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MỞ ĐẦU 

 

1.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

Khu kinh tế mở Chu Lai (KKTM Chu Lai) đƣợc thành lập theo Quyết định số 

108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tƣớng Chính phủ; là khu kinh tế biển đa 

ngành, đa lĩnh vực, là khu phát triển đô thị, là trung tâm công nghiệp ô tô và công 

nghiệp phụ trợ ngành ô tô, trung tâm khí điện và sản phẩm hóa dầu, dệt may,... Đây là 

khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam đƣợc áp dụng các cơ chế chính sách ƣu 

đãi đặc biệt, có môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, cho mọi loại 

hình kinh doanh của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nƣớc, phù hợp với thông lệ 

quốc tế. KKTM Chu Lai có vị trí chiến lƣợc vô cùng quan trọng, là trung điểm giao 

thoa của hai miền Nam - Bắc với một bên là đƣờng bờ biển dài và một bên là dải đất 

rộng, có điều kiện giao thông thuận lợi để kết nối các địa phƣơng khác của Việt Nam 

và thế giới (đặc biệt là điểm đầu của một trong những tuyến đƣờng xuyên Á nối với 

Lào, Campuchia và Thái Lan) thông qua đƣờng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 40B, đƣờng ven 

biển Quốc gia 129, đƣờng sắt Bắc Nam, đƣờng biển qua hệ thống cảng Kỳ Hà, đƣờng 

hàng không qua sân bay Chu Lai và đƣờng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.  

Khu kinh tế mở Chu Lai có diện tích tự nhiên khoảng 27.040 ha, bao gồm thị 

trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Anh 

Nam, Tam Anh Bắc và một phần xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành); các xã Tam 

Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và phƣờng An Phú (thành phố Tam Kỳ); 

các xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, 

Bình Minh, Bình Đào (huyện Thăng Bình). Phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc giáp 

đƣờng nối Quốc lộ 1A và đƣờng ven biển Quốc gia 129. 

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Khu Tam Hiệp, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc sẽ là 

trung tâm công nghiệp và cảng biển của đô thị. Việc xây dựng khu công nghiệp sẽ tạo 

động lực lớn và tác động lan tỏa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả một khu 

vực. Đồng thời phát triển công nghiệp cũng đồng nghĩa với việc phát triển nâng cấp 

hạ tầng phục vụ cho con ngƣời. Mặt khác, khu vực lập quy hoạch có sự kết nối thuận 

lợi với các khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Hiệp,… và các khu trung tâm quan 

trọng nhƣ thị trấn Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, đặc biệt là sân bay Chu Lai. Vì 
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vậy, nơi đây có vị thế phát triển công nghiệp quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ với các 

khu vực xung quanh tạo thành một hệ thống công nghiệp bền vững. 

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực lập quy hoạch đã và đang đƣợc đầu 

tƣ mạnh mẽ, các khu công nghiệp ngày càng mở rộng các hoạt động sản xuất. Điều 

này, góp phần thu hút doanh nghiệp đến đầu tƣ, xây dựng, phát triển các hoạt động 

kinh tế.  

Vì vậy, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu Công nghiệp 

Tam Anh 2 trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách. Làm cơ sở thu 

hút đầu tƣ, quản lý đất đai và xây dựng. Do đó, việc lập quy hoạch phân khu là vấn 

đề quan trọng cần thực hiện. 

1.2. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; 

- Làm cơ sở quản lý phát triển các khu công nghiệp; 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quản 

lý đầu tƣ xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; lập danh mục dự án, kêu gọi đầu tƣ và triển khai dự án. 

1.3. CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH 

1.3.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản 
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lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; 

- Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

- Thông tƣ số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tƣ số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về 

hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành 

QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với 

các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan trong công tác quản lý 

nhà nƣớc một số lĩnh vực trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- 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 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; 
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- Công văn số 7639/UBND-KTN ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc lập 

các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 các khu công nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế 

mở Chu Lai;  

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 

(tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam; 

- Quyết định số 1562/QĐ-BTNMT ngày 16/7/2020 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

Nguyên và Môi Trƣờng về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự 

án “Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An 

An Hòa (quy mô diện tích 435,8 ha)” tại Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Anh Nam 

và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 1059/VPUBND-KTN ngày 30/7/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 

1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2, Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 314/BXD-QHKT ngày 27/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc góp ý 

đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 

thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Công văn số 710/UBND-KTN ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu Công nghiệp 

Tam Anh 2; 

- Văn bản số 229/SXD-PQH ngày 25/02/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Nam về việc tham gia góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu 

công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 571/PCCC&CNCH ngày 03/03/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH tỉnh Quảng Nam về việc tham gia góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng 

(tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 431/SKHĐT-KTN ngày 04/03/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

tỉnh Quảng Nam về việc tham gia góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 

1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 336/SCT-QLCN ngày 08/03/2022 của Sở Công thƣơng tỉnh Quảng 

Nam về việc tham gia góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu 

công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 
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- Văn bản số 431/SNN&PTNT-NVTH ngày 08/03/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng 

(tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 671/BCH-TM ngày 09/3/2022 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc 

ý kiến thẩm định lập quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 05 hồ sơ thuộc Khu 

Kinh tế mở Chu Lai (lần 2); 

- Văn bản số 727/SGTVT ngày 23/03/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Quảng Nam về việc tham gia góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 

Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 660/STNMT-QLĐĐ ngày 28/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc tham gia ý kiến hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 

Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Văn bản số 619/SCT-ĐT ngày 28/3/2022 của Sở Tài Chính về việc góp ý hồ sơ 

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu 

kinh tế mở Chu Lai. 

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan. 

1.3.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn  

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 

07:2016/BXD); 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD); 

- Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan. 

1.3.3. Cơ sở tài liệu, số liệu và bản đồ 

- Niên giám thống kê và các thông tin, tƣ liệu khác về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội của xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam;  

- Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2.000 và bản đồ giải thửa tại khu vực lập quy hoạch; 

- Các đồ án quy hoạch, dự án khác có liên quan. 
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CHƢƠNG II 

 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

 

2.1.  PHẠM VI,  RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH  

2.1.1. Phạm vi, ranh giới 

a. Phạm vi 

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tam Anh Nam và Tam Anh Bắc, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam. 

b. Ranh giới 

- Phía Đông Nam : Giáp Khu công nghiệp Tam Anh 1 và Khu công nghiệp 

phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh; 

- Phía Đông Bắc : Giáp hành lang cây xanh cách ly của tuyến đƣờng dây 

điện 220KV; 

- Phía Tây Nam : Giáp Đƣờng Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; 

- Phía Tây Bắc : Giáp Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc và đất quy 

hoạch đất công nghiệp. 

2.1.2. Quy mô 

Quy mô lập quy hoạch theo nhiệm vụ đƣợc duyệt: 435,80 ha. 

2.2. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG 

  Khu vực nghiên cứu thuộc huyện Núi Thành, nằm trong phân vùng khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mƣa nhiều và mƣa theo mùa. Trong năm có hai mùa rõ 

rệt, mùa mƣa và mùa khô. 

2.2.1. Nhiệt độ  hông  h  

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,7
0
C; 

- Nhiệt độ trung bình cao nhất: 28 - 29,7
0
C (tháng 4 - 8); 

- Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 21 - 22
0
C (tháng 12 đến tháng 2 năm sau); 

- Biên độ nhiệt độ trung bình tháng: 7
0
C. 

2.2.2. Độ ẩm 

- Độ ẩm trung bình trong năm: 85%; 

- Mùa đông (tháng 9 đến tháng 10): độ ẩm trung bình tháng 82%; 

- Mùa h  (tháng 4 đến tháng 8): độ ẩm trung bình 75 - 81%. 

2.2.3. Lƣ ng mƣa 

- Mùa mƣa chủ yếu tập trung nhiều vào các tháng 9 đến tháng 12, lƣợng mƣa 

chiếm 70 - 75% cả năm. Lƣợng mƣa tháng trong thời kỳ này đạt 400 mm, tháng 10 

lớn nhất: 444 mm; 
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- Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, lƣợng mƣa chỉ chiếm 25 - 30% cả năm. 

Lƣợng mƣa tháng trong thời kỳ này chỉ đạt 27 mm, tháng 3 có lƣợng mƣa nhỏ nhất 

trong năm: 12 mm; 

- Lƣợng mƣa trung bình năm: 2.531,5 mm; 

- Lƣợng mƣa trung bình năm lớn nhất: 3.507 mm; 

- Lƣợng mƣa trung bình năm nhỏ nhất: 1.001 mm. 

2.2.4. Ch  độ gi  

 Trong năm thƣờng có các hƣớng gió chính nhƣ sau: 

- Hƣớng Đông Bắc đến Bắc: từ tháng 10 - 02 với tốc độ trung bình 4 - 5 m/s; 

- Hƣớng Đông đến Đông Nam sau đó chuyển sang Tây đến Tây Nam trong 

những tháng từ 3 - 7, tốc độ gió trung bình 4 - 6 m/s; 

- Vận tốc gió trung bình năm 2,9 m/s, trung bình lớn nhất từ 18 - 20 m/s, vận tốc 

gió cực đại khi có bão lên tới 40 m/s; 

- Bão: xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11. Trung bình hàng năm có 8 đến 10 cơn 

bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến khu vực; 

- Gió Tây khô nóng: gió Tây Nam khô nóng xuất hiện vào khoảng tháng 3 đến 

tháng 7, m i tháng có từ 10 - 15 ngày khô nóng. 

2.3. HIỆN TRẠNG DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƢ 

- Khu vực lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận các thôn Xuân Ngọc, Nam 

Định, Mỹ Sơn xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam; 

- Dân số cƣ trú trong khu vực khoảng 110 hộ dân. Trong đó xã Tam Anh Bắc có 

6 hộ, xã Tam Anh Nam khoảng 104 hộ; 

- Dân cƣ phân bố thƣa thớt và không đồng đều, một số cụm dân cƣ nhỏ tập trung 

về phía Đông khu vực lập quy hoạch; 

- Lao động: trên địa bàn dân cƣ chủ yếu là công nhân khu công nghiệp còn lại là 

lao động từ các ngành nghề khác nhƣ: nông nghiệp, trồng rừng sản xuất. 

2.4. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

- Tổng diện tích lập quy hoạch 435,80 ha. Đất xây dựng có diện tích: 20,76 ha, 

chiếm 4,76%; Đất khác có diện tích: 415,04 ha, chiếm 95,24%. 

Bảng 2.1. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

TT Danh mục đất 
Diện t ch 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Đất xây dựng 20,76 4,76 

I Đất dân dụng 14,93 3,43 
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TT Danh mục đất 
Diện t ch 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất ở hiện trạng 7,67 1,76 

2 Đất CTCC đơn vị ở 0,10 0,02 

3 Đất giao thông và HTKT khác 7,16 1,64 

II Đất ngoài dân dụng 5,83 1,34 

1 Đất tôn giáo, tín ngƣỡng 0,01 0,002 

2 Đất nghĩa trang 5,82 1,34 

B Đất  hác 415,04 95,24 

1 Đất nông nghiệp 83,08 19,06 

1.1 Đất lúa 55,10 12,64 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 27,98 6,42 

2 Đất trồng rừng sản xuất (keo lá tràm) 309,86 71,10 

3 Mặt nƣớc 8,61 1,98 

4 Đất khai thác 13,49 3,10 

Tổng 435,80 100 

2.4.1. Đất nông nghiệp 

         - Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp 83,08 ha chiếm 19,06% tổng diện tích tự 

nhiên, cụ thể nhƣ sau: 

a. Đất lúa 

         - Diện tích đất trồng lúa hiện trạng 55,10 ha, chiếm 12,64% diện tích phân bố 

chủ yếu ở khu vực phía Nam khu quy hoạch. 

b. Đất trồng cây hàng năm  khác 

         - Diện tích đất trồng cây hàng năm khác hiện trạng 27,98 ha, chiếm 6,42% diện 

tích, phân bố đều trong khu quy hoạch và xung quanh các khu vực dân cƣ hiện trạng. 

2.4.2. Đất rừng sản xuất ( eo lá tràm) 

- Diện tích hiện trạng đất rừng sản xuất (keo lá tràm) 309,86 ha chiếm 71,10% 

tổng diện tích tự nhiên. Phân bố ở phía Bắc và Nam của khu vực nghiên cứu. 

2.4.3. Mặt nƣớc 

- Diện tích hiện trạng mặt nƣớc 8,61 ha chiếm 1,98% tổng diện tích tự nhiên, 

chủ yếu là các ao hồ nhỏ chứa nƣớc phục vụ tƣới tiêu ngoài ra còn có các nhánh sông 

nhỏ phân bố rải rác trong khu vực quy hoạch. 

2.4.4. Đất dân dụng 



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 9 

a. Đất khu dân cư 

- Theo số liệu thống kê diện tích đất ở 7,67 ha chiếm 1,76%. Cụ thể, xã Tam 

Anh Bắc 0,7 ha, xã Tam Anh Nam 6,97 ha phân bố ven các đƣờng giao thông chính. 

Còn lại một số ít nằm xen kẽ với đất sản xuất nông nghiệp, hoa màu. 

b. Đất công trình công cộng 

- Diện tích 0,1 ha chiếm 0,02%, trong khu vực nghiên cứu có nhà văn hóa thôn 

Xuân Ngọc là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội của nhân dân trong thôn. 

2.4.5. Đất ngoài dân dụng 

a. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

- Diện tích hiện trạng 5,82 ha chiếm 1,34%. 

b. Đất tôn giáo, tín ngưỡng 

- Gồm các miếu thờ với diện tích hiện trạng 0,01 ha chiếm 0,002% diện tích khu 

vực. 

2.4.6. Đất giao thông và HTKT  hác 

- Diện tích 7,16 ha chiếm 1,64% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch. Đƣờng 

giao thông trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đƣờng đất khu vực đồi núi, phục 

vụ nhu cầu đi lại của ngƣời dân canh tác rừng sản xuất, ngoài ra còn có một số tuyến 

đƣờng bê tông nông thôn nhỏ trong các cụm dân cƣ. 

2.4.7. Đất  hai thác 

          - Đất khai thác diện tích 13,49 ha, chiếm 3,10%. Là phần đất của mỏ khai thác 

đá trong khu vực. 

2.5. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÖC CÔNG TRÌNH 

2.5.1. Nhà ở 

- Về phân bố nhà ở: các công trình nhà ở chủ yếu xây dựng ở phía Đông và rải 

rác trong khu vực với số lƣợng thấp. Toàn khu vực nghiên cứu có khoảng 110 nhà 

dân.  

- Kiến trúc nhà ở: 

+ Nhà ở kết hợp với sản xuất: diện tích 200 m
2  

trở lên, xây theo lối kiến trúc mái 

lợp tôn, tƣờng xây gạch. 

+ Nhà tạm: một số khu nhà ở không đƣợc xây dựng kiên cố, thấp, mái tôn, tầng 

cao 1 tầng và mật độ xây dựng khoảng 25 - 30%. 
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Hiện trạng nhà ở khu vực nghiên cứu 

Bảng 2.2. Bảng thống kê số lượng nhà ở 

TT Địa phƣơng 
Hạng mục Diện t ch 

sàn (m
2
) Nhà 2 tầng Nhà 1 tầng Nhà tạm 

1 Xã Tam Anh Bắc 0 3 3 604 

2 Xã Tam Anh Nam 4 76 24 9.037 

Tổng 
4 79 27 

9.641 110 

 2.5.2. Công trình hạ tầng xã hội 

        * Công trình công cộng: địa bàn nghiên cứu có nhà văn hóa thôn Xuân Ngọc, 

diện tích đất 593 m
2 
 và diện tích xây dựng 165 m

2
. 

Bảng 2.3. Bảng thống kê công trình công cộng 

TT Công trình Tầng cao 
Diện t ch  

đất (m
2 

) 

Diện t ch 

XD (m
2 

) 

1 NVH  thôn Xuân Ngọc 01 593 165 

 

Nhà văn hóa thôn Xuân Ngọc 
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2.6. HIỆN TRẠNG CẢNH QUAN  

       - Cảnh quan làng xóm trong khu nghiên cứu mang đậm nét kiến trúc nhà ở 

truyền thống miền Trung. Trong khuôn viên các hộ gia đình phần lớn đều có vƣờn 

cây: hoa màu, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày và chuồng trại chăn nuôi gia 

súc, gia cầm; 

- Cảnh quan nông nghiệp: khu vực chủ yếu trồng lúa và các loại cây nông nghiệp 

ngắn ngày với diện tích lớn, môi trƣờng xung quanh thoáng đãng trong lành;  

- Cảnh quan mặt nƣớc: trong khu vực có các ao hồ phân bố rải rác. 

 

Cảnh quan làng xóm 
 

Cảnh quan nông nghiệp 

 

Cảnh quan mặt nước 

2.7. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

2.7.1. Chuẩn bị kỹ thuật 

a. Nền xây dựng 

Khu vực địa hình tƣơng đối bằng phẳng, hƣớng địa hình cao ở phía Tây và thấp 

dần về phía Đông. 

Cao độ thay đổi từ + 1,95 m đến + 59,29 m. 

- Khu vực dân cƣ hiện trạng có cao độ nền từ 4,58 m – 9,26 m. 
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- Khu vực khai thác mỏ đá cao độ nền từ 10,75 m – 49,17 m. 

- Khu vực trồng rừng sản xuất từ 6,51 m – 59,29 m. 

- Khu vực đất nông nghiệp cao độ từ 8,03 m – 27,81 m. 

b. Đánh giá đất xây dựng theo yếu tố địa hình 

Dựa vào điều kiện địa hình tự nhiên, đất xây dựng đƣợc đánh giá và phân loại 

nhƣ sau: 

- Đất xây dựng thuận lợi: chiếm 37,79 % tổng quỹ đất lập quy hoạch. Đây là loại 

đất thuận lợi cho xây dựng, không bị sạt lở, có độ dốc địa hình 0,4% ≤ i ≤ 3,0%; 

- Đất xây dựng ít thuận lợi: chiếm 25,88 % tổng quỹ đất lập quy hoạch, là loại 

đất ít thuận lợi do độ dốc địa hình, tại các khu vực có độ dốc địa hình 3,0% ≤ i ≤ 

10,0% và i ≤ 0,4%; 

- Đất xây dựng không thuận lợi: chiếm 26,49 % tổng quỹ đất lập quy hoạch. 

Đây là loại đất có độ dốc lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây, là các khu vực 

có độ dốc địa hình i ≥ 10,0%; 

- Mặt nƣớc chiếm 1,98% tổng quỹ đất lập quy hoạch; 

- Đất đã xây dựng chiếm 3,43% tổng quỹ đất lập quy hoạch; 

- Đất nghĩa trang chiếm 1,34% tổng quỹ đất lập quy hoạch; 

Nhìn chung, quỹ đất xây dựng thuận lợi và ít thuận lợi chiếm tỷ trọng cao, mật 

độ xây dựng còn thƣa thớt là điều kiện thuận lợi để đầu tƣ hoàn chỉnh các công trình 

hạ tầng. Những khu vực đất xây dựng ít thuận lợi khi xây dựng cần có biện pháp san 

nền phù hợp. 

Bảng 2.4. Tổng hợp, đánh giá quỹ đất xây dựng 

TT Loại đất 
Diện t ch 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất đã xây dựng  14,94 3,43 

1.1 Đất xây dựng công trình 7,78 1,79 

1.2 Đất giao thông và HTKT khác 7,16 1,64 

2 Đất chƣa xây dựng  392,94 90,17 

2.1 Đất xây dựng thuận lợi 164,69 37,79 

2.2 Đất xây dựng ít thuận lợi 112,80 25,88 

2.3 Đất xây dựng không thuận lợi do độ dốc 115,45 26,49 

3 Đất  hác 27,92 6,41 

3.1 Mặt nƣớc 8,61 1,98 

3.2 Nghĩa trang 5,82 1,34 

3.3 Đất dự án khai thác 13,49 3,10 
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TT Loại đất 
Diện t ch 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tổng cộng 435,80 100 

 

c. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa trong khu vực chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ. 

- Nƣớc mƣa chủ yếu chảy theo địa hình, các kênh, mƣơng thủy lợi. 

 

 

 

Mương bê tông Cống qua đường 

 

 Bảng 2.5. Bảng thống kê thoát nước mặt hiện trạng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣ ng 

1 Mƣơng thủy lợi  M 4.028 

2 Cầu Cái 3 

3 Cống qua đƣờng Cái 19 

2.7.2. Giao thông 

a. Giao thông đối ngoại 

- Đƣờng Quốc lộ 1A: nằm ngoài ranh giới phía Đông 

Bắc khu quy hoạch. Quy mô mặt cắt 25 m: 

+ Mặt đƣờng: 2 x 10,5 m = 21 m; 

+ Lề đƣờng: 2 x 2,0 m = 4,0 m. 
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- Đƣờng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: nằm sát ranh 

giới phía Tây Nam khu quy hoạch. Quy mô mặt cắt 

19,5 m: 

+ Mặt đƣờng: 2 x 7,5 m = 15,0 m; 

+ Phân cách:   1,5 m; 

+ Lề đƣờng:   2 x 1,5 m = 3,0 m. 
 

b. Giao thông đối nội 

- Đƣờng nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trƣờng Hải đến Khu công nghiệp Tam 

Anh (Giai đoạn 2) đang thi công, mặt đƣờng bê tông nhựa, quy mô mặt cắt 13,5 m: 

+ Mặt đƣờng: 2 x 5,25 = 10,5 m; 

+ Lề đƣờng: 2 x 1,5 = 3,0 m. 

