.478 18,71 

1 Cây xanh cảnh quan 

 

335.137   

2 Cây xanh cách ly   325.341   

III Đất mặt nước   122.298 3,46 

IV Đất nhà máy, kho tàng   2.290.794 64,89 

V Đất các khu kỹ thuật   42.127 1,19 

VI Đất giao thông    369.934 10,48 

Tổng   3.530.339 100 

7. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan: 

Khu công nghiệp được tổ chức với 6 khu chức năng chính sau: 

a) Đất công trình điều hành - dịch vụ: Diện tích 44.708 m2, chiếm tỷ lệ 

1,27% được bố trí trên trục giao thông KCN Tam Thăng kéo dài đi Thăng Bình. 

Tổ hợp kiến trúc hài hòa xung quanh, tạo bộ mặt đặc trưng cho khu vực. 

Khuyến khích công trình hợp khối, quan hệ chặt chẽ tạo không gian xây dựng 

tập trung. Hình thức kiến trúc hiện đại, trang nhã, sử dụng màu sắc và vật liệu 

phù hợp với văn hoá, khí hậu của địa phương. 

b) Đất nhà máy, kho tàng: Diện tích 2.290.794 m2, chiếm tỷ lệ 64,89%. 

 Các ô đất công nghiệp được bố trí bám sát theo các tuyến đường trong khu 

công nghiệp, thuận tiện cho việc kinh doanh sản xuất cho từng nhà máy. Trong 

quá trình hoạt động sau này tùy theo nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư sẽ xác định 

quy mô của từng lô nhưng phải đảm bảo khoảng cách cách ly, phòng chống 

cháy nổ, vệ sinh môi trường và hiệu quả sử dụng đất. 

Bố trí đất trồng cây xanh tối thiểu là 20% trong diện tích các lô đất nhà 

máy, kho tàng. 

c) Đất các khu kỹ thuật: Diện tích 42.127 m2, chiếm tỷ lệ 1,19%, gồm trạm 

xử lý nước thải (ký hiệu HTKT1) và Bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa, trạm trung 

chuyển chất thải rắn và HTKT khác (ký hiệu HTKT2). Xung quanh khu xử lý 

nước thải bố trí khoảng cách ly. 

d) Đất cây xanh: Diện tích 660.478 m2, chiếm tỷ lệ 18,71%, gồm cây xanh 

cảnh quan và cây xanh cách ly. 

Cây xanh được bố trí phân tán và tập trung tạo nên một hệ thống đồng nhất 

góp phần giảm thiểu tiếng ồn cũng như nồng độ bụi ra các khu lân cận, khuyến 

khích các nhà đầu tư tổ chức cây xanh nhà máy gắn kết với hệ thống cây xanh 



của khu công nghiệp. 

e) Đất mặt nước: Diện tích 122.298 m2, chiếm tỷ lệ 3,46%, chủ yếu bám 

dọc theo tuyến khe Ba La và các tuyến mương hiện trạng tại khu vực. 

f) Đất giao thông: Diện tích 369.934 m2, chiếm tỷ lệ 10,48%. 

8. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

a) Chuẩn bị kỹ thuật:  

 - Khớp nối các quy hoạch đã được phê duyệt, cao độ của các tuyến đường 

hiện trạng đã hoàn thiện phù hợp với quy hoạch trong khu vực. 

- Tôn trọng địa hình tự nhiên; 

- Đảm bảo độ dốc nền công trình, thoát nước mưa hoàn toàn tự chảy và 

không gây ngập úng cục bộ. 

b) Thoát nước mặt:  

- Hướng thoát nước toàn bộ khu vực về khe Ba La, sau đó chảy về hồ Sông 

Đầm.  

- Hệ thống thoát nước mưa đi riêng với nước thải, thoát nước mưa theo 

nguyên tắc tự chảy. 

c) Giao thông: 

- Đối ngoại:  

+ Đường Võ Chí Công; Trục đường chính từ Quốc lộ 1A vào Khu công 

nghiệp Tam Thăng kết nối đường Võ Chí Công; đường ĐH 3.TB. 