- Đƣờng vào khu nhà ở: là đƣờng láng nhựa và 

đƣờng bê tông xi măng, quy mô mặt cắt 3,5 m: 

+ Mặt đƣờng: 3,5 m. 

 

 

 

- Các tuyến giao thông nội bộ còn lại trong khu 

nghiên cứu chủ yếu là đƣờng mòn, đƣờng đất với 

quy mô mặt cắt 2,0 - 5,0 m.  

 

c. Các công trình phục vụ giao thông 

- Phƣơng tiện giao thông công cộng: khu vực nghiên cứu chƣa có giao thông 

công cộng. 

- Mật độ tham gia giao thông trong khu vực nghiên cứu ít. 

Bảng 2.6. Bảng tổng hợp giao thông hiện trạng 
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TT Hạng mục 
Mặt 

cắt 

Hè 

đƣờng 

(m) 

Lòng 

đƣờng 

(m) 

Phân 

cách 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Chiều 

dài 

(m) 

Loại 

mặt đƣờng 

I Đƣờng giao thông đối ngoại 

1 Quốc lộ 1A 1-1 2x2,0 2x10,5 - 25 - 
Bê tông 

nhựa 

2 

Đƣờng cao tốc 

Đà Nẵng – Quảng 

Ngãi 

2-2 2x1,5 2x7,5 1,5 19,5 - 

Bê tông 

nhựa 

 

II Đƣờng giao thông đối nội 

1 Đƣờng HT MC 3-3 3-3 2x1,5 2x5,25 - 13,5 2.138 
Bê tông 

nhựa 

2 Đƣờng vào khu nhà ở 4-4 - 3,5 - 3,5 2.324 Láng nhựa 

3 Đƣờng vào khu nhà ở 4-4 - 3,5 - 3,5 458 
Bê tông xi 

măng 

4 Đƣờng vào khu nhà ở 5-5 - 2,0-5,0 - 2,0-5,0 - Đƣờng đất 

2.7.3. Cấp nƣớc 

- Nguồn cấp:  

+ Nƣớc ngầm tự khai thác. 

- Mạng lƣới: 

+ Khu vực QH có tuyến ống truyền tải nƣớc D500 chạy qua, dẫn nƣớc từ NMN 

BOO Phú Ninh đến địa bàn huyện Núi Thành. Phục vụ các dự án của Công ty ô tô 

Trƣờng Hải mở rộng, KCN Tam Anh, KCN Tam Anh Hàn Quốc, KCN Tam Hiệp 

mở rộng.  

+ Hệ thống cấp nƣớc vào nhà dân chƣa đƣợc đầu tƣ. 

- Hiện trạng sử dụng nƣớc: các hộ dân chủ yếu sử dụng nguồn nƣớc ngầm tự 

khai thác từ các giếng khoan, đào. 

  

Giếng khoan hiện trạng Giếng đào hiện trạng 
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Bảng 2.7. Thống kê các tuyến đường ống cấp nước 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣ ng 

1 Đƣờng ống D500 M                2.129  

2.7.4. Cấp điện 

a. Nguồn điện 

Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu từ mạng lƣới Quốc gia cấp điện 

trực tiếp cho khu vực từ Trạm biến áp 110/22KV Tam Anh, công suất HT 1x40 

MVA. 

b. Lưới điện 

Mạng lƣới 22 kV: XT 471 TAN, dây bọc cách ly XLPE đi nổi phục vụ các trạm 

biến áp cho khu nghiên cứu. 

c. Trạm biến áp 

 Trạm biến áp 22/0,4 kV của khu vực nghiên cứu dùng trạm treo trên cột, các 

trạm có công suất từ 100 kVA đến 630 kVA. 

Trong khu vực hiện có 02 trạm biến áp với tổng dung lƣợng 730 kVA. 

 

  

TBA HT TBA Xuân Ngọc 2 Lưới điện hiện trạng 

Bảng 2.8. Tổng hợp cấp điện hiện trạng 

TT Tên trạm bi n áp Đơn vị Công suất 

1 Đƣờng dây hạ thế 22 kV m 225 

2 Trạm biến áp Trạm 2 

Bảng 2.9. Thống kê trạm biến áp hiện trạng 

TT Tên trạm bi n áp Đơn vị Công suất 

1 Trạm HT kVA 630 

2 Trạm Xuân Ngọc 2 kVA 100 
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TT Tên trạm bi n áp Đơn vị Công suất 

 Tổng cộng kVA 730 

2.7.5. Thông tin, liên lạc 

a. Nguồn cấp thông tin 

Nguồn cấp thông tin liên lạc đƣợc lấy từ mạng lƣới cáp gốc của Quốc gia đƣợc 

bố trí đi kết hợp với trụ điện 22 kV và 0,4 kV. 

b. Mạng ngoại vi 

Khu vực nghiên cứu có các cáp quang chạy dọc một số tuyến vào khu dân cƣ. 

Lân cận khu vực nghiên cứu có các trạm BTS đảm bảo phủ sóng toàn khu vực. 

 

 

Trạm BTS hiện trạng Cáp viễn thông  

Bảng 2.10. Tổng hợp thông tin liên lạc hiện trạng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣ ng 

1 Dây cáp viễn thông m 230  

2 Trạm phát sóng viễn thông Trạm 02 

2.7.6. Thoát nƣớc thải 

- Trong khu vực nghiên cứu phần lớn các hộ dân đã có nhà vệ sinh tự hoại có thể 

xử lý sơ bộ chất thải trƣớc khi thấm vào đất bằng các hố tự thấm hoặc xả tự do ra mặt 

đất. 

- Phần lớn diện tích trong khu vực nghiên cứu nƣớc mƣa và nƣớc thải tự chảy 

theo địa hình hòa vào các dòng chảy tự nhiên.  

- Nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc thu gom và xử lý, đƣợc thoát chung với nƣớc 

mƣa nên có nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trƣờng. 

- Nhà vệ sinh công cộng: Khu vực nghiên cứu chƣa xây dựng. 

2.7.7. Nghĩa trang, xử lý chất thải rắn và VSMT 
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a. Quản lý chất thải rắn (CTR) 

Chất thải rắn phát sinh trong khu vực 

lập quy hoạch đã đƣợc Công ty môi trƣờng 

đô thị Quảng Nam tổ chức thu gom và vận 

chuyển tới khu xử lý CTR Tam Xuân II. 

 
 

 

 Thùng, hố chứa rác 

 

 

b. Nghĩa trang hiện trạng 

Trong khu vực nghiên cứu có một số 

khu mồ mã xen lẫn trong khu dân cƣ. 

Tổng diện tích các khu mồ mã là 5,82 ha. 

 

 

 Các khu mồ mã rải rác trong KDC 

2.8. ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH 

a. Đồ án Quy hoạch chung: 

- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế mở Chu Lai: Toàn 

bộ ranh giới lập quy hoạch phân khu KCN Tam Anh 2 nằm trong diện tích quy hoạch 

nên quá trình nghiên cứu nội dung đồ án cần tuân thủ theo định hƣớng phát triển 

không gian, sử dụng đất, hạ tầng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án đã phê 

duyệt.   

b. Các đồ án Quy hoạch chi tiết và các dự án: 

 Trong quá trình nghiên cứu Phân khu KCN Tam Anh 2 cần tiến hành cập nhật, 

nghiên cứu các thông tin có liên quan của các dự án để kế thừa và không làm thay đổi 

nội dung các đồ án đã đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch phân khu cũng đánh giá các dự án có liên quan 

đến khu vực lập quy hoạch về: sự phù hợp của các đồ án, dự kiến điều chỉnh với các 

định hƣớng phát triển của khu vực lập quy hoạch nếu nội dung có thay đổi so với nội 

dung đồ án Quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê 

duyệt.  

Hiện trạng các dự án đã và đang triển khai có liên quan đến khu vực quy hoạch 
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TT Đồ án, dự án 
Hiện trạng triển 

khai 

Dự ki n nghiên cứu trong đồ 

án QHPK KCN Tam Anh 2  

1 

Điều chỉnh QHCT 

XD 1/500 Khu công 

nghiệp Tam Anh – 

Hàn Quốc 

Vị trí: Nằm về phía 

Tây Bắc giáp với 

khu vực lập QH. 

Quy mô: 193 ha. 

Khớp nối đồng bộ về hệ thống 

HTKT với đồ án đã đƣợc duyệt. 

2 

QHPK XD 1/2000 

Khu công nghiệp 

phục vụ Nông – Lâm 

nghiệp Nam Tam 

Anh 

Vị trí: Nằm về phía 

Đông Nam giáp với 

khu vực lập QH. 

Quy mô: 451 ha. 

Khớp nối đồng bộ về hệ thống 

HTKT với đồ án đã đƣợc duyệt. 

3 

QHCT 1/500 Dự án 

đầu tƣ XD Kinh 

doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Tam Anh 

1 

Vị trí: Nằm về phía 

Đông giáp với khu 

vực lập QH. 

Quy mô: 167 ha. 

Khớp nối đồng bộ về hệ thống 

HTKT với đồ án đã đƣợc duyệt. 

2.9. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG 

2.9.1. Thuận l i 

- Có vị trí thuận lợi, quỹ đất tƣơng đối dồi dào. 

- Địa hình và quỹ đất xây dựng thuận lợi; Mật độ xây dựng công trình còn thấp. 

- Cách sân bay Chu Lai 15 km về phía Nam. 

- Hệ thống giao thông thuận lợi với các trục đối ngoại Quốc lộ 1A, cao tốc Đà 

Nẵng – Quảng Ngãi. 

- Gắn kết trực tiếp với các khu công nghiệp và phi thuế quan. 

- Khu vực có sự hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tƣ. 

2.9.2. Kh   hăn 

        - Nguồn lực để đầu tƣ cho hạ tầng trong khu nghiên cứu còn hạn chế. 

        - Hạ tầng kỹ thuật chƣa đầu tƣ đồng bộ, thiếu mạng lƣới cấp nƣớc, xử lý nƣớc 

thải, điện chiếu sáng, bãi đổ xe,… 

        - Hiệu quả sử dụng đất chƣa cao. 

2.9.3. Cơ hội 

 - Địa bàn thu hút các nhà đầu tƣ trên Thế giới do sự chuyển dịch dòng vốn đầu 

tƣ từ các nƣớc trong khu vực đến Việt Nam. 
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        - Là khu vực thu hút các nguồn vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng, phát triển công 

nghiệp. 

        - Thuộc KCN Tam Anh 3, có khả năng liên kết tốt với các KCN lân cận tạo 

động lực phát triển cho toàn khu vực quy hoạch. 

        - Quỹ đất xây dựng lớn. 

- Thúc đẩy quá trình đô thị hóa của Vùng và toàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và làm thay đổi bộ mặt không 

gian cho khu vực. 

- Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại và các phƣơng pháp mới 

trong việc thiết kế quy hoạch, các công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu công nghiệp. 

2.9.4. Thách thức 

        - Giải phóng mặt bằng, thay đổi nơi ở của nhân dân; Chuyển đổi nghề nghiệp, 

giải quyết việc làm cho dân cƣ ổn định thu nhập, cuộc sống; Quy hoạch khu vực tái 

định cƣ cho dân. 

       - Phát triển KCN phải gắn liền với bảo vệ môi trƣờng cảnh quan.  
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CHƢƠNG III 

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN 

 

3.1. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 

3.1.1. T nh chất chức năng 

- Là khu công nghiệp sinh thái. 

3.1.2. Dự báo quy mô dân số 

a. Cơ sở dự báo  

- Áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 4616:1987 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm 

công nghiệp. 

- Căn cứ theo tình hình thu hút đầu tƣ các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực. 

b. Nội dung dự báo 

Bảng 3.1. Dự báo số người lao động trong các nhóm nghành (người/ha) 

Nh m nghành chủ y u trong KCN Số ngƣời lao động (ngƣời/ha) 

Chế tạo máy nâng 44 - 78 

Chế tạo máy loại khác 90 - 162 

Cơ khí chế tạo khí cụ 20 - 240 

Công nghiệp xây dựng 36 - 60 

Công nghiệp thực phẩm 32 - 60 

Công nghiệp nhẹ 130 - 290 

- Số ngƣời lao động trung bình: khoảng 45 ngƣời/ha; 

- Dự báo tổng số ngƣời lao động toàn Khu công nghiệp: khoảng 20.000 ngƣời. 

3.1.3. Định hƣớng ngành nghề thu hút đầu tƣ 

- Công nghiệp điện, điện tử, cơ khí;  

- Công nghiệp phụ trợ cơ khí;  

- Công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dƣợc liệu, nội thất, vật liệu xây dựng, công 

nghệ mới.  

3.2. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN 

3.2.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất 

Áp dụng Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD 

Bảng 3.2. Chỉ tiêu sử dụng đất đồ án đạt được 

TT Loại đất Tỉ lệ (% diện t ch toàn  hu) 

1 Đất Giao thông 10,22 

2 Đất Cây xanh 19,78 



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 22 

TT Loại đất Tỉ lệ (% diện t ch toàn  hu) 

3 Các khu kỹ thuật 1,41 

Tuân thủ theo định hƣớng của điều chỉnh QHC khu Kinh tế mở Chu Lai đã đƣợc 

duyệt 

Bảng 3.3. Chỉ tiêu sử dụng đất đồ án đảm bảo theo QHC KKTM Chu Lai 

TT Loại đất 

Quy hoạch phân  hu Quy hoạch chung 

Diện t ch 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

t ch 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất nhà máy, kho tàng 288,49 66,20 329,97 75,72 

II 

Đất khu hành chính, TMDV 

Đất khu kỹ thuật 

Đất cây xanh, mặt nƣớc 

Đất giao thông, hạ tầng 

147,31 33,80 105,83 24,28 

Tổng 435,80 100 435,80 100 

- Ngoài ra Khu công nghiệp tuân thủ tiêu chí khu công nghiệp sinh thái theo 

Nghị định 82/2018/NĐ-CP: 

+ Có diện tích đất cho công trình cây xanh (Dành tối thiểu 25% diện tích đất 

KCN cho các công trình: cây xanh, giao thông, các hạ tầng dịch vụ dùng chung,...). 

3.2.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các quy định tại QCVN 

01:2021/BXD, Thông tƣ số 01/2016/TT-BXD và các quy định về hạ tầng kỹ thuật 

đƣợc quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

TT Danh mục ĐVT Chỉ tiêu 

1 Thoát nƣớc thải  % cấp nƣớc 80 

2 Chất thải rắn   

2.1 Chất thải rắn sinh hoạt kg/người/ngđ 0,9 

2.2 Chất thải rắn sản xuất tấn/ha.ngày 0,5 

3 Cấp nƣớc   

3.1 Cấp nước sinh hoạt lít/người/ca 45 

3.2 
Cấp nước sản xuất chế biến 

thực phẩm, dệt 

m
3
/ha.ngđ 

(tính cho 60% diện tích) 
45 
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TT Danh mục ĐVT Chỉ tiêu 

3.3 Cấp nước sản xuất khác 
m

3
/ha.ngđ 

(tính cho 60% diện tích) 
22 

4 Cấp điện    

4.1 Công nghiệp nặng kW/ha 350 

4.2 Chế biến lương thực, thực 

phẩm, điện tử,… 
kW/ha 200 

4.3 Công nghiệp giày da, may mặc kW/ha 160 

  



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 24 

CHƢƠNG IV 

 ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÖC CẢNH QUAN 

VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

4.1. NGUYÊN TẮC  

- Tuân thủ định hƣớng của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế mở 

Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt. 

- Khớp nối các quy hoạch, các dự án đầu tƣ đã và đang triển khai có xem xét 

điều chỉnh cho phù hợp với định hƣớng. 

- Khu công nghiệp Tam Anh 2 đƣợc hình thành bởi các nhà máy kết hợp với các 

khu cây xanh, với mật độ cây xanh hợp lý sẽ tạo cảnh quan và môi trƣờng sinh thái 

trong lành, giảm thiểu các tác hại đến môi trƣờng xung quanh. 

- Tuân thủ tiêu chí khu công nghiệp sinh thái theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP: 

+ Kết cấu hạ tầng phải đúng pháp luật và BVMT, lao động. 

+ Hạ tầng kết cấu đầy đủ dịch vụ cơ bản. 

+ Sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất sạch. 

+ Có DT đất cho công trình CX (Dành tối thiểu 25% diện tích đất KCN cho 

các công trình: CX, giao thông, các hạ tầng dịch vụ dùng chung,... ). 

+ Liên kết cộng sinh công nghiệp. 

+ XD công trình XH cho ngƣời lao động. 

+ Có cơ chế giám sát, quản lý BVMT. 

+ Thực hiện công bố báo cáo BVMT. 

* Mô hình phát triển 

Mô hình phát triển giao thông: 
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Hình 4.1. Định hướng cấu trúc giao thông 

Hệ thống giao thông cơ bản tuân thủ theo Quy hoạch chung, tuy nhiên một số 

trục phụ đƣợc biến đổi tạo nên trục giao thông mới của Khu công nghiệp. 

Mô hình cây xanh và không gian mở tận dụng yếu tố tự nhiên: 
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Hình 4.2. Định hướng cấu trúc hệ thống cây xanh 

Hệ thống cây xanh đƣợc bố trí hợp lý, phân bố đều trong Khu công nghiệp 

cùng với khu công viên ở phía Bắc, dải cây xanh cách ly tuyến cao tốc ở phía Nam. 

4.2. QUY HOẠCH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÖC CẢNH QUAN 

4.2.1. Tổ chức  hông gian tổng thể 

- Tổ hợp các công trình của toàn khu công nghiệp là sự kết hợp hài hòa giữa 

các nhà máy xí nghiệp, giữa công trình sản xuất và công trình dịch vụ, điều hành, 

quản lý thành một thể thống nhất. 

- Tổ chức không gian tổng thể Khu công nghiệp Tam Anh 2 tuân thủ theo cấu 

trúc giao thông đƣợc lựa chọn, kết hợp với các phân tích điều kiện tự nhiên và địa 

hình cũng nhƣ đặc thù của tổ chức sản xuất công nghiệp. 

- Tạo dựng hình ảnh về một “khu công nghiệp” đặc trƣng, thân thiện với môi 

trƣờng và hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng 

bộ, có đầy đủ những tiện ích xã hội để đáp ứng nhu cầu cho công nhân. 

- Phát triển không gian hài hòa giữa khu vực phát triển công nghiệp và khu vực 

đô thị. 
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4.2.2. Tổ chức  hông gian các  hu vực chức năng 

Tổng diện tích ranh giới quy hoạch là 435,80 ha đƣợc tổ chức thành các khu vực 

chức năng sau: 

a. Khu Hành chính, Thương mại, dịch vụ 

- Khu Trung tâm hành chính, thƣơng mại, dịch vụ bố trí tập trung tại 01 khu 

vực, tiếp giáp 02 trục giao thông chính của Khu công nghiệp. 

- Các công trình trong khu Trung tâm hành chính, thƣơng mại, dịch vụ đƣợc bố 

trí xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch – kiến trúc thống 

nhất tạo bộ mặt trung tâm cho Khu công nghiệp. Tổ chức một công trình có khối tích 

tƣơng đối lớn bao gồm các chức năng chính ở vị trí trung tâm khu đất. Khu vực sát 

mặt đƣờng bố trí công trình thƣơng mại, dịch vụ, sân vƣờn cùng với các khu thể dục 

thể thao kết hợp liên hoàn, tạo thành khu vực thƣ giãn cho cán bộ, công nhân. 

- Bố trí 01 trụ sở đội cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đảm bảo phục vụ cho 

toàn khu công nghiệp. 

b. Khu nhà máy, kho tàng 

- Bố trí theo từng cụm tập trung theo hệ thống giao thông, hạ tầng khung của 

Khu công nghiệp. Các nhà máy sản xuất đƣợc định hƣớng bố trí tập trung theo từng 

cụm chức năng ngành nghề để thuận tiện trong việc kêu gọi đầu tƣ. 

- Định hƣớng phát triển các ngành nghề sản xuất phụ trợ cho công nghiệp ô tô, 

công nghiệp điện - điện tử, cơ khí và các ngành công nghiệp phụ trợ khác; không bố 

trí các ngành nghề liên quan đến chế biến các sản phẩm hóa dầu, chế biến nông lâm 

sản. 

- Khuyến khích các nhà máy hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 

sạch theo hƣớng sinh thái. Hình thức kiến trúc nhà máy đơn giản, khoáng đạt, đề cao 

công năng. 

- Các ngành nghề trong khu công nghiệp mang tính cộng sinh, phân theo nhóm 

ngành; Các ngành công nghiệp riêng biệt đƣợc liên kết, hợp nhóm với nhau để đạt 

đƣợc lợi thế cạnh tranh bằng cách trao đổi vật chất, trao đổi năng lƣợng, trao đổi 

thông tin, trao đổi sản phẩm (và trao đổi văn hóa); Là sự hợp tác giữa các doanh 

nghiệp khác nhau, mà sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp này làm tăng khả 

năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp khác; Khi phát triển có thể đạt tới nhƣ hệ 

sinh thái tự nhiên, tạo thành hệ sinh thái công nghiệp (Industrial Ecology) gắn với hệ 

sinh thái kinh tế (Ecological Economics).  
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c. Khu kỹ thuật (các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường) 

- Bố trí tập trung tại 01 khu vực, tiếp giáp với hệ thống mƣơng thoát nƣớc hiện 

trạng tại khu vực. 

-  Việc quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ở vị trí phù hợp với 

việc đấu nối với hạ tầng kỹ thuật từ ngoài ranh giới khu vực lập quy hoạch vào khá 

thuận lợi cũng nhƣ dễ dàng trong giai đoạn vận hành sau này. Các công trình này đều 

có hệ thống cây xanh – thảm cỏ cách ly. 

- Trạm xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí với quy mô phù hợp để xử lý nƣớc thải cho 

toàn khu. 

- Bố trí 01 trạm trung chuyển chất thải rắn tập trung và vận chuyển đi xử lý tại 

nhà máy xử lý chuyên dụng. 

- Bố trí 01 trạm bơm cấp nƣớc đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu cấp nƣớc cho 

toàn khu. 

- Bố trí 01 nhà máy tái sử dụng nƣớc, tận dụng nguồn nƣớc thải sau xử lý phục 

vụ cho khu vực nghiên cứu. 

d. Cây xanh, mặt nước 

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

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

các nhà đầu tƣ tổ chức cây xanh nhà máy gắn kết với hệ thống cây xanh của khu công 

nghiệp. 

- Công viên – cây xanh đƣợc bố trí ở phía Bắc của Khu công nghiệp, bao gồm 

cây xanh, đƣờng dạo, chòi nghỉ, các sân thể thao nhỏ cho nhu cầu cán bộ, công nhân, 

dân cƣ lân cận.  

- Hệ thống mƣơng thoát nƣớc, mƣơng thủy lợi đƣợc nắn tuyến dọc theo đƣờng 

giao thông đồng thời tổ chức nạo vét, rà soát gia cố các đoạn hƣ hỏng, sạt trƣợt, giữ 

ngọt và bảo vệ sản xuất. 

e. Đường giao thông, bãi đỗ xe 

- Hệ thống giao thông đƣợc quy hoạch đơn giản, liên thông rất thuận lợi cho 

việc kết nối luân chuyển, lƣu thông hàng hóa. Ngoài ra dọc theo các trục đƣờng còn 

thiết kế bố trí hệ thống cây xanh trên vỉa h  góp phần tạo cảnh quan cho Khu công 

nghiệp. 

- Mạng đƣờng trong Khu công nghiệp đƣợc bố trí theo nguyên tắc: Các tuyến 

đƣờng phụ chạy song song và vuông góc với trục đƣờng chính của Khu công nghiệp. 

4.3. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.3.1. Quan điểm  
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- Tuân thủ theo định hƣớng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế mở Chu Lai đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; 

- Đánh giá cập nhật các dự án có liên quan đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

- Khai thác quỹ đất hợp lý, kế thừa và phát triển hạ tầng khung phù hợp với định 

hƣớng quy hoạch; 

- Tôn trọng các vùng cảnh quan tự nhiên có giá trị, địa hình địa mạo trong khu 

vực, kết hợp với các khu chức năng để tạo các không gian giá trị cho tổng thể toàn 

khu. 

4.3.2. Bảng tổng h p quy hoạch sử dụng đất 

Tổng diện tích lập quy hoạch xây dựng: 435,80 ha, quy thành các loại đất sau: 

Bảng 4.1: Bảng cân bằng quy hoạch sử dụng đất 

TT Loại đất K  hiệu 
Diện t ch 

(Ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 1 Đất  hu hành ch nh, TMDV HC-TM 7,81 1,79 
 

2 Đất cây xanh, mặt nƣớc   88,83 20,38 
 

2.1 Đất cây xanh CX 86,19 19,78 
 

2.2 Mương thoát nước TN 2,27 0,52 
 

2.3 Mương thủy lợi TL 0,37 0,08 
 

4 Đất nhà máy,  ho tàng CN 288,49 66,20 
 

5 Đất  hu  ỹ thuật HTKT 6,15 1,41 
 

6 Đất giao thông, hạ tầng   44,52 10,22 
 

Tổng   435,80 100 
 

 

4.3.3. Quy định chi ti t sử dụng đất cho các ô đất  

- Đất nhà máy  ho tàng: 288,49 ha, chiếm 66,20%; Ký hiệu CN – 01, CN -

03, CN – 07 đến CN – 10, tầng cao tối đa 1 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, hệ số 

sử dụng đất tối thiểu 0,4 lần; Ký hiệu CN – 02, CN – 04 đến CN – 06, tầng cao tối đa 

5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, hệ số sử dụng đất tối thiểu 0,6 lần. 

Bảng quy định vị trí các ngành nghề trong khu công nghiệp 

TT Vị tr  Ngành nghề 

1 CN - 01, 03, 07, 08 

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất sản phẩm 

từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị); Sản xuất 

máy móc thiết bị chƣa đƣợc phân vào đâu; Công nghiệp 

chế biến, chế tạo khác. 
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TT Vị tr  Ngành nghề 

2 CN - 04, 05, 06 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học; Sản xuất thiết bị điện. Công nghệ mới. 

3 CN – 02 

Sản xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Sản 

xuất thuốc, hóa dƣợc và dƣợc liệu; Sản xuất sản phẩm 

thuốc lá.  

4 CN - 09,10 
Chế biến g  và sản xuất sản phẩm từ g , tre nứa; Vật 

liệu xây dựng. 

 

- Đất Khu hành chính, TMDV: diện tích 7,81 ha, chiếm 1,79%, ký hiệu HC – 

TM, tầng cao tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, hệ số sử dụng đất tối thiểu 

0,6 lần. 

- Đất Khu kỹ thuật: diện tích 6,15 ha, chiếm 1,41%, ký hiệu từ HTKT, tầng cao 

tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất tối thiểu 0,4 lần. 

- Đất cây xanh, mặt nƣớc: diện tích 88,83 ha, chiếm 20,38% gồm:  

 + Đất cây xanh: 86,19 ha, chiếm 19,78%, ký hiệu từ CX1 đến CX16. Đối 

với ô đất CX2: tầng cao tối đa 1 tầng, mật độ xây dựng tối đa 5%, hệ số sử dụng đất 

tối thiểu 0,05 lần. Các ô đất còn lại không đƣợc phép xây dựng công trình. 

 + Mƣơng thoát nƣớc: 2,27 ha, chiếm 0,52%, ký hiệu từ TN1 đến TN4. 

 + Mƣơng thủy lợi: 0,37 ha, chiếm 0,08%, ký hiệu từ TL1 đến TL3. 

- Đất giao thông, hạ tầng: diện tích 44,52 ha, chiếm 10,22%. 

Bảng 4.2: Bảng thống kê các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật các khu đất 

TT Loại đất 
Ký 

hiệu 

Diện 

t ch 

(Ha) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Số 

tầng 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

tối 

thiểu 

(lần) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 
Đất  hu hành ch nh, 

TMDV 
HC-

TM 
7,81 60 7 0,6 1,79 

2 Đất cây xanh, mặt nƣớc 
 

88,83       20,38 

2.1 Đất cây xanh CX 86,19       19,78 

  
CX1 3,95 - - -   

  
CX2 7,56 5 1 0,01   

  
CX3 1,87 - - -   

  
CX4 6,68 - - -   

  
CX5 9,85 - - -   

  
CX6 3,19 - - -   
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TT Loại đất 
Ký 

hiệu 

Diện 

t ch 

(Ha) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Số 

tầng 

tối đa 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

tối 

thiểu 

(lần) 

Tỷ lệ  

(%) 

  
CX7 7,82 - - -   

  
CX8 2,88 - - -   

  
CX9 0,99 - - -   

  
CX10 4,98 - - -   

  
CX11 3,02 - - -   

  
CX12 0,69 - - -   

  
CX13 5,30 - - -   

  
CX14 4,25 - - -   

  
CX15 20,13 - - -   

  
CX16 3,03 - - -   

2.2 Mương thoát nước TN 2,27       0,52 

  
TN1 0,85 - - -   

  
TN2 0,31 - - -   

  
TN3 0,55 - - -   

  
TN4 0,56 - - -   

2.3 Mương thủy lợi TL 0,37       0,08 

  
TL1 0,03 - - -   

  
TL2 0,27 - - -   

  
TL3 0,07 - - -   

3 
Đất nhà máy,  ho 

tàng 
CN 288,49       66,20 

3.1 Đất nhà máy, kho tàng 1 CN-01 30,32 60 1 0,4   

3.2 Đất nhà máy, kho tàng 2 CN-02 40,53 60 5 0,6   

3.3 Đất nhà máy, kho tàng 3 CN-03 55,35 60 1 0,4   

3.4 Đất nhà máy, kho tàng 4 CN-04 30,98 60 5 0,6   

3.5 Đất nhà máy, kho tàng 5 CN-05 32,09 60 5 0,6   

3.6 Đất nhà máy, kho tàng 6 CN-06 20,63 60 5 0,6   

3.7 Đất nhà máy, kho tàng 7 CN-07 15,45 60 1 0,4   

3.8 Đất nhà máy, kho tàng 8 CN-08 24,42 60 1 0,4   

3.9 Đất nhà máy, kho tàng 9 CN-09 13,36 60 1 0,4   

3.10 
Đất nhà máy, kho tàng 

10 
CN-10 25,36 60 1 0,4   

4 Đất  hu  ỹ thuật HTKT 6,15 40 2 0,4 1,41 

5 
Đất giao thông, hạ 

tầng   
44,52       10,22 

Tổng   435,80       100 
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CHƢƠNG V 

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

 

5.1. ĐỊNH HƢỚNG 

- Quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch 

với Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đƣờng 

chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng 

ô đất cho khu vực thiết kế,… đồng bộ. 

5.2. CHỈ DẪN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ CỤ THỂ 

5.2.1. Hệ thống cây xanh,  hông gian mở 

 
Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống các trục xanh chính và không gian mở 
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- Hệ thống không gian mở chạy dọc theo trục giao thông chính, có tác dụng 

làm khoảng đệm cách ly và phân tách không gian trong – ngoài các xí nghiệp công 

nghiệp.  

- Các điểm trọng tâm về không gian cảnh quan, cần kiểm soát hình khối kiến 

trúc công trình là cổng chính vào khu công nghiệp, quảng trƣờng trƣớc khu đất công 

cộng, công trình nhà xƣởng dọc trục trung tâm Đông – Tây, các lối ra cửa vào ô đất. 

5.2.1. Chiều cao xây dựng công trình 

- Chiều cao xây dựng công trình đồng đều theo từng khu vực chức năng. Kiến 

trúc công trình đơn giản, hiện đại, hài hòa với tổng thể, là hình ảnh biểu tƣợng không 

gian cho khu công nghiệp. 

- Chiều cao tầng đƣợc quy định từ mặt sàn công trình đến mặt sàn tiếp theo của 

công trình xây dựng. Chiều cao tầng đƣợc quy định thống nhất theo các khu vực chức 

năng, gắn với dự án thiết kế đã triển khai. Chiều cao tầng có thể thay đổi để phù hợp 

với ngành nghề sản xuất nhƣng không vƣợt quá quy định cho phép. 

- Các công trình dịch vụ, cao tầng tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn của 

Nhà nƣớc và tầng cao đối với các công trình có chức năng cụ thể. Bên cạnh đó các 

công trình cao tầng cần phải đảm bảo chỉ tiêu về mật độ cƣ trú trong khu vực. 
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Hình 5.2: Sơ đồ phân bố tầng cao 

Khuyến khích sử dụng tầng cao như sau: 

- Đối với công trình hành chính, TMDV: tối đa 7 tầng; 

- Đối với công trình nhà máy kho tàng: tối đa 5 tầng 

- Đối với công trình đầu mối HTKT: tối đa 2 tầng; 

- Đối với công trình trong công viên, khu cây xanh: tối đa 1 tầng, đối với dãy 

cây xanh dọc theo các tuyến đƣờng không đƣợc phép xây dựng công trình. 

5.2.2. Mật độ xây dựng 

Mật độ xây dựng chung (mật độ xây dựng gộp) của toàn Khu công nghiệp là từ 

40% - 60% đan xen công trình và không gian cây xanh mặt nƣớc. Các khu vực xây 

dựng công trình sẽ hình thành các tổ hợp xây dựng hợp khối, tập trung, dành khoảng 

trống để làm vƣờn hoa, công viên và dự trữ phát triển.  
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Hình 5.3: Sơ đồ phân bố mật độ xây dựng 

Mật độ xây dựng được khuyến khích như sau: 

- Đối với khu vực công trình hành chính, TMDV: MĐXD tối đa 60%; 

- Đối với các khu vực công trình nhà máy, kho tàng: MĐXD tối đa 60%; 

- Đối với các khu vực công trình đầu mối HTKT: MĐXD tối đa 40%; 

- Đối với khu vực công viên, cây xanh xây dựng mật độ ≤ 5%. Công trình quy 

mô nhỏ, phân tán, hòa nhập với cây xanh mặt nƣớc. Đối với dãy cây xanh dọc theo 

các tuyến đƣờng không đƣợc phép xây dựng công trình. 

5.2.3. Khoảng lùi các công trình xây dựng 
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Hình 5.6. Minh họa về khoảng lùi công trình 

- Đối với công trình Hành chính, thƣơng mại dịch vụ: 

Lộ giới ti p giáp Khoảng lùi xây dựng công trình 

Lộ giới 21,0 m – 35,0 m (Có bố trí dải 

cây xanh dọc đƣờng với bề rộng ≥10 m) 

Không có khoảng lùi 

Lộ giới 21,0 m – 35,0 m (Không có dải 

cây xanh dọc đƣờng hoặc có dải cây 

xanh dọc đƣờng < 10 m) 

15 m (tính từ chỉ giới đƣờng đỏ) 

- Đối với các công trình nhà máy, kho tàng: 

Lộ giới ti p giáp Khoảng lùi xây dựng công trình 

Lộ giới 21,0 m – 35,0 m (Có bố trí dải 

cây xanh dọc đƣờng với bề rộng ≥ 10 m) 

Không có khoảng lùi 

Lộ giới 21,0 m – 35,0 m (Không có dải 

cây xanh dọc đƣờng hoặc có dải cây 

xanh dọc đƣờng < 10 m) 

15 m (tính từ chỉ giới đƣờng đỏ) 

- Các tuyến h  đƣờng trong Khu công nghiệp 

+ Đƣợc thiết kế theo các dải tuyến có hình thức màu sắc thay đổi theo chức 

năng, phần phía ngoài giáp h  đƣờng thiết kế tạo các dải cây xanh bồn hoa nhỏ kết 

hợp với cây dọc tuyến đƣờng tạo bóng mát và có tính định hƣớng cho khu vực. 

Khoảng giữa rộng 2 m đến 3 m lát gạch blốc màu tạo thành lối đi bộ trên h  đƣờng. 

Phần tiếp giáp tƣờng rào các công trình đƣợc thiết kế tạo thành các thảm trồng cỏ xen 

lẫn các bụi hoa nhiều màu làm tôn thêm vẻ đẹp mặt đứng các công trình. 
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+ Định hƣớng cốt hệ thống mặt h  cao hơn cốt mặt đƣờng tối thiểu từ 0,15 m 

đến 0,2 m. Cốt nền công trình cao hơn cốt h  tối thiểu 0,45 m. Chỉ giới đƣờng đỏ xác 

định cụ thể từng tuyến giao thông trong Khu công nghiệp theo bản vẽ quy hoạch. 

5.2.4. Nguyên tắc về việc phân chia các lô đất công nghiệp 

- Quy hoạch chia các lô đất xây dựng XNCN trong quy hoạch tổng mặt bằng 

sử dụng đất KCN là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đồ án quy hoạch 

KCN. Nó là cơ sở để bố trí hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong 

các bƣớc tiếp theo.  

- Việc xác định lô đất cơ bản trong một KCN chủ yếu phụ thuộc vào quy mô 

và loại hình của các XNCN dự kiến đầu tƣ KCN.  

- Căn cứ theo hƣớng dẫn quy định danh mục các ngành nghề công nghiệp 

khuyến khích đầu tƣ, hạn chế đầu tƣ hoặc cấm đầu tƣ vào các KCN và tính chất của 

KCN đã đƣợc phê duyệt trong quy hoạch tổng thể để dự kiến các loại hình công 

nghiệp sẽ đầu tƣ vào KCN. Quy mô của các XNCN trong KCN thƣờng đƣợc căn cứ 

theo số lao động trong các doanh nghiệp. Từ số lƣợng lao động và chỉ tiêu chiếm đất 

của một lao động theo loại hình công nghiệp có thể dự tính đƣợc nhu cầu về đất cho 

các doanh nghiệp công nghiệp. 

* Kích thƣớc lô đất: 

- Để thuận tiện cho việc bố trí các công trình trong lô đất, kích thƣớc lô đất 

đƣợc chia có hình dáng vuông vắn và có tỷ lệ hai cạnh 1/1 đến 1/2. Việc xác định quy 

mô lô đất XNCN, đặc biệt là chiều sâu lô đất có ảnh hƣởng quyết định đến việc bố trí 

mạng lƣới đƣờng giao thông trong khu công nghiệp. Các lô đất trong KCN có kích 

thƣớc bề rộng tiếp xúc với đƣờng từ 190 - 230m, chiều sâu lô đất từ 200 - 460m tùy 

theo vị trí và ngành nghề. 

- Diện tích lô đất tối thiểu các nhà máy trong Khu công nghiệp là 5ha: 

5.2.5. Công trình  i n trúc 
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Hình 5.7. Một số hình thức bố trí công trình 

Về bố trí tòa nhà: khuyến khích bố trí theo thiết kế có khoảng lùi và không 

gian lân cận sinh động, không gây cảm giác ngột ngạt theo các điểm nhìn từ trục 

đƣờng giao thông.  

Về hình thái kiến trúc công trình: màu sắc khi xây dựng hài hòa với các công 

trình xung quanh, ƣu tiên màu nhẹ, trầm cho các kiến trúc ngoại cảnh tòa nhà. 

Riêng khu trung tâm điều hành và dịch vụ ƣu tiên thiết kế với hình thức liên 

hợp, tổ hợp các khu chức năng tạo thành công trình phức hợp hiện đại tạo điểm nhấn, 

điểm gợi nhớ mang dấu ấn vị trí và chức năng cho toàn khu. 

  

Hình 5.8. Minh họa khu trung tâm điều hành 

5.2.6. Cổng 

- Về cổng, lối vào khu công nghiệp: bố trí nhiều tuyến kết nối, tuy nhiên chỉ tổ 

chức xây dựng tập trung tạo hình ảnh cho 03 cổng vào chính tiếp cận với Quốc lộ 1A 

và trục đƣờng liên khu vực kết nối khu vực quy hoạch với khu công nghiệp 1/2000 

Khu công nghiệp phục vụ Nông – Lâm nghiệp Nam Tam Anh và Khu công nghiệp 

Tam Anh – Hàn Quốc . 

- Về cổng, lối vào khu đất: m i ô đất có mặt tiếp giáp với đƣờng khu công 

nghiệp nên chỉ có 1 cổng, trƣờng hợp khu đất có khối nhà máy lớn, có phân tách 

luồng ngƣời và hàng hóa riêng thì có thể bố trí thêm các cổng ra vào. Phải có khoảng 

đệm trƣớc m i cổng vào để dừng đổ xe tạm thời. 
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5.2.7. Cây xanh  

Các yêu cầu về từng loại cây xanh bao gồm: 

- Cây xanh, công viên: 

+ Cây xanh công viên cần đƣợc đảm bảo có thiết kế cụ thể. 

+ Khai thác tận dụng tối đa thảm thực vật hiện hữu. 

+ Phát triển hệ thống cây xanh phải đảm bảo giảm tối đa chi phí chăm sóc 

thƣờng xuyên. 

+ Tận dụng các loại cây xanh đặc trƣng của khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng, 

các loại cây phù hợp với điều kiện đất cát, các loại cây ƣa gió, ƣa nắng. 

 

   
Cây xanh dọc các trục đường 

 
Minh họa các loại cây sử dụng trong công viên 

- Cây xanh dọc các trục đƣờng trong khu công nghiệp: 

+ Đƣợc trồng dọc theo các tuyến đƣờng. 
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+ Khuyến khích sử dụng trồng các loại cây xanh thân thẳng, dáng cao, tán 

rộng, có lá quanh năm, rễ cọc,…  

+ Trồng cây xanh trên vỉa h  phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về che mƣa, 

che nắng, đảm bảo khoảng cách ly môi trƣờng đặc thù của khu công nghiệp, tạo cảnh 

quan đẹp và không cản trở các hoạt động giao thông, không che khuất tầm nhìn. 

+ Cần tận dụng các loại cây xanh đặc trƣng của khu vực. 

- Cây xanh cách ly: 

+ Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tại từng khu vực cụ thể nhƣ cách ly tiếng ồn, 

bảo vệ tại các khu vực không an toàn,… Loại hình cây xanh phải phù hợp với yêu 

cầu kỹ thuật, chức năng cần cách ly của m i khu vực. 

+ Sử dụng khu vực cách ly bảo vệ an toàn các tuyến đƣờng giao thông 

chính,… làm bãi đ  xe công cộng, không gian mở và không gian đi bộ. 

- Cây xanh tự nhiên: 

+ Bảo tồn và phát triển sự đa dạng thực vật của địa phƣơng. 

+ Kết hợp hệ thống cây xanh tự nhiên và cây xanh nhân tạo để làm đa dạng. 

+ Khuyến khích các giải pháp sử dụng nƣớc sau sinh hoạt cho các mục đích 

tƣới cây để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nƣớc. 