+ Tuyến N2 kết nối trục đường chính từ Quốc lộ 1A vào Khu công nghiệp 

Tam Thăng với đường ĐH 3.TB; 

- Nội bộ: Gồm các tuyến đường N1, N3, N4;  

- Kết cấu nền mặt đường đảm bảo yêu cầu chịu lực trong khu công nghiệp 

theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Bố trí bãi đỗ xe trong khu đất hạ tầng kỹ thuật HTTK2. 

d) Cấp nước:  

- Nguồn nước: Nguồn nước từ Nhà máy nước BOO Phú Ninh;  

- Mạng lưới cấp nước bố trí theo mạng vòng để đảm bảo cấp nước cho khu 

vực thường xuyên và liên tục. 

- Họng chữa cháy được đặt trên các tuyến đường ống chính có đường kính 

ống D >100mm; bán kính phục vụ đặt cách không quá 150m. Kết hợp sử dụng 

nước tại hồ điều tiết phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

e) Cấp điện:  

- Nguồn điện: Lấy từ trạm 110/22kV Tam Thăng; ngoại trừ ô đất công 

nghiệp NM-00 được cấp riêng.  



- Tuyến 22kV xây mới đi ngầm từng lô đất sản xuất; các giải pháp bảo vệ 

cáp ngầm tuân thủ Tiêu chuẩn ngành. 

- Toàn bộ các trục đường trong khu vực được bố trí hệ thống chiếu sáng đi 

ngầm; bố trí chiếu sáng một bên hoặc hai bên đường tùy theo bề rộng mặt 

đường, các tuyến đường có giải phân cách ở giữa bố trí tại giải phân cách; hệ 

thống chiếu sáng điều khiển tự động . 

- Trạm biến áp: Dự kiến xây mới 02 trạm biến áp cấp điện khu hành chính 

điều hành, khu đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng công cộng. 

Các trạm biến áp cấp điện cho từng nhà máy được đầu tư khi các nhà đầu tư 

thuê đất, công suất lắp đặt sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của từng nhà máy. 

f) Thoát nước thải, vệ sinh môi trường:  

- Thoát nước thải: Bố trí  01 trạm xử lý nước thải cho giai đoạn mở rộng. 

+ Hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, thoát nước mưa riêng, nước thải 

riêng; được thu gom về trạm xử lý nước thải, xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định 

trước khi xả ra môi trường.  

+ Ưu tiên xử lý nước thải, nước mặt tuần hoàn, tái sử dụng để cấp nước lại 

cho các nhà máy sản xuất hoặc sử dụng tưới cây, rửa đường trong khu công 

nghiệp, hạn chế xả nước thải ra môi trường (kể cả nước thải đã qua xử lý); 

trường hợp phải thải ra môi trường thì phải qua hệ thống hồ xử lý đảm bảo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn theo quy định và các tiêu chí của khu công nghiệp sinh thái 

trước khi thải ra môi trường.  

+ Nước thải sau xử lý của 03 Khu công nghiệp (Tam Thăng, Tam Thăng 2 

và Tam Thăng mở rộng) được thu gom theo tuyến ống dọc theo tuyến đường 

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

Thạch, không thoát về hồ sông Đầm.  

- Chất thải rắn:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên trong khu liên hợp thu gom 

bằng các thùng rác đặt quanh khu vực nhà máy, chất thải rắn sản xuất được tận 

dụng tái sử dụng, thu gom riêng; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom và xử lý. 

+ Khuyến khích xử lý chất thải rắn thành phân vi sinh, phục vụ việc chăm 

sóc cây trồng tại khu công nghiệp, phần còn lại vận chuyển về khu xử lý tập 

trung theo quy định. 

g) Thông tin liên lạc: Được bố trí dọc trên các tuyến đường thiết kế hệ 

thống ống PVC đặt dưới vỉa hè.  

9. Đánh giá môi trường chiến lược: 

a) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước: 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa riêng hoàn toàn. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo đồng bộ với các công trình 



hạ tầng kỹ thuật khác. Tuân thủ và khớp nối quy hoạch thoát nước, san nền 

chung của khu vực, đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nhanh. Quản lý cao độ san 

nền vệt cây xanh ven khe Ba La đảm bảo chức năng là hành lang thoát lũ.  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Xây dựng bể tự hoại để xử lý cục bộ sau đó 

dẫn đến trạm xử lý của khu vực. 