- Về hàng rào và cây xanh:  

+ Hạn chế, không sử dụng các tƣờng rào đặc, kín để có thể nhìn xuyên qua 

nhằm tăng cảm giác thị giác về độ mở không gian. Các không gian cây xanh trong 

hàng rào cần gắn kết với các trục cây xanh dọc tuyến đƣờng để tăng cƣờng tính liên 

tục. Các tuyến, dải cây xanh dọc đƣờng, gần lối ra vào đƣợc bố trí các tiện ích phục 

vụ chờ hoặc nghỉ ngơi cho ngƣời lao động. 
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CHƢƠNG VI 

QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 

6.1. SAN NỀN 

6.1.1. Cơ sở và nguyên tắc thi t k  

a. Cơ sở thiết kế 

- QCXDVN 07 - 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị; 

- QCVN 01 - 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng; 

- TCVN 4516 - 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng, Quy phạm thi công và 

nghiệm thu; 

- TCVN 7957 - 2008 Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4447 - 2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu; 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Các tiêu chuẩn và tài liệu khác có liên quan. 

b. Nguyên tắc thiết kế 

- Cao độ san nền đảm bảo tuân thủ theo cao độ của đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm 

nhìn đến 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch liên quan. 

- Cao độ san nền đƣợc lựa chọn đảm bảo phù hợp với cao độ hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, đƣợc lựa chọn trên cơ sở cao độ nền hiện trạng và cao độ nền xây dựng 

của các khu vực lân cận. 

- Quy hoạch san nền đƣợc gắn với quy hoạch thoát nƣớc. Xác định cốt nền xây 

dựng cho từng khu vực đảm bảo không bị ngập cục bộ. Cốt nền đƣợc phân theo vùng 

tiêu tự chảy và vùng tiêu động lực để tránh tình trạng nƣớc ở vùng cao tập trung về 

khu vực trũng. Đảm bảo hƣớng tập trung nƣớc về các công trình đầu mối tiêu nƣớc 

theo quy hoạch hệ thống thoát nƣớc. Cao độ san nền đƣợc lựa chọn theo nguyên tắc: 

+ Cao độ nền khống chế của từng khu vực đƣợc lựa chọn phụ thuộc vào cao độ 

nền hiện trạng và chức năng của khu đất quy hoạch. 
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+ Các khu vực có độ dốc địa hình lớn cao độ san nền lựa chọn đảm bảo tạo đƣợc 

mặt bằng thuận lợi cho xây dựng nhà máy. 

+ Những khu ruộng, trũng cục bộ dự kiến phát triển công nghiệp cần san nền 

đảm bảo cao độ, độ dốc tạo thuận lợi cho việc thoát nƣớc mƣa.  

6.1.2. Giải pháp về san nền 

Khu vực lập quy hoạch không chịu ảnh hƣởng bởi chế độ thủy văn của các sông, 

suối nên không bị ngập lụt vào mùa mƣa.  

Trên cơ sở nguyên tắc thiết kế và địa hình hiện trạng cũng nhƣ định hƣớng của 

quy hoạch cấp trên. Khu vực lập quy hoạch đƣợc định hƣớng san nền thành từng khu 

vực nhƣ sau: 

- Khu vực phía Tây Bắc đường N2 và phía Tây Nam đường D3: khu vực này có 

địa hình tƣơng đối cao và độ dốc địa hình lớn. Cao độ nền tự nhiên trung bình từ 

+16,0 m ÷ +35,0 m. Khi xây dựng cần hạ nền đến cao độ trung bình khoảng Htb = 

+13,0 m. Hƣớng san nền thấp dần về phía Đông Nam. 

- Khu vực phía Đông Nam đường N2 và phía Tây Nam đường D3: khu vực này 

có địa hình đồi xen lẫn với ruộng. Tuy nhiên, ruộng khu vực này không bị ngập tự 

nhiên. Cao độ nền tự nhiên trung bình từ +11,00 m ÷ +18,00 m. Khi xây dựng cần 

san nền đến cao độ trung bình khoảng Htb=+11,0 m. Hƣớng san nền thấp dần về phía 

Tây Bắc và Đông Nam. 

- Khu vực phía Đông Bắc đường D3: khu vực này có địa hình tƣơng đối bằng 

phẳng. Cao độ nền tự nhiên trung bình từ +5,5 m ÷ +9,5 m. Khi xây dựng cần san nền 

đến cao độ trung bình khoảng Htb=+8,0 m. Hƣớng san nền thấp dần về phía Tây Bắc 

và Đông Nam. 

- Giải pháp san nền ƣu tiên cân bằng đào đắp tại ch ; ƣu tiên san lấp các công 

trình trong Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

- Cao độ tim đƣờng tại các nút giao nhau đƣợc xác định trên cơ sở các cao độ đã 

khống chế, quy hoạch mạng lƣới cống thoát nƣớc mƣa đảm bảo độ sâu chôn cống. 

- Cao độ nền các ô đất đƣợc thiết kế đảm bảo thoát nƣớc tự chảy, phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất và phân lƣu thoát nƣớc các ô đất. 

6.1.3.  Khái toán  inh ph  san nền 

Bảng 6.1. Khái toán kinh phí xây dựng hạng mục san nền 

Hạng mục công việc 
Đơn 

vị 
Khối lƣ ng 

Đơn giá 

(10
6
/ĐVT) 

Thành tiền 

 (10
6
 đồng) 

Đào nền m³ 7.313.700 0,12 877.644 

Đắp nền m³ 6.147.200 0,07 430.304 

Tổng 
   

1.307.948 
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6.2. THOÁT NƢỚC MƢA 

6.2.1. Cơ sở và nguyên tắc thi t k  

a. Cơ sở thiết kế 

- QCXDVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị; 

- QCXDVN 01-2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng; 

- TCVN 4516-1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu; 

- TCVN 7957-2008 Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng về 

thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Các tiêu chuẩn và tài liệu khác có liên quan. 

b. Nguyên tắc thiết kế 

- Đảm bảo tuân thủ theo định hƣớng quy hoạch thoát nƣớc đã đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, có nghiên cứu 

khớp nối, cập nhật với các quy hoạch, dự án đã đƣợc phê duyệt.  

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế riêng hoàn toàn với chu kỳ tính toán từ 

2 – 5 năm. Các tuyến cống thoát nƣớc mƣa đảm bảo thoát nƣớc mặt cho khu vực lập 

quy hoạch và khu vực lân cận. Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc tính toán theo phƣơng 

pháp cƣờng độ giới hạn. 

6.2.2. Giải pháp thi t k  

Dựa vào định hƣớng quy hoạch san nền và qua nghiên cứu thoát nƣớc hiện trạng, 

chia mạng lƣới thoát nƣớc của khu vực thành 3 lƣu vực chính: 

- Lƣu vực 1: từ đƣờng N3 về phía Đông Nam đến hết phạm vi quy hoạch, diện 

tích S = 135,98 ha: toàn bộ nƣớc mặt đƣợc thu gom đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc 

mƣa đổ về hƣớng Đông Nam của khu vực quy hoạch. 

- Lƣu vực 2: từ đƣờng N3 và đƣờng D3 về phía Tây đến hết phạm vi quy hoạch, 

diện tích S = 109,51 ha: toàn bộ nƣớc mặt đƣợc thu gom bằng hệ thống thoát nƣớc 
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dọc rồi đổ vào mƣơng thoát nƣớc hình thang B800 theo hƣớng Tây Bắc của khu vực 

quy hoạch. 

- Lƣu vực 3: từ đƣờng N3 và đƣờng D3 về phía Bắc đến hết phạm vi quy hoạch, 

diện tích S = 190,30 ha: toàn bộ nƣớc mặt đƣợc thu gom bằng hệ thống thoát nƣớc 

dọc rồi đổ vào mƣơng thoát nƣớc hình thang B800 theo hƣớng Tây Bắc của khu vực 

quy hoạch. 

* Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa:  

- Hệ thống thoát nƣớc phân chia theo từng lƣu vực tuỳ theo địa hình để giảm độ 

sâu chôn cống và kích thƣớc cống. 

* K t cấu: Dùng cống tròn kết hợp cống hộp bê tông cốt thép. 

* Hệ thống mƣơng thuỷ l i: Đấu nối với hiện trạng có sẵn, đoạn qua khu vực 

nghiên cứu đƣợc hoàn trả bằng tuyến mƣơng chạy dọc theo đƣờng D3. Tuyến mƣơng 

chạy dọc phía Tây Nam tuyến đƣờng D3, chiều dài L=1.660 m, mƣơng bê tông bề 

rộng B=2,4 m. Những đoạn qua đƣờng sử dụng xi phông để dẫn nƣớc luồn xuống 

phía dƣới đƣờng giao thông. Đảm bảo dòng chảy và nguồn nƣớc tƣới phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp. 

* Mƣơng thoát nƣớc: Tuyến mƣơng thoát nƣớc dọc phía Tây Nam tuyến đƣờng 

D1 chiều dài L = 2.120 m, mƣơng bê tông B=4,0 m và tuyến mƣơng thoát nƣớc phía 

Bắc đƣờng N2 chiều dài L=1.875 m, mƣơng bê tông B=8,0 m. 

* T nh toán thoát nƣớc: 

- Các thông số của tuyến thoát đƣợc xác định theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn, 

với công thức tính toán. 

Q = q .  . F.  (l/s) 

Trong đó: 

: Hệ số dòng chảy 

Khu xây dựng mật độ cao =0,75 - 0,81. 

Khu nhà vườn, cây xanh =0,4. 

F: Diện tích lưu vực (ha). 

: Hệ số phân bố mưa rào không đồng đều được áp dụng khi F > 100 

ha.  Nếu F  100 ha thì  =1. 
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q: Cƣờng độ mƣa ( l/s/ha ) đƣợc tính theo công thức:                    

       q = nbt

PCA

)(

)lg1(




 

Với:   

+ A=2590, C = 0.58, n = 0.67, b= 16. (Tham số xác định điều kiện mưa 

của Thành phố Quảng Ngãi). 

+ t: thời gian dòng chảy mưa (phút). 

+ P: Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (năm). 

(Chi tiết xem tại phụ lục tính toán thủy lực thoát nước mưa kèm theo thuyết minh) 

6.2.3. Khái toán  inh ph  thoát nƣớc mƣa 

TT Hạng mục ĐVT Khối lƣ ng 
Đơn giá  

(10
6 
đồng/ đơn vị) 

Thành tiền  

(10
6
 đồng) 

I Cống hộp BTCT       53.725 

1 BxH=3,0x2,0 m 195 30 5.850 

2 BxH=2,5x2,0 m 579 25 14.475 

3 BxH=2,0x2,0 m 1.670 20 33.400 

II Cống tròn BTCT     122.977 

1 D1800 m 2.395 9,2 22.034 

2 D1500 m 6.493 6,7 43.503 

3 D1200 m 2.845 5,00 14.225 

4 D1000 m 6.685 3,7 24.735 

5 D800 m 6.600 2,8 18.480 

III Hố ga Hố 1.098 10 10.980 

IV Mƣơng thoát nƣớc       76.175 

1 B8000 m 1.875 25 46.875 

2 B4000 m 2.120 10 21.200 

3 Cống qua đƣờng Cái 3                2.700  8.100 

V Mƣơng thuỷ l i       8.280 

1 B2400 m 1.660 3 4.980 

2 Cống qua đƣờng Cái 3                1.100  3.300 

IV Cửa xả Cửa 9 8 72 

Tổng cộng  272.209 

 

6.3. GIAO THÔNG 

6.3.1. Cơ sở và nguyên tắc thi t k  

a. Cơ sở thiết kế 

- QCXDVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị; 
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- QCVN 01-2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng; 

- TCXDVN 104-2007 Đƣờng đô thị, yêu cầu thiết kế; 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Các tiêu chuẩn và tài liệu khác có liên quan. 

b. Nguyên tắc thiết kế 

- Tuân thủ mạng lƣới đƣờng theo định hƣớng Quy hoạch chung đã phê duyệt; 

- Điều tra, nghiên cứu, đánh giá mạng lƣới giao thông hiện trạng; 

- Khớp nối hạ tầng khung các Quy hoạch lân cận; 

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về bãi đ  xe và các công trình phụ trong hệ thống giao 

thông KCN; 

- Tôn trọng tối đa các dự án giao thông hiện có. 

6.3.2. Giao thông đối ngoại 

- Mặt cắt 1A – 1A (đƣờng N2): lộ giới 35,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 10,5 m 

= 21,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m; Phân cách: 2,0 m. Ngoài ra bố trí thêm vệt 

cây xanh hai bên, m i bên rộng 50,0 m. 

- Mặt cắt 1B –  1B (đƣờng N2): lộ giới 35,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 10,5 

m = 21,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m; Phân cách: 2,0 m. Ngoài ra bố trí thêm 

bên phải vệt cây xanh 50,0 m ; bên trái vệt cây xanh 36,0 m + 6,0 m, xen giữa 2 vệt 

cây xanh bên trái là mƣơng nƣớc 8,0 m. 

6.3.3. Giao thông đối nội 

* Đường liên khu vực: 

- Mặt cắt 1A – 1A (đƣờng N5): lộ giới 35,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 10,50 

m = 21,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m ; Phân cách: 2,0 m. Ngoài ra, bố trí thêm  

hai bên vệt cây xanh rộng 50,0 m; 

- Mặt cắt 1C – 1C (đƣờng D3): lộ giới 35,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 10,50 

m = 21,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m ; Phân cách: 2,0 m. Ngoài ra bố trí thêm 

bên phải vệt cây xanh 50,0 m ; bên trái vệt cây xanh 39,6 m + 8,0 m, xen giữa là 

mƣơng nƣớc rộng 2,4 m. 

- Mặt cắt 3’ – 3’ (đƣờng D1): lộ giới 21,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 7,5 m = 

15,0 m; H  đƣờng: 6,0 m. Ngoài ra, bố trí thêm bên phải vệt cây xanh rộng 50,0 m; ở 

phía bên trái bố trí thêm vệt cây xanh rộng 5,0 m + ~ 95,0 m, xen giữa là mƣơng 

nƣớc rộng 4,0 m ở phía đƣờng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 

* Đường chính khu vực: 

- Mặt cắt 3 – 3 (đƣờng D5): Lộ giới 27,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 7,5 m = 

15,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m. 

* Đường khu vực: 



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 47 

 

- Mặt cắt 2 – 2 (đƣờng N3): Lộ giới 25,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 7,5 m = 

15,0 m; H  đƣờng: 2 x 5,0 m = 10,0 m. 

- Mặt cắt 3 – 3 (đƣờng N3): Lộ giới 27,0 m trong đó: Lòng đƣờng: 2 x 7,5 m = 

15,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m. 

* Đường phân khu vực: 

- Mặt cắt 3 – 3 (đƣờng N1, N4, N6, D2, D4, D6): Lộ giới 27,0 m trong đó: Lòng 

đƣờng: 2 x 7,5 m = 15,0 m; H  đƣờng: 2 x 6,0 m = 12,0 m. 

6.3.4. Các công trình phục vụ giao thông  hác 

- Bãi đ  xe: bố trí 02 bãi đ  xe dùng chung với tổng diện tích 1,31 ha. Ngoài ra 

trong khuôn viên của các nhà máy, xí nghiệp sẽ bố trí các bãi đ  xe nội bộ đảm bảo 

nhu cầu và bán kính phục vụ. 
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Bảng 6.2. Thống kê khối lượng mạng lưới đường 

TT Hạng mục 
Mặt 

cắt 

Lộ giới (m) Vệt cây 

xanh 

 Chiều 

dài (m)  Hè đƣờng Lòng đƣờng Phân cách Tổng 

I Giao thông đối ngoại               

1 Đƣờng quy hoạch MC 1A-1A 1A-1A 2x6,0 2x10,5 2,0 35,0 2x50,0 1.377 

2 Đƣờng quy hoạch MC 1B-1B 1B-1B 2x6,0 2x10,5 2,0 35,0 42,0+50,0 1.026 

II Giao thông đối nội               

II.1 Đƣờng liên  hu vực               

1 Đƣờng quy hoạch MC 1A-1A 1A-1A 2x6,0 2x10,5 2,0 35,0 50,0 328 

2 Đƣờng quy hoạch MC 1C-1C 1C-1C 2x6,0 2x10,5 2,0 35,0 47,6+50,0 2.150 

3 Đƣờng quy hoạch MC 3'-3' 3'-3' 6,0 2x7,50 - 21,0 ~100+50,0 2.028 

II.2 Đƣờng ch nh  hu vực                

1 Đƣờng quy hoạch MC 3-3 3-3 2x6,0 2x7,50 - 27,0   834 

II.3 Đƣờng  hu vực               

1 Đƣờng quy hoạch MC 2-2 2-2 2x5,0 2x7,50 - 25,0   325 

2 Đƣờng quy hoạch MC 3-3 3-3 2x6,0 2x7,50 - 27,0   1.018 

II.4 Đƣờng phân  hu vực               

1 Đƣờng quy hoạch MC 3-3 3-3 2x6,0 2x7,50 - 27,0   6.348 
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Bảng 6.3. Khái toán kinh phí xây dựng giao thông 

TT Hạng mục 
Mặt 

cắt 

 Chiều 

dài (m)  

Diện t ch (m²)  Đơn giá (10
6
 đ/ĐVT)  

 Thành 

tiền (10
6
) 

đồng  

 Hè 

đƣờng  

 Lòng 

đƣờng  

 Phân 

cách  
Tổng 

 Hè 

đƣờng  

 Lòng 

đƣờng  

 

Phân 

cách  

I Giao thông đối ngoại                     

1 Đƣờng quy hoạch MC 1A-1A 1A-1A 1.377 16.524 28.917 2.754 48.195 0,60 1,50 0,60 54.942 

2 Đƣờng quy hoạch MC 1B-1B 1B-1B 1.026 12.312 21.546 2.052 35.910 0,60 1,50 0,60 40.937 

II Giao thông đối nội   
        

 

II.2 Đƣờng liên  hu vực   
         

1 Đƣờng quy hoạch MC 1A-1A 1A-1A 328 3.936 6.888 656 11.480 0,60 1,50 0,60 13.087 

2 Đƣờng quy hoạch MC 1C-1C 1C-1C 2.150 25.800 49.450 - 75.250 0,60 1,50 0,60 89.655 

3 Đƣờng quy hoạch MC 3'-3' 3'-3' 2.028 12.168 30.420 - 42.588 0,60 1,50 0,60 52.931 

II.3 Đƣờng ch nh  hu vực    
         

1 Đƣờng quy hoạch MC 3-3 3-3 834 10.008 12.510 - 22.518 0,60 1,50 0,60 24.770 

II.4 Đƣờng  hu vực   
    

- 
    

1 Đƣờng quy hoạch MC 2-2 2-2 325 3.250 4.875 - 8.125 0,60 1,50 0,60 9.263 

2 Đƣờng quy hoạch MC 3-3 3-3 1.018 12.216 15.270 - 27.486 0,60 1,50 0,60 30.235 

II.5 Đƣờng phân  hu vực   
    

- 
    

1 Đƣờng quy hoạch MC 3-3 3-3 6.348 76.176 95.220 - 171.396 0,60 1,50 0,60 188.536 

 Tổng       504.355  
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6.4. CẤP NƢỚC 

6.4.1. Cơ sở thi t k  

- QCXDVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị; 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng; 

- TCXDVN 33:2006 Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXD 233:1999 Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm phục vụ 

hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt; 

- TCVN 2622:1995 Tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy; 

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai của 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; 

- Các tiêu chuẩn và tài liệu khác có liên quan. 

6.4.2. Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nƣớc 

- Tiêu chuẩn sử dụng nước 

+ Số công nhân dự báo làm việc trong khu công nghiệp là 20.000 ngƣời; 

+ Cấp nƣớc sinh hoạt công nhân: 45 l/ngƣời.ca; 

+ Nƣớc cấp phục vụ sản xuất công nghiệp:  

Sản xuất chế biến thực phẩm, dệt,….:45 m
3
/ha.ngđ, tính cho 60% diện 

tích; 

Công nghiệp khác: 22 m
3
/ha.ngđ, tính cho 60% diện tích; 

+ Nƣớc cấp khu hành chính, TMDV, kỹ thuật : 2 l/m
2
 sàn.ngđ; 

+ Nƣớc phục vụ tƣới cây: 3 l/m
2
.ngđ; 

+ Nƣớc rửa đƣờng giao thông: 0,4 l/m
2
.ngđ; 

+ Nƣớc dự phòng, rò rỉ : 20% Qtổng. 

- Nhu cầu:  

Bảng 6.4. Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu dùng nước 

TT Hạng mục  Quy mô   Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m
3
/ngđ)  

I Nhu cầu cấp nƣớc 5.410,30 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt công nhân 20.000 45 l/ng.ca 900 

2 Nƣớc cấp phục vụ sản xuất 288,49   4.367,38 

2.1 Khu nhà máy kho tàng 1 30,32 22 m
3
/ha.ngđ (tính 400,22 
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TT Hạng mục  Quy mô   Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m
3
/ngđ)  

cho 60% diện tích) 

2.2 Khu nhà máy kho tàng 2 40,53 
45 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
1.094,31 

2.3 Khu nhà máy kho tàng 3 55,35 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
730,62 

2.4 Khu nhà máy kho tàng 4 30,98 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
408,94 

2.5 Khu nhà máy kho tàng 5 32,09 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
423,59 

2.6 Khu nhà máy kho tàng 6 20,63 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
272,32 

2.7 Khu nhà máy kho tàng 7 15,45 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
203,94 

2.8 Khu nhà máy kho tàng 8 24,42 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
322,34 

2.9 Khu nhà máy kho tàng 9 13,36 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
176,35 

2.10 Khu nhà máy kho tàng 10 25,36 
22 m

3
/ha.ngđ (tính 

cho 60% diện tích) 
334,75 

3 Nƣớc cấp cho khu hành chính, kỹ thuật 142,92 

3.1 Khu hành chính, TMDV 46.860 2 l/m
2 
sàn.ngđ 93,72 

3.2 Khu kỹ thuật  24.600 2 l/m
2 
sàn.ngđ 49,2 

II Dự phòng, rò rỉ 20%I 1.082 

III Tổng lƣu lƣ ng tiêu thụ I+II 6.492 

IV 
Tổng lƣu lƣ ng ngày dùng nƣớc lớn 

nhất 
1,2xIII 7.791 

 

- Tổng nhu cầu cấp nƣớc trung bình (làm tròn): 6.500 m
3
/ngđ. 

- Tổng nhu cầu cấp nƣớc ngày dùng nƣớc lớn nhất (làm tròn): 8.000 m
3
/ngđ. 

Bảng 6.5. Nhu cầu dùng nước tưới cây, rửa đường 

TT Hạng mục  Quy mô Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m
3
/ngđ)  

1 Nƣớc tƣới cây xanh 861.900 3 l/m
2
-ngđ 2.586 

2 Nƣớc rửa đƣờng giao thông 445.200 0,4 l/m
2
-ngđ 178,08 

  Tổng cộng 2.763,78 

- Ghi chú: Khuyến khích sử dụng nƣớc tái sử dụng để phục vụ mục đích tƣới 

cây, rửa đƣờng và cứu hỏa (từ hồ cảnh quan, mƣơng tƣới tiêu, mƣơng thoát nƣớc, 

nƣớc thải đầu ra trạm xử lý,….). 

- Tổng nhu cầu dùng nƣớc: 10.800 m
3
/ngđ. 
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6.4.3. Cấp nƣớc sinh hoạt  

a. Nguồn nước 

- Nhà máy nƣớc BOO Phú Ninh, công suất 50.000 m
3
/ngđ và Nhà máy nƣớc 

Tam Hiệp, công suất 15.000 m
3
/ngđ (nguồn cấp nước cho khu vực quy hoạch được 

xác định theo phân vùng cấp nước được UBND tỉnh phê duyệt).  

- Ngoài ra, sử dụng nguồn cấp nƣớc từ nhà máy tái sử dụng nƣớc công suất 

5.000 m
3
/ngđ xây dựng mới (nguồn nƣớc thô từ nƣớc đầu ra của TXLNT công 

nghiệp tập trung) để cấp nƣớc phục vụ sản xuất, tƣới cây, rửa đƣờng,.... 

b.Giải pháp thiết kế  

- Bố trí Trạm bơm tăng áp xây dựng mới công suất Q = 130 l/s; áp lực H = 30 

m, để tiếp nhận và cung cấp nƣớc cho toàn khu. 

- Thiết kế mạng lƣới cấp nƣớc sinh hoạt (D63 mm - D75 mm) và phục vụ sản 

xuất (D100 mm - D500 mm) riêng biệt; Thiết kế mạng h n hợp, kết hợp giữa mạng 

lƣới vòng và mạng lƣới cụt tuỳ thuộc theo việc tổ chức mạng lƣới và số các điểm 

đấu nối cấp nƣớc, đảm bảo cấp nƣớc an toàn, liên tục. 

- Chất liệu đƣờng ống đề xuất sử dụng ống HDPE. Riêng đoạn ống qua đƣờng 

đƣợc bảo vệ bằng thép đen có sơn chống gỉ. 

c.  Giải pháp kỹ thuật  

- Các tuyến ống cấp nƣớc đƣợc bố trí trên vỉa h , gần phía chỉ giới xây dựng. 

Khoảng cách từ đƣờng ống đến chỉ giới xây dựng tối thiểu 0,7 m. 

- Tại các vị trí đấu nối với tuyến ống nhánh có bố trí các khoá để điều tiết lƣu 

lƣợng và quản lý mạng khi có sự cố xảy ra. 

- Tại các vị trí thấp trên mạng lƣới cấp nƣớc có bố trí van xả cặn để thuận lợi 

khi xúc rửa đƣờng ống cấp nƣớc, tại những vị trí cao có bố trí van xả khí để thoát 

khí trong mạng lƣới thoát nƣớc. 

6.4.4. Cấp nƣớc phòng cháy chữa cháy 

- Bố trí các họng cứu hỏa lấy nƣớc từ mạng lƣới cấp nƣớc trên các tuyến ống 

có D > 100 mm. Họng cứu hỏa đƣợc đặt tại các ngã ba, ngã tƣ, nơi thuận tiện cho 

việc lấy nƣớc, khoảng cách giữa các trụ không lớn hơn 150 m. 

- Theo TCVN 2622:1995 về PCCC, với quy mô dự án chọn lƣu lƣợng dập tắt 

1 đám cháy là 20 l/s, số đám cháy xảy ra đồng thời là 2, thời gian dập tắt các đám 

cháy lấy bằng 3 giờ, T = 3 h = 10.800 s. 
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- Lƣu lƣợng nƣớc cần để phục vụ chữa cháy là: 

Qcc = 20 x 2 x 10.800 = 432.000 lít = 432 m
3
. 

- Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phục vụ các hoạt động 

chữa cháy, thông tin báo cháy đảm bảo theo quy định. Cơ sở dữ liệu về phòng 

cháy, chữa cháy và các thông tin báo sự cố phải đƣợc kết nối đồng bộ với phần 

mềm quản lý của cơ quan Công an; phải bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn và 

bảo mật theo quy định. 

6.4.5. T nh toán thủy lực mạng lƣới cấp nƣớc 

- Tính toán thuỷ lực cho toàn mạng lƣới, gồm các vòng khép kín và các tuyến 

nhánh. Đƣờng kính các ống phân phối đƣợc xác định theo vận tốc cho phép. 

 - Xác định lƣu lƣợng đơn vị:  

    
         

    
 

Trong đó: 

Qđv: Lưu lượng đơn vị dọc đường (l/s.m). 

∑Q: Tổng lưu lượng nước cấp cho toàn mạng lưới (l/s). 

∑Qttr: Tổng lưu lượng nước cấp cho các điểm lấy nước tập trung(l/s). 

∑Ltt: Tổng chiều dài đường ống cấp nước tính toán (m). 

 - Xác định lƣu lƣợng dọc đƣờng:  

Qdđ =Ltt * Qđv (l/s) 

 - Phân phối lƣu lƣợng nút:  

Q nút =0.5* Qdđ (l/s) 

- Đƣờng đƣợc xác kính ống định theo công thức:  

V

q
D tt

*

*4


  

Trong đó: V là vận tốc kinh tế. 

(Chi tiết xem tại phụ lục tính toán thủy lực cấp nước kèm theo thuyết minh) 

6.4.6. Khái toán  inh ph  xây dựng cấp nƣớc 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣ ng 

Đơn giá 

 (10
6
 đồng /ĐVT) 

Thành tiền 

(10
6
 đồng) 

I Hiện trạng, giữ lại     

1 Đƣờng ống D500 m 2.128 -  -  
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TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lƣ ng 

Đơn giá 

 (10
6
 đồng /ĐVT) 

Thành tiền 

(10
6
 đồng) 

II Xây dựng mới   92.424 

1 Đƣờng ống D500 m 335 2,7 905 

2 Đƣờng ống D400 m 464 2,5 1.160 

3 Đƣờng ống D300 m 2.919 2,2 6.422 

4 Đƣờng ống D200 m 425 1,5 638 

5 Đƣờng ống D150 m 2.811 1,1 3.092 

6 Đƣờng ống D100 m 13.675 0,8 10.940 

7 Đƣờng ống D75 m 3.906 0,5 1.953 

8 Đƣờng ống D63 m 9.570 0,3 2.871 

9 Họng cứu hỏa Họng 82 20 1.640 

10 Trạm bơm tăng áp Trạm 1 3.100 3.100 

11 
Nhà máy tái sử 

dụng nƣớc 
1.000/m³ 1 44.300 44.300 

12 Vật liệu khác   20%VLC 15.404 

Tổng 92.424 

 

6.5. CẤP ĐIỆN 

6.5.1. Cơ sở thi t k  

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng; 

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN 18 - 21: 2006 của bộ Công Nghiệp. Và 

các văn bản hiện hành có liên quan khác,…; 

- Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2020 xét đến 

2030; 

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025 có xét 

đến năm 2035; 

- Văn bản số 6329/BCT-ĐL ngày 12/10/2021 của Bộ Công Thƣơng về việc 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch đƣờng dây 110kV và các TBA Trƣờng Hải, Đông 

Giang vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 

2035; 

- Các văn bản hiện hành. 

6.5.2. Chỉ tiêu cấp điện, dự báo nhu cầu phụ tải 

- Chỉ tiêu cấp điện nhà máy công nghiệp nặng:  350 kW/ha. 

- Chỉ tiêu cấp điện nhà máy chế biến lƣơng thực, 

thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt:  

200 kW/ha. 
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- Chỉ tiêu cấp điện nhà máy công nghiệp giầy da, 

may mặc: 

160 kW/ha. 

- Cấp điện công trình hành chính, TMDV, …: 100 kW/ha. 

- Chỉ tiêu giao thông, hạ tầng: 10 kW/ha. 

- Hệ số công suất:      0,85. 

- Hệ số không đồng thời:     0,8. 

- Điện dự phòng:     10% tổng công suất tính toán. 

Bảng 6.6. Phụ tải điện cho khu vực nghiên cứu  

TT Hạng mục 

Diện 

t ch 

Chỉ 

tiêu 

(kW

/ha) 

Công 

suất đặt 

(kW) 

Hệ 

số 

công 

suất 

Hệ số 

 hông 

đồng 

thời 

Công suất 

t nh toán 

(kVA) (ha) 

1 
Cấp điện nhà máy, 

kho tàng 
288,49   74.980     79.666 

1.1 Khu NM kho tàng 1 30,32 350 10.612 0,85 0,8 11.275,25 

1.2 Khu NM kho tàng 2 40,53 200 8.106 0,85 0,8 8.612,63 

1.3 Khu NM kho tàng 3 55,35 350 19.373 0,85 0,8 20.583,28 

1.4 Khu NM kho tàng 4 30,98 200 6.196 0,85 0,8 6.583,25 

1.5 Khu NM kho tàng 5 32,09 200 6.418 0,85 0,8 6.819,13 

1.6 Khu NM kho tàng 6 20,63 200 4.126 0,85 0,8 4.383,88 

1.7 Khu NM kho tàng 7 15,45 350 5.408 0,85 0,8 5.745,47 

1.8 Khu NM kho tàng 8 24,42 350 8.547 0,85 0,8 9.081,19 

1.9 Khu NM kho tàng 9 13,36 160 2.138 0,85 0,8 2.271,20 

1.10 Khu NM kho tàng 10 25,36 160 4.058 0,85 0,8 4.311,20 

2 
Cấp điện khu hành 

chính, kỹ thuật 
13,96   1.396     1.483 

2.1 
Khu hành chính, 

TMDV 
7,81 100 781 0,85 0,8 829,8125 

2.2 Khu kỹ thuật 6,15 100 615 0,85 0,8 653,44 

3 
Cấp điện chiếu sáng 

đƣờng phố 
44,52 10 445,2 0,85 0,8 473,03 

  Tổng     76.821     81.623 

  
Dự phòng tổn hao 

(10% Psh) 
    7.682,14     8.162,27 

  Công suất yêu cầu     84.503,54     89.785,01 

 Làm tròn      90.000 

 

6.5.3. Nguồn điện 

- Từ nguồn điện Trạm biến áp Kỳ Hà 110/22 kV công suất 2x40 MVA (dự 

kiến nâng công suất: 2x63MVA);  

 - Từ nguồn điện Trạm biến áp Tam Anh 110/22 kV công suất HT 1x40 

MVA (GĐ 2021-2025: 2x40MVA; GĐ 2031-2035: 2x63MVA);  
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- Từ trạm biến áp Trƣờng Hải 110/22 kV giai đoạn 2021-2025 CS: 1x63 

MVA; giai đoạn 2026-2030 CS: 2x63 MVA. 

- Khuyến khích các nhà máy lắp đặt hệ thống điện năng lƣợng mặt trời áp 

mái để sử dụng cho nhà máy. 

6.5.4. Mạng lƣới 

- Xây dựng mới các tuyến trung thế 22 kV cấp điện trung thế cho các TBA 

phân phối 22/0,4 kV theo dạng lƣới kín vận hành hở sử dụng dây lõi thép đƣợc đi 

ngầm nhằm đảm bảo mỹ quan. 

- Chiều dài tuyến trung thế 22 kV xây mới khoảng 10.971 m. 

6.5.5. Trạm bi n áp phụ tải 

- Tổng công suất phụ tải toàn khu: 90.000 kVA. 

- Trạm biến áp 22/0,4 KV: Dự kiến xây mới các trạm biến áp cấp điện khu 

công trình hành chính, TMDV, khu đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và 

chiếu sáng công cộng; đối với các khu vực nhà máy, kho tàng đƣợc tính toán theo 

nhu cầu của từng nhà máy sản xuất, sẽ bố trí các trạm biến áp trong giai đoạn lập 

dự án. 

 Nguyên tắc thiết kế:  

- Công suất các trạm biến áp đƣợc chọn trên cơ sở tính toán nhu cầu cấp điện 

của bản thân các công trình, tuy nhiên việc lựa chọn công suất các trạm biến áp tại 

thời điểm lập quy hoạch chỉ là tạm tính và sẽ đƣợc xác định chính xác trong giai 

đoạn lập dự án, trên cơ sở quy mô và tính chất của bản thân công trình. 

- Trạm biến áp đƣợc sử dụng là trạm xây, trạm kios hoặc trạm dạng cột. Các 

trạm này đặt tại các khu vực cây xanh, gần các đƣờng giao thông để đảm bảo 

khoảng cách ly an toàn, thẩm mỹ và thuận tiện trong công tác sửa chữa khi có sự 

cố. Các vị trí trạm biến áp phân phối 22/0,4 kV xây dựng mới thuộc đồ án chỉ 

mang tính chất tham khảo, sau này sẽ bố trí theo nhu cầu thực tế của từng nhà máy. 

6.5.6. Đƣờng dây hạ th  0,4 kV 

Đƣờng dây cấp điện hạ thế 0,4 kV sử dụng cáp ngầm cấp điện cho các phụ 

tải trong nhà máy. Cáp dẫn từ tủ tổng hạ thế của các trạm biến áp dẫn điện ra các tủ 

hạ thế bằng cáp ruột đồng CU/XLPE/PVC/DSTA – 0,4 kV chôn ngầm sâu từ 0,7 m 

đến 1,0 m, đoạn qua đƣờng luồn trong ống thép chịu lực D76 – D80 chôn sâu 0,7 

m. Dây dẫn có tiết diện dây phù hợp với công suất của từng tủ điện. Tủ hạ thế đƣợc 
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đặt trên vỉa h  cách chỉ giới xây dựng nhà ít nhất 0,5 m, tủ đƣợc đặt trên bệ bê tông 

cao 0,5 m.  

 

6.5.7. Đƣờng dây chi u sáng 

- Toàn bộ 100% các tuyến đƣờng trong khu quy hoạch đƣợc chiếu sáng. 

Đƣờng dây cấp điện chiếu sáng đƣợc bố trí đi ngầm đảm bảo mỹ quan. Các thiết bị 

chiếu sáng dùng loại hiện đại tiết kiệm điện năng. 

- Chiều dài tuyến chiếu sáng: 30.074 m. 

- Chiếu sáng đƣờng: các tuyến đƣờng có lòng đƣờng xe chạy rộng từ 10,5m, 

bố trí đ n hai bên so le nhau với khoảng cách giữa các cột cùng phía trung bình 

30~35 m; Tuyến đƣờng có lòng đƣờng rộng 15 m, bố trí đ n hai bên đối xứng với 

khoảng cách giữa các cột cùng phía trung bình 30~35 m; Tuyến đƣờng có lòng 

đƣờng rộng 23 m bố trí đ n hai bên đối xứng với khoảng cách giữa các cột cùng 

phía trung bình 25~30 m. 

6.5.8. Khái toán  inh ph  cấp điện 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣ ng 

Đơn giá 

(10
6
 

đồng/ 

ĐVT) 

Thành tiền 

(10
6 
đồng) 

I Hiện trạng giữ lại     

1 Trạm biến áp hạ thế 22kV/0,4kV Trạm 1 - - 

II Xây mới    160.239 

1 Dây 22kV đi ngầm m 10.971 1,50 16.457 

2 Tuyến điện chiếu sáng m 30.074 0,42 12.631 

3 Trạm biến áp hạ thế 22kV/0,4kV kVA 92.360 1,42 131.151 

4 Chi ph  xây dựng  hác % 20% 32.048 

Tổng cộng 192.287 

 

6.6. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

6.6.1. Cơ sở thi t k  

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng; 

- Quy phạm về bố trí các hệ thống kỹ thuật của Bộ Xây Dựng TCXD-2008; 

- Các quy định của Bộ bƣu chính viễn thông về lắp đặt, kinh doanh các dịch 

vụ viễn thông TCN-2006; 

- Tiêu chuẩn TC.VNPT-06-2003 ống nhựa dùng trong tuyến cáp ngầm; 
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- Quy chuẩn quốc gia về cống cáp, bể cáp và tủ cáp viễn thông; 

- Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hƣớng đến năm 2025; 

- Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành. 

6.6.2. Chỉ tiêu thi t k  

a. Chỉ tiêu 

- Đất hành chính: 20 máy/ha. 

- Đất sản xuất: 10 máy/ha. 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: 10 máy/khu. 

- Trạm BTS (Trạm thu phát sóng di động): 2.000 Thuê bao/Trạm; bán kính 

phục vụ: 1~3 km/Trạm. 

b. Dự báo nhu cầu thuê bao 

Trên cơ sở chỉ tiêu cấp thông tin liên lạc, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và không 

gian kiến trúc ta có bảng nhu cầu sau: 

Bảng 6.7. Tổng nhu cầu cấp thông tin liên lạc cho toàn khu quy hoạch 

TT Hạng mục 
Diện t ch Chỉ tiêu 

(TB/ha) 

Nhu cầu 

(TB) (ha) 

1 Khu vực nhà máy, kho tàng 288,49   2.884,90 

1.1 Khu nhà máy kho tàng 1 30,32 10 303,2 

1.2 Khu nhà máy kho tàng 2 40,53 10 405,3 

1.3 Khu nhà máy kho tàng 3 55,35 10 553,5 

1.4 Khu nhà máy kho tàng 4 30,98 10 309,8 

1.5 Khu nhà máy kho tàng 5 32,09 10 320,9 

1.6 Khu nhà máy kho tàng 6 20,63 10 206,3 

1.7 Khu nhà máy kho tàng 7 15,45 10 154,5 

1.8 Khu nhà máy kho tàng 8 24,42 10 244,2 

1.9 Khu nhà máy kho tàng 9 13,36 10 133,6 

1.10 Khu nhà máy kho tàng 10 25,36 10 253,6 

2 Khu hành chính, kỹ thuật 13,96   279,2 

2.1 Khu hành chính, TMDV 7,81 20 156,2 

2.2 Khu kỹ thuật  6,15 20 123 

Tổng     3.164 

Việc thiết kế các hệ thống thông tin trong khu vực nghiên cứu tuân theo 

những tiêu chí sau: 

- Đảm bảo độ tin cậy: dịch vụ viễn thông trong khu vực đƣợc đảm bảo chất 

lƣợng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau. 
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- Đảm bảo công năng đầy đủ: có khả năng bổ sung dịch vụ mạng đáp ứng 

yêu cầu của khu vực. 

- Đảm bảo tính tƣơng hợp với hạ tầng mạng đã có: đảm bảo phối hợp hoạt 

động với hạ tầng mạng hiện có trong khu vực. 

6.6.3. Nguồn cấp 

Nguồn cấp: Từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp quang 

tính cho khu vực, tổng đài bƣu điện và mạng lƣới truyền dẫn. 

6.6.4. Giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc  

a. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng  

Xây dựng các điểm phục vụ wifi miễn phí phục các khu hành chính, thƣơng 

mại, các điểm tập trung công nhân viên của KCN. Công nghệ mạng thế hệ tiếp 

theo (Next Generation Networks- NGN), Công nghệ WiMax, Công nghệ 4G/5G và 

Mobile Internet sẽ là công nghệ chủ yếu đƣợc khai thác trong những năm tiếp theo.  

b. Quy hoạch viễn thông hạ tầng thụ động 

- Tổng nhu cầu về thông tin liên lạc của toàn bộ khu: 3.200 thuê bao. 

- Để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, các dịch vụ thông tin hiện đại tại các 

khu vực quy hoạch nhƣ khu vực nhà máy sản xuất, khu vực trung tâm hành chính 

và thƣơng mại xây dựng các tuyến cáp chính, từ các hộp cáp này sẽ phân phối đến 

các khu đất dự án riêng. 

- Xây dựng các tuyến cáp thông tin chính, từ các tuyến cáp chính trên xây 

dựng mạng lƣới tuyến cáp thông tin đến các công trình quy hoạch.  

-  Các tủ cáp đƣợc làm bằng nhựa cách điện. 

-  Các tủ cáp sẽ đƣợc lắp đặt trên vỉa h , sát tƣờng rào, sát vách công trình hoặc 

bên trong nhà máy kho tàng. 

-  Khoảng cách từ mép vỉa h  đến điểm gần nhất của giá đỡ tủ cáp, bệ tủ cáp 

không nhỏ hơn 30 cm. 

-  Cáp đi vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải đƣợc đặt trong ống dẫn cáp 

bằng nhựa. Ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun 

mềm. 