+ Đối với nước thải công nghiệp: Xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử 

lý riêng biệt. Việc xây dựng hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo chất lượng 

tránh gây rò rỉ nước thải ra môi trường, thu gom triệt để về trạm xử lý, có 

khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn. Ưu tiên xử lý nước 

thải, nước mặt tuần hoàn, tái sử dụng; nước thải sau xử lý (nếu có) thoát về sông 

Bàn Thạch, không thoát về hồ sông Đầm. 

+ Nghiên cứu phương án mở rộng khẩu độ cầu Tân Thái và các hành lang 

thoát nước hạ lưu khe Ba La nhằm đảm bảo lưu vực thoát nước mưa tại khu vực. 

b) Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí: 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp hợp lý và đồng bộ kết hợp với 

áp dụng các biện pháp giảm phát thải bụi, thu gom rác thải và vệ sinh đường 

phố. 

- Định hướng phát triển giao thông công cộng, thiết kế quy hoạch giao 

thông có mạng lưới đường theo cấp hạng đúng quy chuẩn, đảm bảo các chỉ tiêu 

kỹ thuật và nhu cầu sử dụng về giao thông và bãi đỗ, kết nối tốt với giao thông 

khu vực, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, thông suốt. 

- Trồng các khoảng cây xanh cách ly khu công nghiệp theo đúng quy 

hoạch; đầu tư các khu công viên, cây xanh; giám sát việc trồng cây xanh nội bộ 

trong khuôn viên các nhà máy, kho tàng đảm bảo tối thiểu 20%. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý triệt để nước thải, chất thải rắn 

phát sinh gây ô nhiễm môi trường đất. 

- Chất thải rắn trong sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, công nghiệp phải được 

thu gom phân loại và chuyển đến vị trí đổ thải theo quy định. 

d) Biện pháp khống chế chất thải rắn: 

- Bố trí các thùng đựng chất thải rắn thu gom tại các khu vực công cộng, 

dịch vụ thương mại, công viên cây xanh … Lượng chất thải rắn thải này sẽ được 

thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom chất thải rắn thải của khu 

vực thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường để thu gom 

và vận chuyển chất thải rắn theo đúng quy định. 

e) Biện pháp quản lý: 

Việc đánh giá tác động môi trường được tiến hành ngay từ khi triển khai 

lập quy hoạch đến khi tổ chức thực hiện dự án và đưa công trình vào khai thác 

sử dụng.  



Quản lý chặt chẽ từ giai đoạn quy hoạch chi tiết, thiết kế về quy mô và vị 

trí của các công trình đảm bảo xác định được tất cả các yếu tố gây ảnh hưởng 

xâu đến môi trường như: Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường 

đất, môi trường cảnh quan và môi trường kinh tế xã hội….  

Quản lý chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế nhằm tận dụng tối đa nguyên vật liệu 

tại chỗ. Trong trường hợp phải vận chuyển vật liệu từ khu vực khác tới cần phải 

quy định rõ loại phương tiện vận chuyển và thời gian được phép vận chuyển. 

Các biện pháp hạn chế rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển. 

Quản lý chặt chẽ trong công tác lập tiến độ thi công, quy định các biện 

pháp thi công hạn chế tối đa các tác nhân tiêu cực về tiếng ồn, bụi và có biện 

pháp bảo đảm các chất thải xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường. 

Quản lý việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi 

trường đối với các dự án triển khai theo quy hoạch theo đúng quy định. 

10. Giải pháp tổ chức tái định cư, nhà ở cho người lao động 

a) Tái định cư: Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng thực hiện đền bù theo quy 

định của nhà nước. Đối với các hộ dân giải tỏa trắng được sắp xếp, bố trí xen cư, 

tái định cư dọc theo tuyến đường ĐH 03.TB và các khu dân cư, tái định cư trên 

địa bàn. 

b) Nhà ở cho người lao động: Hồ sơ đề xuất quy hoạch và đầu tư xây dựng 

Khu dân cư, nhà ở công nhân Bình Nam tại khu vực phía Bắc Khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng, đảm bảo đầy đủ các công trình phúc lợi về văn hóa, giáo 

dục, y tế, thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định. 

11. Phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện 

- Phân kỳ đầu tư: Hồ sơ đề xuất việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ trong cùng một giai đoạn.  

- Nguồn lực: Vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác. Lựa chọn 

nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy định.  

  

 

 