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có 

khả năng cho nâng cấp, cải tạo một cách thuận lợi cho nhu cầu phát triển trong 

tƣơng lai. 
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- Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đƣờng nội bộ có mặt cắt 

nhỏ, có thể chôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đƣờng, để đảm bảo chất lƣợng 

thông tin và mỹ quan. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác để tiết kiệm chi phí 

khi thi công. 

- Các cống bể cáp và nắp bể đã đƣợc chuẩn hoá về kích thƣớc cũng nhƣ kiểu 

dáng theo quy chuẩn của nghành.  

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông dƣới h , 1 - 2 

lớp ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch của các nhà 

cung cấp dịch vụ khác nhau đến, nên sử dụng loại 3 nắp đan bằng gang. 

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 -100 m. 

- Tất cả các tuyến cống trên đƣờng trục chính trong khu vực đƣợc hạ ngầm 

vào ống PVC110 x 0,5 mm đƣợc đi trên hệ đƣờng. Đặc biệt có những đoạn qua 

đƣờng nên dùng ống thép110 x 0,65 mm. 

c. Định hướng hệ thống thông tin thụ động 

- Về công nghệ: công nghệ viễn thông của khu vực nghiên cứu sẽ phát triển 

theo tiến bộ mới, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao chất lƣợng dịch vụ.  

- Công nghệ chuyển mạch truyền thống (TDM) dần dần đƣợc thay thế bởi 

chuyển mạch giao thức truyền số liệu (IP), các giao thức tiên tiến khác.  

- Các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu đa dạng về dịch vụ truyền số liệu, hình ảnh 

với các kênh thuê riêng băng tần rộng để tăng khả năng thông tin tiếp thị, giáo dục, 

y tế,…  

d. Hệ thống chuyển mạch 

- Mạng chuyển mạch của khu quy hoạch đƣợc cập nhập từ trạm Tổng đài 

quốc gia xây dựng các tuyến cáp gốc sẽ đƣợc đấu nối vào các trạm Host (tổng đài) 

và từ đó phân bố bằng mạng lƣới cáp quang đi các trạm vệ tinh đảm bảo bán kính 

phục vụ, tăng chất lƣợng mạng và đáp ứng cho các dịch vụ băng rộng. 

- Mạng lƣới đƣờng dây cáp quang thông tin từ các trạm đến các tủ cáp thuê 

bao cung cấp cho từng ô đất khu quy hoạch bằng tuyến cáp trục và cáp nhánh xây 

dựng dọc theo tuyến đƣờng quy hoạch. 
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e.  Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin – liên lạc 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị  

Khối 

lƣ ng 

Đơn giá  

(10
6
đồng/ĐVT) 

Thành tiền 

(10
6
 đồng) 

1 Tổng đài Port 3.200 2,25 7.200 

2 Tuyến cáp TTLL ngầm m  25.998  0,6 15.599 

  Tổng        22.799 

 

6.7. QUY HOẠCH THOÁT NƢỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, 

NGHĨA TRANG 

6.7.1. Cơ sở thi t k  

- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và 

xử lý nƣớc thải; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp; 

- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình thoát nƣớc; 

- QCVN 07-9:2016/BXD -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; 

- QCVN 07-10:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang; 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng; 

- TCXDVN 7957:2008 - Thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng về 

thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan. 

6.7.2. Các chỉ tiêu thi t k  

Tổng cán bộ công nhân viên: 20.000 ngƣời. 

- Chỉ tiêu thoát nƣớc thải: 
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+ Nƣớc thải sản xuất cần làm sạch của các nhà máy lấy bằng 80% lƣợng nƣớc 

cấp; 

+ Nƣớc thải sinh hoạt lấy bằng 80% khối lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt; 

+ Nƣớc thải từ công trình TMDV, trung tâm hành chính… lấy bằng 80% 

nƣớc cấp. 

- Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn:  

+ CTR sinh hoạt: 0,9 kg/ng.ngđ, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 100%; 

+ Chất thải rắn sản xuất: 0,5 tấn/ha.ngày, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 100%;  

+ Chất thải rắn TMDV, trung tâm hành chính,…: 10% CTR công nghiệp. 

6.7.3. Dự báo  hối lƣ ng nƣớc thải, chất thải rắn 

Bảng 6.8. Khối lượng nước thải phát sinh 

TT Hạng mục 
Nhu cầu CN 

(m
3
/ngđ)  

Khối lƣ ng NT (80%) 

Nhu cầu CN (m
3
/ngđ) 

1 
Nƣớc thải sinh hoạt công 

nhân 
900 720 

2 Nƣớc thải sản xuất 4.367,38 3.493,91 

2.1 Khu nhà máy kho tàng 1            400,22                             320,18  

2.2 Khu nhà máy kho tàng 2         1.094,31                             875,45  

2.3 Khu nhà máy kho tàng 3            730,62                             584,50  

2.4 Khu nhà máy kho tàng 4            408,94                             327,15  

2.5 Khu nhà máy kho tàng 5            423,59                             338,87  

2.6 Khu nhà máy kho tàng 6            272,32                             217,85  

2.7 Khu nhà máy kho tàng 7            203,94                             163,15  

2.8 Khu nhà máy kho tàng 8            322,34                             257,88  

2.9 Khu nhà máy kho tàng 9            176,35                             141,08  

2.10 Khu nhà máy kho tàng 10            334,75                             267,80  

3 
Nƣớc thải khu hành chính, kỹ 

thuật 
142,92 114,336 

3.1 Khu hành chính, TMDV 93,72 74,976 

3.2 Khu kỹ thuật  49,2 39,36 
  Lƣu lƣ ng NT trung bình    4.328 

  
Lƣu lƣ ng NT lớn nhất 

(làm tròn) Qmax = Qtb
 * 

Kngày  
  6.000 

- Ghi chú: Các loại nƣớc khác nhƣ nƣớc dự phòng rò rỉ, nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng đƣợc coi là nƣớc quy ƣớc sạch và thoát cùng hệ thống thoát nƣớc mƣa. 

- Hệ số Kngày =1,20.  

Bảng 6.9. Dự báo chất thải rắn phát sinh 
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TT Hạng mục 
Quy 

mô 

Đơn 

vị 

Tiêu 

chuẩn 
Đơn vị 

Tổng 

CTR 

(tấn/ngđ) 

1 CTR sinh hoạt 20.000 ngƣời 0,9 kg/ngƣời.ngđ 6 

2 CTR sản xuất 288,49 ha     144,25 

2.1 Khu NM kho tàng 1 30,32 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 15,16 

2.2 Khu NM kho tàng 2 40,53 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 20,27 

2.3 Khu NM kho tàng 3 55,35 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 27,68 

2.4 Khu NM kho tàng 4 30,98 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 15,49 

2.5 Khu NM kho tàng 5 32,09 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 16,05 

2.6 Khu NM kho tàng 6 20,63 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 10,32 

2.7 Khu NM kho tàng 7 15,45 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 7,73 

2.8 Khu NM kho tàng 8 24,42 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 12,21 

2.9 Khu NM kho tàng 9 13,36 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 6,68 

2.10 Khu NM kho tàng 10 25,36 ha 0,5 (tấn/ha.ngày) 12,68 

3 
CTR khu hành chính, 

kỹ thuật 
13,96       30,97 

3.1 
Khu hành chính, 

TMDV 
7,81   10 % CTR CN 15,02 

3.2 Khu kỹ thuật 6,15   10 % CTR CN 15,94 

Tổng (làm tròn)         200 

 

6.7.4. Giải pháp quy hoạch thoát nƣớc thải 

Mạng lưới thu gom nước thải: 

- Mạng lƣới thoát nƣớc thải tự chảy, riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nƣớc 

mƣa. 

- Tuyến cống thu nƣớc thải có đƣờng kính từ D300 đến D500 mm. Tại những 

nơi cống đặt chảy ngƣợc với độ dốc địa hình hoặc địa hình bằng phẳng thì độ dốc 

đáy cống đặt theo độ dốc tối thiểu i = 1/D (đƣờng kính ống - mm). Tại những nơi 

có địa hình có độ dốc ≥ 0,004% thì độ dốc cống đặt bằng độ dốc địa hình. 

- Độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,3 m (tính từ đỉnh cống) đối với cống 

trên vỉa h , 0,5 m đối với cống qua đƣờng, tối đa là 6 m. Tại điểm có độ sâu chôn 

cống > 6 m bố trí trạm bơm nâng cốt. Trạm bơm nâng cốt đƣợc xây chìm bằng bê 

tông cốt thép, có ống thông hơi xả mùi hôi (xả ở độ cao≥ 3,00 m tính từ mặt đất). 

- Vật liệu cống: cống tròn BTCT.  

Giải pháp xử lý nước thải: 

Xây dựng mới 01 TXLNT tập trung có công suất: 12.500 m
3
/ngđ (theo Quyết 

định số 1562/QĐ-BTNMT ngày 16/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Nƣớc thải khu công nghiệp đƣợc xử lý 2 cấp: 
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- Cấp 1: trƣớc khi nƣớc thải đƣợc xả vào tuyến cống thu nƣớc thải chung phải 

đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt (không có nấu ăn): đƣợc thu gom, xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại trƣớc khi thải ra hệ thống thoát nƣớc thải riêng. 

+ Đối với nƣớc thải từ khu nhà bếp căn tin phải đi qua bể tách mỡ sau đó dẫn 

ra hệ thống thoát nƣớc thải. 

+ Đối với nƣớc thải sản xuất: đƣợc thu gom, xử lý sơ bộ bằng công nghệ phù 

hợp theo đặc thù sản xuất (đảm bảo tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc thải đầu vào của 

trạm XLNT công nghiệp tập trung), trƣớc khi xả vào mạng lƣới thoát nƣớc thải. 

- Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải đầu vào TXLNT tập trung của KCN: các nhà 

máy phải xử lý sơ bộ nƣớc thải phát sinh đạt cột B – QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

- Cấp 2: nƣớc thải sau khi xử lý cấp 1 đƣợc thu gom đƣa về khu xử lý nƣớc 

thải tập trung của toàn cụm công nghiệp. Nƣớc sau khi xử lý tại trạm phải đạt cột 

A-QCVN 40:2011/BTNMT. 

- Công nghệ xử lý của TXLNT áp dụng công nghệ sinh học, hóa lý, xử lý bậc 

cao quy trình vận hành tự động 24/24. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải công nghiệp. 

- Căn cứ tiến độ lấp đầy của các nhà máy trong KCN, Chủ dự án xây dựng 

thêm hồ sự cố có dung tích tƣơng ứng với công suất tăng thêm tại trạm XLNT của 

nhà máy; Chế độ vận hành của hồ sự cố: Hồ sự cố để trống, khi nƣớc thải đầu vào 

quá tải về lƣu lƣợng, sự cố trạm xử lý nƣớc thải bị ngƣng hoạt động,…nƣớc thải 

đƣợc bơm từ hồ tiếp nhận về hồ sự cố để ứng phó sự cố. Khi chất lƣợng nƣớc thải 

sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy chuẩn, nƣớc thải từ bể khử trùng đƣợc bơm 

về bể ứng phó sự cố. Sau khi sự cố đƣợc khắc phục, nƣớc thải đƣợc bơm từ bể ứng 

phó sự cố về bể tiếp nhận, kiểm soát và phân phối để xử lý lại. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát liên tục lƣu lƣợng, nhiệt độ, 

pH, TSS, COD, amoni, các kim loại nặng của nƣớc thải trƣớc cửa xả của TXLNT 

của KCN trƣớc khi dẫn về nhà máy tái sử dụng nƣớc, số liệu phải đƣợc truyền về 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.  

- Nƣớc thải sau khi xử lý đạt yêu cầu 1 phần đƣợc sử dụng với mục đích tƣới 

cây, rửa đƣờng, phần còn lại đƣợc dẫn về nhà máy tái sử dụng nƣớc. 

6.7.5. T nh toán thủy lực thoát nƣớc thải 

(Chi tiết xem tại phụ lục tính toán thủy lực thoát nước thải kèm theo thuyết minh) 

6.7.6. Giải pháp quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn trong KCN bao gồm: chất thải rắn sản xuất và chất thải rắn 
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sinh hoạt. 

+ Chất thải rắn sản xuất từ các hoạt động sản xuất của các nhà máy trong dự 

án bao gồm nguyên vật liệu thừa, phế phẩm, mẫu vụn sắt thép, đồ nhựa, các loại 

vật liệu, bao bì, các thiết bị hỏng trong sản xuất,... thành phần CTR sản xuất phát 

sinh phụ thuộc vào từng loại hình công nghệ sản xuất. Cần phải phân loại CTR tại 

nguồn: có thể tái chế, nguy hại và không nguy hại. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của cán bộ, công 

nhân viên làm việc tại các nhà máy, khu điều hành KCN. Đƣợc phân loại tại nguồn 

thành CTR vô cơ và CTR hữu cơ. 

- Giải pháp thu gom, quản lý CTR: 

 + Bố trí các thùng chứa CTR có nắp đậy tại khu vực điều hành, khu công 

trình TMDV, công trình phụ trợ của KCN để thu gom tất cả CTR sinh hoạt trong 

giai đoạn vận hành. 

 + CTR tái chế: đƣợc thu gom và bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

 + CTR không nguy hại: đƣợc thu gom và đƣa về kho chứa chất thải thông 

thƣờng theo đúng quy định.  

 + Thu gom toàn bộ các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận 

hành dự án và lƣu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại. 

 + Kho chứa phải đảm bảo lƣu chứa an toàn, không tràn đổ, có gắn biển hiệu 

cảnh cáo, dán nhãn phân biệt thùng chứa CTR. 

 - Xử lý rác:  

 + Thành lập đội vệ sinh thu gom, phân loại rác trong từng nhà máy đƣa về 

bãi rác tập trung (trạm trung chuyển CTR) của KCN sau đó vận chuyển đến khu xử 

lý. 

 + CTR đƣợc vận chuyển bằng xe chuyên dụng về khu xử lý CTR Tam Xuân 

II và khu xử lý CTR Tam Nghĩa huyện Núi Thành để xử lý theo đúng quy định.  

6.7.6. Quản lý nghĩa trang 

- Không tổ chức chôn cất, xây dựng các ngôi mộ mới trong khu quy hoạch.  

- Dự kiến các khu nghĩa địa sẽ đƣợc di dời đến các khu khu nghĩa trang tập 

trung theo định hƣớng quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh:  

+ Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, quy mô 25 ha phục 

vụ nhân dân xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. 

+ Khu nghĩa trang Cầy Da tại xã Tam Anh Nam, mở rộng quy mô từ 28 ha 

lên 40 ha, phục vụ nhân dân xã Tam Anh Nam và Tam Hòa, huyện Núi Thành. 

Bảng 6.10. Khái toán kinh phí xây dựng thoát nước thải & VSMT 

TT Hạng mục ĐVT Khối lƣ ng Đơn giá Thành tiền  



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 66 

(10
6 

đồng/ĐVT) 

(10
6
 đồng) 

I Thoát nƣớc thải       283.836 

1 Ống BTCT D500 m  716  1,9 1.360 

2 Ống BTCT D400 m  1.811  1,6 2.898 

3 Ống BTCT D300 m 13.989 1,4 19.585 

4 
Đƣờng cống nhánh 

20% 
      4.769 

5 Hố Ga Cái  661  7 4.624 

6 Trạm bơm chuyển bậc Trạm 2 300 600 

7 Trạm xử lý nƣớc thải m
3
/ngđ 12.500 20 250.000 

II Quản lý chất thải rắn       7.150 

1 Thùng đựng CTR Thùng 3.500 2 7.000 

2 
Trạm trung chuyển 

CTR 
Trạm 1 150 150 

  Tổng       290.986 

  Dự phòng phí 10%       29.099 

  
Tổng chi ph  xây 

dựng 
      320.085 

 

6.8. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƢ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

Bảng 6.11. Tổng hợp khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

TT Hạng mục 
 Thành tiền  

(10
6
 đồng) 

1 Giao thông 504.355 

2 San nền 1.307.948 

3 Thoát nƣớc mƣa 272.209 

4 Cấp nƣớc 92.424 

5 Cấp điện 192.287 

6 Thông tin liên lạc 22.799 

7 Thoát nƣớc bẩn và VSMT 320.085 

Tổng cộng  2.712.107 

Suất vốn đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu vực lập quy hoạch: 6,26 tỷ/ha.   
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CHƢƠNG VII 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC (ĐMC) 

 

7.1. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG 

CHIẾN LƢỢC (ĐMC) 

7.1.1. Sự cần thi t thực hiện ĐMC 

 Trong quá trình thực hiện đồ án “Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2.000 Khu Công nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam” sẽ gây ra các ảnh hƣởng tiêu cực và tích cực đến môi trƣờng khu vực triển 

khai dự án. Do đó, việc xem xét đánh giá các tác động của đồ án đến môi trƣờng từ 

đó đƣa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế những tác động rủi 

ro cho môi trƣờng và chính dự án đƣợc thực thi là hết sức cần thiết. 

7.1.2. Căn cứ pháp luật 

- Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 đƣợc Quốc hội nƣớc Công 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. 

- Luật Đa dạng sinh học đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XII kỳ thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 ban hành ngày 21/6/2012; 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;  

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020;   

- Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

đẩy mạnh công tác quản lý CTR tại các đô thị và KCN. 

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ 

quy định về bảo vệ môi trƣờng trong lập, phê duyệt, thẩm định và thực hiện các 

chiến lƣợc, quy hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thị hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về 

thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng;  
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- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định về 

Phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải; 

- Thông tƣ số 06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007 của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP; 

- Thông tƣ 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ TNMT Quy định kỹ 

thuật quan trắc tài nguyên nƣớc dƣới đất; 

- Thông tƣ số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 

05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh); 

- Thông tƣ số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Thông tƣ số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về Bảo vệ môi trƣờng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao; 

- Thông tƣ 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về việc đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

nƣớc sông, hồ; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định việc kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc; 

- Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc quản lý chất thải và phế liệu; 

- Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về 

việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh 

lao động; 

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu; 
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- Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

7.1.3. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

- QCVN 14: 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh 

hoạt; 

- QCVN 06:2009/BTNMT – Chất lƣợng không khí - Nồng độ tối đa cho phép 

của một số chất độc hại trong môi trƣờng không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngƣỡng chất 

thải nguy hại; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp; 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh; 

- QCVN 09-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc dƣới đất; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt; 

- TCVN 6705:2009/BTNMT – Chất thải rắn thông thƣờng; 

TCVN 6706:2009/BTNMT –  Phân loại chất thải nguy hại; 

- TCXDVN 7957: 2008 -  “Thoát nƣớc - Mạng lƣới thoát nƣớc và công trình 

bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”; 

- TCXDVN 33: 2006 - “Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình - 

Tiêu chuẩn thiết kế”; 

- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - hƣớng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công 

nghiệp. 

7.1.4. Phƣơng pháp đánh giá 

- Phƣơng pháp khảo sát thực địa: Tiến hành đo đạc và khảo sát thực địa trên 

diện tích quy hoạch. 

- Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Đƣợc sử dụng trong quá trình điều tra xã 

hội học thông qua phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, ngƣời dân địa 
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phƣơng ở nơi lập quy hoạch thông qua các cuộc họp tham vấn. Cách tiếp cận có sự 

tham vấn các bên liên quan đƣợc áp dụng trong tất cả quá trình thu thập thông tin.  

- Phƣơng pháp so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập đƣợc, so với Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng do Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban 

hành. Từ đó rút ra những kết luận về ảnh hƣởng hoạt động đầu tƣ xây dựng công 

trình và hoạt động của dự án đến môi trƣờng, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu tác động ô nhiêm môi trƣờng. 

- Phƣơng pháp tổng hợp xây dựng báo cáo: Tổng hợp thông tin số liệu và viết 

báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 

7.2. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC 

7.2.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: việc đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc sẽ đƣợc thực hiện 

trên toàn phạm vi dự án (có xét đến các khu vực lân cận). 

- Phạm vi thời gian: quá trình triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu 

xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, 

tỉnh Quảng Nam có tác động đến môi trƣờng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ, giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án và giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

7.2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Khái quát về mục tiêu, quy mô, đặc điểm của dự án có liên quan đến môi 

trƣờng. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phƣơng pháp đánh giá. Thu 

thập các tài liệu có liên quan về môi trƣờng sinh thái, khí tƣợng, kinh tế xã 

hội,…của toàn khu vực thực hiện dự án; 

- Mô tả tổng quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trƣờng có liên 

quan. Nghiên cứu các phƣơng án quy hoạch, gắn với các tài liệu về các hạng mục 

công trình xây dựng mà các phƣơng án đề xuất; 

- Nghiên cứu các phƣơng án quy hoạch, gắn với các tài liệu về các hạng mục 

công trình xây dựng mà các phƣơng án đề xuất; 

- Nghiên cứu dự báo các tác động môi trƣờng của các phƣơng án quy hoạch 

đề xuất; 

- Kiến nghị các phƣơng pháp tốt nhất về mặt môi trƣờng và đảm bảo về mặt 

kỹ thuật, kinh tế; 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu, các biện pháp hạn chế ô nhiễm 

môi trƣờng cho phƣơng án lựa chọn; 

- Nghiên cứu phƣơng hƣớng, giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi 

trƣờng; 

- Xây dựng báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc cho dự án. 
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7.3. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG VÀ MỤC TIÊU MÔI TRƢỜNG CHÍNH 

7.3.1. Các vấn đề môi trƣờng ch nh 

 Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (ĐMC) trong đồ án “Quy hoạch 

phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở 

Chu Lai, tỉnh Quảng Nam” nhằm mục đích ƣớc tính những tác động đến môi 

trƣờng có thể xảy ra khi tiến hành thực hiện kịch bản lựa chọn mà dự án quy hoạch 

nói trên lập ra. Từ đó là cơ sở cho việc khẳng định: mức độ của các tác động đến 

tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, chất lƣợng môi trƣờng sống, sức khoẻ cộng 

đồng,… tại vùng dự án và các vùng lân cận. Đề xuất và kiến nghị các biện pháp 

phòng tránh, làm giảm nhẹ những tác động xấu nếu có, tăng hiệu quả các tác động 

tốt. 

 Báo cáo sẽ trình bày hiện trạng môi trƣờng sinh thái vùng dự án thời điểm 

hiện nay và phân tích một số cách có căn cứ khoa học thông qua tài liệu thu thập, 

khảo sát thực địa để đƣa ra các dự báo về các tác động môi trƣờng sinh thái có thể 

nảy sinh khi thực hiện dự án nhằm mục tiêu phục vụ đời sống của ngƣời dân. Với ý 

nghĩa đó, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong giai đoạn quy hoạch là cần thiết để 

bảo vệ môi trƣờng. Qua phƣơng án quy hoạch và điều kiện tự nhiên môi trƣờng 

khu vực có thể thấy các vấn đề môi trƣờng chính khi thực hiện dự án là: 

- Môi trƣờng đất: chất lƣợng đất, ô nhiễm đất, nguy cơ xói mòn đất. 

- Môi trƣờng nƣớc: chất lƣợng nguồn nƣớc, ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, ngầm. 

- Môi trƣờng không khí và tiếng ồn: các vấn đề ô nhiễm không khí và ô nhiễm 

tiếng ồn do giao thông. 

- Sức khoẻ cộng đồng: tăng bệnh tật do ô nhiễm môi trƣờng không khí, nƣớc 

đất,… 

- Rủi ro và sự cố môi trƣờng: bão lụt, hạn hán, biến động khí hậu và thiên tai 

khác. 

7.3.2. Mục tiêu môi trƣờng ch nh 

- Đánh giá các vấn đề về hiện trạng nguồn nƣớc, chất lƣợng không khí, tiếng 

ồn, hiện trạng thoát nƣớc bẩn và vệ sinh môi trƣờng,… 

- Dự báo các diễn biến của chất lƣợng nƣớc, chất lƣợng không khí, tiếng ồn, 

các vấn đề về thoát nƣớc, các ảnh hƣởng đến hệ sinh thái, diễn biến của môi trƣờng 

xã hội khi dự án đƣợc triển khai. 

- Đánh giá tác động môi trƣờng khi thực hiện dự án quy hoạch, dự báo các tác 

động đến môi trƣờng của khu vực quy hoạch nhằm khẳng định đƣợc mức độ của 

tác động do triển khai khu quy hoạch đến tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, chất 
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lƣợng môi trƣờng sống, môi trƣờng xã hội, sức khoẻ cộng đồng tại khu vực quy 

hoạch và các khu vực lân cận. Từ đó đề xuất và kiến nghị các biện pháp phòng 

tránh, làm giảm nhẹ những tác động xấu, tăng hiệu quả tác động tốt. 

- Lồng ghép các vấn đề môi trƣờng vào quy hoạch để định hƣớng phát triển 

lâu dài và bền vững toàn bộ môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, cuộc sống con ngƣời 

và phát triển hài hoà của hệ sinh thái khu vực quy hoạch cũng nhƣ vùng lân cận, 

phục vụ cho việc phát triển bền vững. 

7.4. HIỆN TRẠNG VÀ XU HƢỚNG DIỄN BIẾN CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI 

TRƢỜNG KHI KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

7.4.1. Điều kiện  h  hậu 

a. Khí hậu 

 Khu vực nghiên cứu thuộc huyện Núi Thành, nằm trong vùng khí hậu nhiệt 

đới gió mùa, nóng ẩm, mƣa nhiều và mƣa theo mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt 

mùa khô và mùa mƣa. 

- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm 25,7
o
C; Tháng có nhiệt độ cao nhất trong 

năm là tháng 4 đến tháng 8 khoảng 28
o
C - 29,7

o
C; Tháng có nhiệt độ thấp nhất là 

tháng 12 đến tháng 2 năm sau khoảng 21
o
C – 22

o
C. 

- Độ ẩm không khí: độ ẩm trung bình hằng năm 85%. 

- Mƣa: lƣợng mƣa tập trung nhiều vào các tháng 9, 10, 11, 12. Lƣợng mƣa 

tháng trong thời kỳ này đạt 400 mm, tháng 10 lớn nhất: 444 mm. 

- Gió: các hƣớng gió chính: hƣớng Đông Bắc đến Bắc: từ tháng 10 - 02 với 

tốc độ trung bình 4 - 5 m/s; hƣớng Đông đến Đông Nam sau đó chuyển sang Tây 

đến Tây Nam trong những tháng từ 3 - 7, tốc độ gió trung bình 4 - 6 m/s. 

b. Thuỷ văn 

Trong phạm vi dự án chỉ có các sông suối nhỏ chảy qua với lƣu lƣợng nhỏ. 

c. Địa hình, địa chất 

Khu vực nghiên cứu có dạng địa hình tƣơng đối bằng phẳng. Cao ở phía Tây, 

thấp dần về phía Đông. 

7.4.2. Hiện trạng môi trƣờng tự nhiên 

a. Hiện trạng môi trường nước 

- Nguồn nƣớc mặt ở đây đang tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn và nƣớc thải sinh 

hoạt chƣa qua xử lý của các hộ dân cƣ sống trong khu vực nên việc ô nhiễm hữu 

cơ là không thể tránh khỏi. 

- Các hộ dân chủ yếu sử dụng nguồn nƣớc ngầm khai thác tại chổ qua các 

giếng khoan, đào để dùng cho sinh hoạt. 
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b. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn    

- Khu vực nghiên cứu có mật độ xây dựng thấp, diện tích đất nông nghiệp và 

rừng sản xuất chiếm tỷ lệ khá cao nên chất lƣợng không khí tƣơng đối tốt.  

- Nguồn gây ô nhiễm phần lớn do quá trình sản xuất ở khu khai thác đá ở phía 

Tây và các phƣơng tiện giao thông lƣu thông trên các tuyến đƣờng lớn giáp ranh 

giới (đƣờng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đƣờng Quốc lộ 1A,...) gây ra. Tuy 

nhiên, các giá trị đo tiếng ồn và nồng độ các chất ô nhiễm không khí vẫn đạt trong 

giá trị giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

c. Hiện trạng môi trường đất 

Khu vực quy hoạch phần lớn là đất canh tác nông nghiệp, đất rừng sản xuất 

và đất ở của dân cƣ nông thôn do đó nguồn gây ô nhiễm chính cho đất là do chất 

thải trong sinh hoạt của ngƣời dân và các loại hóa chất trong sản xuất nông nghiệp 

nhƣ phân bón, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi,… thải ra môi 

trƣờng. Nhìn chung, môi trƣờng đất ở khu vực quy hoạch vẫn chƣa bị ô nhiễm 

nhiều, chất lƣợng đất còn khá tốt. 

d. Xu thế diễn biến môi trường của các vấn đề môi trường tự nhiên khi chưa lập 

quy hoạch xây dựng 

- Môi trƣờng nƣớc mặt, ngầm đang có dấu hiệu bị ô nhiễm từ các hoạt động 

sinh hoạt, sản xuất và chôn cất ngƣời đã khuất của nƣớc dân. Nếu không có biện 

pháp quy hoạch – quản lý thì tình trạng ô nhiễm sẽ diễn ra nghiêm trọng trên toàn 

khu vực nghiên cứu. 

- Kinh tế phát triển, dân số gia tăng sẽ gây áp lực lên các vấn đề về đƣờng xá 

đi lại, nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu 

đồng bộ sẽ không đáp ứng kịp sự phát triển của khu vực. 

- Tình trạng ô nhiễm đất sẽ nghiêm trọng hơn do lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

không đƣợc thu gom và xử lý chảy qua lƣu lƣợng ngày một nhiều do sự phát triển 

kinh tế của phân khu và vấn đề gia tăng dân số. Việc sử dụng các loại phân bón 

hóa học và thuốc bảo vệ thực vật gây tác động xấu tới diện tích đất trồng trọt cũng 

nhƣ sức khỏe của ngƣời tiêu dùng. 

7.4.3. Hiện trạng kinh t  - xã hội 

a. Dân số và định cư 

- Dân số cƣ trú trong khu vực khoảng 110 hộ dân. Trong đó xã Tam Anh Bắc 

có 6 hộ, xã Tam Anh Nam khoảng 104 hộ. 

- Dân cƣ phân bố không đồng đều tập trung chủ yếu về phía Đông dọc tuyến 

đƣờng bê tông nông thôn. 
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b. Đói nghèo và việc làm 

- Trên địa bàn dân cƣ chủ yếu là công nhân khu công nghiệp còn lại là lao 

động từ các ngành nghề khác nhƣ: nông nghiệp, trồng rừng sản xuất. 

c. Sức khỏe, môi trường và cộng đồng 

Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng rất lớn đến sức khỏe ngƣời dân gây 

ra nhiều bệnh tật. Sự ô nhiễm có thể biển đổi cân bằng của hệ sinh thái có thể gây 

nguy hại tới sức khỏe con ngƣời. 

- Việc sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ 

cây trồng các chất độc hại này sẽ tích lũy trong các loại cây trồng có thể dễ dàng đi 

vào mạng lƣới thức ăn gây ngộc độc thực phẩm hay là tích lũy lâu dài trong cơ thể 

gây nguy cơ ung thƣ về sau. 

- Ô nhiễm nguồn nƣớc dẫn đến tỷ lệ ngƣời mắc các bệnh cấp tính và mãn tính 

ngày càng tăng. 

d. Văn hóa – di sản 

Trong ranh giới dự án nghiên cứu quy hoạch không có các công trình văn hoá 

– tôn giáo hay di tích lịch sử nên hoạt động của dự án không ảnh hƣởng đến đời 

sống tinh thần của ngƣời dân trong vùng. 

e. Xu thế diễn biến môi trường xã hội khi chưa lập quy hoạch xây dựng 

Gia tăng dân số kéo theo nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhƣ: Nhà ở, đƣờng 

xá, các công trình hạ tầng kỹ thuật,...Khu vực cần phải xây dựng các kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tƣ để giải quyết đƣợc vấn đề việc làm cho ngƣời 

dân và thúc đẩy kinh tế, nâng cao hơn chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân. Bên 

cạnh đó, chất lƣợng lao động vẫn còn thấp và không đồng đều sẽ không đáp ứng 

kịp sự phát triển của khu vực. 

 

7.4.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a. Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải 

- Hiện nay, khu vực quy hoạch chƣa có hệ thống thoát nƣớc bẩn. Nƣớc thải 

sinh hoạt thoát chung với hệ thống thoát nƣớc mƣa, chƣa đƣợc xử lý vì vậy có 

nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trƣờng. Phần lớn diện tích trong khu vực nghiên 

cứu, nƣớc mƣa và nƣớc thải tự chảy theo địa hình tự nhiên hòa vào các dòng chảy 

tự nhiên.  

- Các hộ gia đình có nhà vệ sinh tự hoại có thể xử lý sơ bộ chất thải trƣớc khi 

xả vào hệ thống mƣơng cống chung, thấm vào đất bằng các hố tự thấm hoặc xả tự 

do ra mặt đất. 
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b. Hiện trạng thu gom và quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh trong khu vực lập quy hoạch không lớn, chủ yếu là 

chất thải sinh hoạt. 

- Công tác phân loại tại nguồn đối với rác thải thông thƣờng hầu nhƣ chƣa 

đƣợc thực hiện. Nguồn rác thải chứa nhiều thành phần khác nhau (chất hữu cơ dễ 

phân hủy, chất dễ gây cháy nổ, hợp chất hữu cơ bền vững, các chất trơ và các chất 

khác) vẫn không có sự tách biệt trong khối rác thải thông thƣờng, rác thải sinh hoạt 

xả chung với các loại rác thải khác vẫn đang là tình trạng chung hiện nay. 

- Hiện tại, chất thải rắn ở khu vực nghiên cứu đã đƣợc Công ty CP môi trƣờng 

đô thị Quảng Nam đảm nhiệm thu gom hàng ngày và vận chuyển tới bãi chôn lấp 

hợp vệ sinh tại khu xử lý CTR Tam Xuân II. 

c. Hiện trạng môi trường nghĩa trang tại khu vực 

- Trong ranh giới quy hoạch có nhiều ngôi mộ rãi rác xen lẫn khu dân cƣ. 

Tổng diện tích các khu mộ hiện trạng là 5,82 ha.  

d. Xu thế diễn biến của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi chưa lập quy hoạch xây 

dựng 

- Chất lƣợng nguồn nƣớc ngầm chƣa đƣợc kiểm định chất lƣợng, nếu tiếp tục 

sử dụng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt sẽ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của ngƣời 

dân. 

- Tình trạng nƣớc thải sinh hoạt đang xả bừa bãi ra môi trƣờng gây ô nhiễm 

tới sông hồ, chất lƣợng môi trƣờng đất, ảnh hƣởng tới cảnh quan môi trƣờng và hệ 

sinh thái.  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tăng cao theo tốc độ phát triển kinh tế, nếu 

không đƣợc thu gom sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng tới môi trƣờng sinh thái.  

- Cùng với sự gia tăng dân số thì nhu cầu về diện tích nghĩa trang cũng tăng 

theo nhất là khi các nghĩa trang hiện hữu nằm trong khu dân cƣ. Thiếu quy hoạch 

dẫn tới tình trạng xây dựng lộn xộn, các ngôi mộ đƣợc xây to nhỏ khác nhau gây 

mất mỹ quan và ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng đất, nƣớc ngầm trong khu vực. 

7.4.5. Đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật 

a. Hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật 

- Hệ sinh vật trên cạn: 

+ Hệ thực vật: khu vực dự án không có các loại cây nằm trong danh mục sách 

đỏ, hệ sinh thái nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm vai trò chủ đạo. Còn lại chủ yếu 

là các loại cây bụi, cỏ dại, cây cảnh, cây tạo bóng mát, cây ăn quả,... 
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+ Hệ động vật: khu vực dự án không có các loại động vật quý hiếm nằm trong 

danh mục sách đỏ. Bắt gặp chủ yếu là nhóm sinh vật lƣỡng cƣ (ếch, nhái,…), bò 

sát (rắn,…), bộ gặm nhấm (chuột,....),… Ngoài ra, còn có các loài động vật nuôi 

trong các hộ gia đình nhƣ gia súc (trâu, bò, lợn,…), gia cầm (gà, ngan, vịt,…),… 

- Hệ sinh vật dƣới nƣớc: chủ yếu sống trong các ao và kênh mƣơng nhỏ trong 

khu đất nghiên cứu nên tƣơng đối đơn giản, ngh o nàn, không có giá trị kinh tế 

cao. Các loại sinh vật phổ biến nhƣ: các loài cá nhỏ, tôm, b o, rong,… 

Nhìn chung, khu vực dự án đa dạng sinh học không cao, hệ sinh thái nông 

nghiệp, lâm nghiệp chiếm ƣu thế, không phát hiện các loài động thực vật quý hiếm, 

có giá trị sinh học cao hoặc cần đƣợc bảo tồn. 

b. Xu thế diễn biến đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật 

Môi trƣờng sinh thái của khu vực trƣớc khi lập phƣơng án quy hoạch đã có xu 

hƣớng thay đổi vì chịu tác động của một số hiện tƣợng thiên nhiên cực đoan cũng 

nhƣ quy hoạch xây dựng của các khu vực lân cận. Ngoài ra còn do hoạt động xây 

dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

7.5. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN VÀ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CHÍNH 

CÓ THỂ XẢY RA KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

7.5.1. Dự báo xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng khi thực hiện dự án 

Tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động quy hoạch xây dựng 

TT 
Hoạch động quy 

hoạch xây dựng 

Tiềm năng ảnh hƣởng đ n môi trƣờng  

(các  h a cạnh ch nh) 

1 

Di dân, tái định cƣ 

dân, đền bù đất đai, 

giải phòng mặt 

bằng. 

- Gián đoạn các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các 

hộ dân thuộc diện di dời. 

- Phát sinh mâu thuẫn trong vấn đề giải phóng mặt 

bằng. 

2 San nền  

- Xáo trộn các tầng đất, hệ sinh thái, thay đổi cảnh 

quan khu vực. 

- Cản trở sự di chuyển của ngƣời và động vật. 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn và bụi từ 

các hoạt động san nền. 

3 
Xây dựng mới khu 

nhà máy, sản xuất 

- Lƣợng chất thải sinh hoạt, công nghiệp tăng lên 

tƣơng ứng, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài 

nguyên thiên nhiên. 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí do phát thải công 

nghiệp. 
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TT 
Hoạch động quy 

hoạch xây dựng 

Tiềm năng ảnh hƣởng đ n môi trƣờng  

(các  h a cạnh ch nh) 

- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động sản xuất. 

- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và 

chất thải. 

4 
Phát triển giao 

thông 

- Làm suy giảm chất lƣợng không khí do khí thải của 

các phƣơng tiện đƣờng bộ. Tăng nồng độ một số thành 

phần khí độc (bụi, SO2, NOx, CO…). 

- Giảm chất lƣợng nƣớc do các chất độc hại: bụi kim 

loại và cao su, sản phẩm dầu mỡ (nhiên liệu và dầu mỡ 

bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

- Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phƣơng tiện 

giao thông trên đƣờng và các chất thải từ các khu dịch 

vụ và sản xuất. 

- Tăng mức độ rung động do các phƣơng tiện vận 

chuyển trên đƣờng. 

5 
Thoát nƣớc và xử lý 

nƣớc thải 

- Suy thoái chất lƣợng nƣớc do xử lý nƣớc thải không 

hợp lý hoặc phát sinh nƣớc thải không xử lý. 

- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy 

hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với 

công nhân. 

6 
Quản lý chất thải 

rắn 

- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi 

thối và côn trùng, loài gặm nhấm. Nguy cơ đối với sức 

khỏe cộng đồng từ mùi, khói đốt, và bệnh tật lan 

truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột. 

- Suy giảm chất lƣợng nƣớc do ô nhiễm nguồn nƣớc 

tiếp nhận bởi nƣớc rác từ hệ thống đổ thải. 

Khi thực hiện quy hoạch, các tác động môi trƣờng chính thƣờng xảy ra trong 

02 giai đoạn: thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động. 

7.5.2. Tác động môi trƣờng ch nh  hi thực hiện quy hoạch 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Trong quá trình xây dựng các dự án quy hoạch các hoạt động chính gây tác 

động đến môi trƣờng khu vực dự án cũng nhƣ khu vực xung quanh nhƣ: hoạt động 

giải phóng mặt bằng, hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công 
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trình trong khu quy hoạch,... dẫn đến sự ảnh hƣởng và diễn biến môi trƣờng không 

có lợi. 

- Việc xây dựng từng cơ sở sản xuất sẽ đƣợc xây dựng theo từng đợt tùy các 

nhà máy thuê đất và tổ chức xây dựng, quá trình xây dựng các cơ sở sản xuất vì 

vậy sẽ không tiến hành đồng bộ. 

- Khu công nghiệp ban đầu sẽ tổ chức các công tác: giải tỏa, đền bù, san lấp 

mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh (giao thông nội bộ, cấp điện, cấp 

nƣớc, thoát nƣớc và vệ sinh môi trƣờng,…) với các hoạt động và nguồn gây tác 

động sau: 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

A Nguồn gây tác động môi trƣờng  hông  h , ti ng ồn 

1 
- Hoạt động giao thông vận 

tải trong khu công nghiệp. 

- Các phƣơng tiện giao thông của công nhân 

sản xuất và nhân viên làm việc trong khu công 

nghiệp. 

- Các phƣơng tiện giao thông vận chuyển hàng 

hóa ra vào trong khu công nghiệp. 

2 Hoạt động sản xuất 

- Mùi hôi phát sinh từ chất thải rắn sinh hoạt 

của công nhân trong các nhà máy sản xuất. 

- Khí thải phát sinh từ máy điều hòa, hệ thống 

máy lạnh. 

- Khí thải từ quá trình đun nấu. 

- Khí thải do hoạt động của máy phát điện dự 

phòng. 

- Bụi từ quá trình sản xuất bốc dỡ nguyên vật 

liệu sản xuất và sản phẩm đi tiêu thụ. 

- Hệ thống cống thoát nƣớc, thùng rác (chứa 

rác thực phẩm) tập trung trong các cơ sở sản 

xuất, dọc đƣờng giao thông nội bộ… 

2.1 

Sản xuất ô tô, xe có động 

cơ khác; sản xuất sản phẩm 

kim loại đúc sẵn, sản xuất 

máy móc thiết bị, công 

nghệ chế biến. 

- Khí thải (SO2, CO, NOx,…), hơi hữu cơ, 

dung môi cồn,… 

- Tro, khói bụi. 

- Tiếng ồn từ các thiết bị máy móc (tiếng nổ 

thử động cơ, thiết bị trong dây chuyền lắp ráp, 

hoạt động vận tải, chuyên chở xuất nhật thiết 

bị,….). 
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2.2 

Sản xuất sản phẩm điện tử, 

máy vi tính và sản phẩm 

quang học; sản xuất thiết bị 

điện 

- Khí thải từ quá trình hàn, hơi dung môi phát 

sinh từ quá trình keo dán. 

- Khí thải từ quá trình cố định các linh kiện 

vào bản mạch. 

- Nhiệt độ từ quá trình hàn. 

2.3 

Sản xuất chế biến thực 

phẩm; sản xuất đồ uống, 

sản xuất thuốc, hóa dƣợc, 

sản xuất thuốc lá, ngành dệt 

(không nhuộm); sản xuất 

trang phục. 

- Bột thuốc, hóa chất trong quá trình sản xuất. 

- Bụi, khí thải (SO2, CO, NOx,…), hơi hữu cơ, 

dung môi cồn,… 

- Mùi thuốc bảo quản. 

- Tiếng ồn từ quá trình máy móc, thiết bị. 

2.4 

Chế biến g  và  sản xuất 

sản phẩm từ g , tre nứa, 

sản xuất sản phẩm từ  rơm 

rạ, vật liệu tết bệt; sản xuất 

sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác; tái chế phế 

liệu. 

- Bụi, nhiệt thừa, mùn cƣa, cát,… 

3 
Khu hành chính - thƣơng 

mại dịch vụ, nhà kho. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, rác văn phòng từ các 

văn phòng làm việc khu hành chính, nhà kho 

phát sinh mùi hôi. 

- Thiết bị điều hòa nhiệt độ, máy lạnh từ khu 

hành chính - TMDV. 

4 Công viên cây xanh 
- Thuốc trừ sâu bảo vệ khu công viên cây 

xanh, cây xanh cách ly trong khu công nghiệp. 

5 Xử lý nƣớc thải tập trung - Mùi từ xử lý nƣớc thải. 

B Nguồn gây tác động môi trƣờng nƣớc 

1 Hoạt động sản xuất 

- Nƣớc thải sản xuất với thành phần chính 

gồm chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, kim loại 

nặng, hóa chất đặc thù, tổng N, tổng P, 

coliform,… 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân sản xuất, 

nhân viên quản lý trong các cơ sở sản xuất. 

- Ngoài ra trong quá trình sản xuất các nhà 

máy còn phát sinh nƣớc thải vệ sinh thiết bị sản 
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xuất, nhà xƣởng… chứa dầu mỡ, hóa chất… và 

nƣớc thải làm nguội thiết bị có nhiệt độ cao. 

1.1 

Sản xuất ô tô, xe có động 

cơ khác; sản xuất sản phẩm 

kim loại đúc sẵn, sản xuất 

máy móc thiết bị, công 

nghệ chế biến. 

- Nƣớc thải từ quá trình làm mát thiết bị và sản 

phẩm. 

- Nƣớc dùng để pha chế hóa chất để tẩy, rửa 

kim loại, sơn mạ màu. 

- Thành phần chính trong nƣớc thải: khoáng 

chất, dầu, mỡ thừa, cặn bụi, oxit sắt,…. 

1.2 

Sản xuất sản phẩm điện tử, 

máy vi tính và sản phẩm 

quang học; sản xuất thiết bị 

điện 

- Kim loại nặng (Thủy ngân, asen, chì, crom, 

cadimi,…). 

1.3 

Sản xuất chế biến thực 

phẩm; sản xuất đồ uống, 

sản xuất thuốc, hóa dƣợc, 

sản xuất thuốc lá, ngành dệt 

(không nhuộm); sản xuất 

trang phục. 

- Hàm lƣợng hữu cơ rất cao, hữu cơ khó phân 

hủy chiếm tỷ lệ lớn. 

- Chứa các chất kháng sinh. 

- COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, sunfua, 

coliform, nhiệt độ, tổng P, tổng N, Clo dƣ. 

- Quá trình sản xuất thuốc và sản xuất vỏ 

nang, quá trình lau rửa các thiết bị, dụng cụ sau 

một mẻ hoạt động, nƣớc thải này chứa các 

thành phần khó xử lý nhƣ hợp chất vòng β- 

lactams, các chất hoạt động bề mặt, thuốc thử, 

dung môi,…chứa hàm lƣợng dầu mỡ, hợp chất 

mạch vòng gelatin rất khó xử lý. 

1.4 

Chế biến g  và  sản xuất 

sản phẩm từ g , tre nứa, 

sản xuất sản phẩm từ  rơm 

rạ, vật liệu tết bệt; sản xuất 

sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác; tái chế phế 

liệu. 

- Nƣớc thải từ khu vực rửa sơn, vệ sinh máy 

móc, thiết bị,… 

- SS, COD ở trong nƣớc thải rất cao, chứa 

nhiều dung môi,... 

2 
Khu hành chính - thƣơng 

mại dịch vụ, nhà kho. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của nhân viên làm việc 

trong khu hành chính, nhà kho. 

3 Giao thông, sân bãi 
- Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo rác trên bề 

mặt. 
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4 Xử lý nƣớc thải tập trung - Nƣớc thải.  

C Nguồn gây tác động môi trƣờng chất thải rắn 

1 Các cơ sở sản xuất 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân sản 

xuất, nhân viên quản lý trong các cơ sở sản 

xuất. 

- Chất thải rắn công nghiệp từ các cơ sở sản 

xuất khá phong phú và nhiều thành phần khác 

nhau: phế liệu kim loại, phế phẩm, vỏ chai thủy 

tinh, nhựa, các loại bao bì chai lọ đựng hóa 

chất, sản phẩm, phế phẩm vải vụn,… 

1.1 

Sản xuất ô tô, xe có động 

cơ khác; sản xuất sản phẩm 

kim loại đúc sẵn, sản xuất 

máy móc thiết bị, công 

nghệ chế biến. 

- Bao túi PVC, giấy tráng nhôm 

1.2 

Sản xuất sản phẩm điện tử, 

máy vi tính và sản phẩm 

quang học; sản xuất thiết bị 

điện 

- Rác thải chứa nhiều hóa chất, các tạp chất và 

kim loại. 

- CTR từ quá trình sửa chữa, thay thế thiết bị. 

- Bia các-tông, xốp, plastic, g , găng tay, bo 

mạch hỏng, chân linh kiện,… 

1.3 

Sản xuất chế biến thực 

phẩm; sản xuất đồ uống, 

sản xuất thuốc, hóa dƣợc, 

sản xuất thuốc lá, ngành dệt 

(không nhuộm); sản xuất 

trang phục. 

- Bao bì các loại, dƣợc phẩm quá hạn, nhiễm 

khuẩn. 

- Các hóa chất bảo quản. 

1.4 

Chế biến g  và  sản xuất 

sản phẩm từ g , tre nứa, 

sản xuất sản phẩm từ  rơm 

rạ, vật liệu tết bệt; sản xuất 

sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác; tái chế phế 

liệu. 

- Mùn cƣa, bụi g , giấy nhám, g  vụn,…. 

- Các sản phẩm bỏ dính sơn, vỏ hộp đựng sơn. 

- Các hóa chất bảo quản. 

2 
Khu hành chính - thƣơng 

mại dịch vụ, nhà kho 

- Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên làm 

việc trong khu hành chính, nhà kho. 

3 Công viên cây xanh - Chất thải rắn thành phần thực vật tự nhiên: lá 



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 82 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

cây rụng, cành cây khô… 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Khi dự án đƣợc đƣa vào hoạt động, các hoạt động chính trong khu quy 

hoạch sẽ gây các tác động khác nhau lên môi trƣờng tùy thuộc nguồn gây tác động, 

các nguồn gây tác động chính bao gồm: các khu nhà xƣởng, kho bãi, các khu dịch 

vụ công cộng, giao thông trong khu vực, khu vực hành chính... dẫn đến sự ảnh 

hƣởng và diễn biến môi trƣờng không có lợi. 

- Quá trình hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp sẽ 

sinh ra nhiều loại chất thải khác nhau, m i loại chất thải sẽ có nguồn phát sinh 

khác nhau. Do đó tính chất ô nhiễm cũng khác nhau và vì thế mà tác động của 

chúng cũng khác nhau. 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

A Nguồn gây tác động môi trƣờng  hông  h , ti ng ồn 

1 
- Hoạt động giao thông vận 

tải trong khu công nghiệp. 

- Các phƣơng tiện giao thông của công nhân 

sản xuất và nhân viên làm việc trong khu công 

nghiệp. 

- Các phƣơng tiện giao thông vận chuyển hàng 

hóa ra vào trong khu công nghiệp. 

2 Hoạt động sản xuất 

- Tiếng ồn phát sinh từ các cơ sở sản xuất (dệt 

may, cơ khí, hóa chất, chế biến thủy hải sản, 

khu xử lý nƣớc thải tập trung).  

- Bụi, khí thải (SO2, CO, NOx,…), hơi hữu cơ, 

dung môi cồn,… 

- Mùi hôi phát sinh từ chất thải rắn sinh hoạt 

của công nhân trong các nhà máy sản xuất. 

- Hệ thống cống thoát nƣớc, thùng rác (chứa 

rác thực phẩm) tập trung trong các cơ sở sản 

xuất, dọc đƣờng giao thông nội bộ… 

3 
Khu hành chính - thƣơng 

mại dịch vụ, nhà kho. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, rác văn phòng từ các 

văn phòng làm việc khu hành chính, nhà kho 

phát sinh mùi hôi. 

- Thiết bị điều hòa nhiệt độ, máy lạnh từ khu 

hành chính - TMDV. 

4 Công viên cây xanh - Thuốc trừ sâu bảo vệ khu công viên cây 
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xanh, cây xanh cách ly trong khu công nghiệp. 

5 Xử lý nƣớc thải tập trung - Mùi từ xử lý nƣớc thải. 

B Nguồn gây tác động môi trƣờng nƣớc 

1 Hoạt động sản xuất 

- Nƣớc thải sản xuất với thành phần chính 

gồm chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, kim loại 

nặng, hóa chất đặc thù, tổng N, tổng P, 

coliform,… 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân sản xuất, 

nhân viên quản lý trong các cơ sở sản xuất. 

- Ngoài ra trong quá trình sản xuất các nhà 

máy còn phát sinh nƣớc thải vệ sinh thiết bị sản 

xuất, nhà xƣởng… chứa dầu mỡ, hóa chất…và 

nƣớc thải làm nguội thiết bị có nhiệt độ cao. 

2 
Khu hành chính - thƣơng 

mại dịch vụ, nhà kho. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của nhân viên làm việc 

trong khu hành chính, nhà kho. 

3 Giao thông, sân bãi 
- Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo rác trên bề 

mặt. 

4 Xử lý nƣớc thải tập trung - Nƣớc thải.  

C Nguồn gây tác động môi trƣờng chất thải rắn 

1 Các cơ sở sản xuất 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân sản 

xuất, nhân viên quản lý trong các cơ sở sản 

xuất. 

- Chất thải rắn công nghiệp từ các cơ sở sản 

xuất khá phong phú và nhiều thành phần khác 

nhau: phế liệu kim loại, phế phẩm, vỏ chai thủy 

tinh, nhựa, các loại bao bì chai lọ đựng hóa 

chất, sản phẩm, phế phẩm vải vụn,… 

2 
Khu hành chính - thƣơng 

mại dịch vụ, nhà kho 

- Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên làm 

việc trong khu hành chính, nhà kho. 

3 Công viên cây xanh 
- Chất thải rắn thành phần thực vật tự nhiên: lá 

cây rụng, cành cây khô… 

 

7.5.3. Phân t ch tác động và diễn bi n môi trƣờng khi thực hiện quy hoạch 
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a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng các khu sản xuất và khu chứa năng sẽ đƣợc xây 

dựng theo từng đợt tùy các nhà đầu tƣ và tổ chức xây dựng, quá trình xây dựng vì 

vậy sẽ không tiến hành đồng bộ. 

- Khu vực quy hoạch ban đầu sẽ tổ chức các công tác: giải tỏa, đền bù, san lấp 

mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh (giao thông nội bộ, cấp điện, cấp 

nƣớc, thoát nƣớc và vệ sinh môi trƣờng,…) với các hoạt động và nguồn gây tác 

động sau: 

Môi trường đất: 

- Vật liệu san nền chứa các thành phần không thích hợp gây ô nhiễm hữu cơ, 

kim loại nặng cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng đất. 

- Các loại máy thi công công trình nhƣ máy đóng cọc, máy dập hay công tác 

nổ mìn sẽ gây chấn động môi trƣờng đất… nhƣng tác động này chỉ mang tính chất 

tạm thời, xem nhƣ không đáng kể. 

Môi trường không khí, tiếng ồn: 

- Khí thải: 

+ Trong giai đoạn xây dựng ô nhiễm không khí phát sinh do các nguồn nhƣ: 

bụi (tổng các hạt bụi lơ lửng), khí độc (SO2, NOx, hợp chất bay hơi và chì) từ thiết 

bị xây dựng và đào xới đất. 

+ Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện vận tải. Do hầu hết máy móc thiết bị 

đều sử dụng xăng hoặc dầu làm nhiên liệu nên chúng thải ra bụi, SO2, NOx, 

Hydrocarbon,…vào không khí. 

+ Ô nhiễm bụi đƣờng bị bốc lên do các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

Công nhân xây dựng trên công trƣờng và dân cƣ sống gần khu vực thi công 

cũng sẽ bị ảnh hƣởng của bụi và khí thải từ các quá trình này. Ngoài các tác động 

trên bụi còn có thể gây mất cảnh quan môi trƣờng, bám trên các bề mặt làm giảm 

tuổi thọ của các thiết bị, máy móc, công trình, làm tăng độ đục của nƣớc. Với thực 

vật, bụi có thể che lấp bề mặt lá làm giảm quá trình hô hấp và quang hợp của thực 

vật; cây có thể còi cọc, héo lá, kém phát triển và giảm năng suất của cây trồng. 

- Tiếng ồn có thể phát sinh do thiết bị xây dựng, các loại máy (máy đóng cọc, 

máy đào, máy xúc…), phƣơng tiện vận chuyển nhƣ xe lu, xe chở đất đá, vật liệu 

xây dựng. 

Môi trường nước: 
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- Nƣớc mƣa chảy tràn: nƣớc mƣa sẽ kéo theo đất, cát, dầu mỡ… có trên mặt 

đất xuống hệ thống thu gom nƣớc mƣa của nhà xƣởng làm tăng độ đục của nƣớc, 

gây bồi lắng nguồn tiếp nhận, gây ảnh hƣởng đến hệ sinh vật trong nƣớc.  

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân: Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa các 

chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ hoà tan và các loại vi khuẩn. Các chất này có thể gây 

ô nhiễm nguồn nƣớc của khu vực nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

Môi trường chất thải rắn: 

- Nhiều loại rác xây dựng nhƣ đất, đá, cát, xà bần, sắt thép vụn bị rơi vãi do 

quá trình thi công hay do quá trình vận chuyển trong công trình.  

- Ngoài ra, phần chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng cũng đáng 

kể. 

Sự cố rủi ro môi trường: 

- Quá trình thi công xây dựng có khả năng xảy ra các sự cố về an toàn lao 

động cho công nhân xây dựng, đặc biệt đối với những công trƣờng không tuân thủ 

đúng tiêu chuẩn về an toàn lao động.  

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu (xăng, dầu) do bảo quản, dự trữ không cẩn thận trong 

quá trình thi công xây dựng có khả năng gây cháy nổ.  

- Sự cố hỏa hoạn, cháy nổ trong khu vực công trình có khả năng phát tán 

nhanh và khó dập tắt nhanh chóng, tạo ra những thiệt hại vật chất, sinh mạng và 

ảnh hƣởng đến hệ thực vật.  

Tác động đến sức khoẻ công nhân: 

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn là những nhân tố quan trọng ảnh hƣởng trực 

tiếp tới sức khoẻ công nhân, ảnh hƣởng khả năng tập trung công việc, giảm hiệu 

quả sản xuất của công nhân và tăng nguy cơ tai nạn trong lao động. 

- Chất thải rắn phát sinh bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt của công nhân (bao 

bì, vỏ đồ hộp, túi ni lông,…) và chất thải rắn xây dựng (bao xi măng, đất đá rơi vãi, 

thép vật liệu thừa, gạch vỡ, đá thừa,…). Trong giai đoạn xây dựng lƣợng rác này 

có tải lƣợng lớn nhƣng lại khó kiểm soát, đặc biệt là các vật liệu sắc nhọn, nguy 

hiểm nhƣ đinh rỉ sét, dây kẽm rỉ, lƣỡi cƣa, mảnh kim loại, mảnh thuỷ tinh,… có thể 

gây ảnh hƣởng trực tiếp tới công nhân thi công. 

Tác động đến môi trường xã hội: 

- Tập trung đông công nhân xây dựng gây mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội,… 

- Các sự cố môi trƣờng: cháy nổ, tai nạn lao động,… 
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- Hoạt động tập trung công nhân xây dựng có khả năng gây mất an ninh trật 

tự, tệ nạn xã hội, ảnh hƣởng đến đời sống, văn hóa dân cƣ trong khu vực và khu 

vực kế cận. 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Môi trường không khí, tiếng ồn: 

- Trong khu quy hoạch, ô nhiễm khí thải chủ yếu do:  

+ Khí thải sinh hoạt: hoạt động thƣờng ngày của con ngƣời nhƣ đốt nhiên liệu 

dầu, đốt củi, than, đốt rác đƣa vào môi trƣờng lƣợng khí thải gây ảnh hƣởng đáng 

kể bao gồm: bụi, khí CO2, NOx, HF… hay quá trình phân hủy chất thải rắn sinh 

hoạt, nƣớc thải sinh hoạt giải phóng H2S, NH3, CH4, mecaptan…và phát sinh mùi 

hôi. 

+ Khí thải giao thông: khói bụi từ hoạt động của các phƣơng tiện giao thông, 

mùi hôi từ các thùng chứa rác dọc tuyến giao thông,…  

Tuy nhiên, các khu công nghiệp mới hầu hết đều đạt tiêu chuẩn cao về mặt 

thẩm mỹ nên hiện tƣợng ô nhiễm mùi hôi từ thùng chứa chất thải rắn,…không 

đáng kể. Ô nhiễm mùi hôi từ nhà bếp, nhà vệ sinh sẽ đƣợc hạn chế bằng cửa thông 

gió, sử dụng nhiên liệu sạch (gas, điện,…), sử dụng chất sát trùng, tẩy rửa để duy 

trì điều kiện vi khí hậu trong lành. 

+ Thải nhiệt thừa: từ các thiết bị làm lạnh, bếp đun. Các khu thƣơng mại dịch 

vụ sẽ sử dụng nhiều máy lạnh, bếp đun cùng với sự đông đúc về ngƣời và các 

phƣơng tiện đi lại tạo một sức ép lớn đối với môi trƣờng không khí. 

- Tiếng ồn: có thể phát sinh từ một số cơ sở sản xuất đặc trƣng gây tiếng ồn 

lớn, tuy nhiên các cơ sở sẽ phải có giải pháp kiểm soát tốt tiếng ồn, do đó ảnh 

hƣởng này sẽ đƣợc giảm thiểu tối đa.  

Môi trường nước: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: nƣớc mƣa đƣợc tập trung trên toàn bộ diện tích khu 

vực. Trong quá trình chảy trên mặt đất có thể lôi kéo theo đất, cát và màng dầu rơi 

vãi trong quá trình vận chuyển, tàng trữ và sử dụng.  

- Nƣớc thải sinh hoạt: nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ KCN (nƣớc thải sinh 

hoạt từ các khu ban quản lý, khu văn phòng, khu TMDV và nƣớc thải sinh hoạt từ 

các khu sản xuất) có thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ bị phân 

hủy sinh học; hàm lƣợng chất dinh dƣỡng cao (N, P); chứa nhiều vi sinh vật gây 

bệnh, đặc biệt là Coliform. Nếu không kiểm soát tốt nguồn nƣớc thải này sẽ có 

nguy cơ lan truyền ô nhiễm vào nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm, gây nên dịch bệnh 

cho ngƣời và gây ô nhiễm môi trƣờng. Mặt khác, khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu 
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cơ sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi trùng phát 

triển nhanh chóng, ruồi mu i cũng phát triển theo và hậu quả là rất dễ đƣa đến các 

dịch bệnh lan truyền. 

- Nƣớc thải sản xuất: 

Theo dự tính, lƣu lƣợng nƣớc thải của KCN Tam Anh 2 khi đi vào hoạt động 

khoảng 4.000 m³/ngđ. 

Trong nƣớc thải của các xí nghiệp công nghiệp hoạt động trong dự án có chứa 

nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau. Loại nƣớc thải này nếu không đƣợc xử lý triệt 

để trƣớc khi thải ra môi trƣờng sẽ có những tác động xấu đến chất lƣợng nguồn 

nƣớc mặt trong khu vực. Nhƣ đã phân tích ở phần trên, trong nƣớc thải có chứa 

nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất hữu cơ cao, đôi khi có kim loại nặng, hóa 

chất độc hại, ngoài ra còn có thể làm thay đổi độ pH của nguồn nƣớc. Ảnh hƣởng 

của các tác động đó lên môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

+ Ô nhiễm nguồn nước mặt: 

Nƣớc thải này sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc ở cấp độ lớn do sự tƣơng tác giữa 

các chất bẩn trong nƣớc tạo ra các ảnh hƣởng lâu dài đến hệ sinh vật nƣớc và các 

hệ sinh vật ven bờ nếu nƣớc thải đƣợc xả ra mà không đƣợc xử lý triệt để. Nguồn 

tiếp nhận nƣớc bị ảnh hƣởng trực tiếp từ nƣớc thải của khu công nghiệp là các 

kênh tiếp nhận xung quanh đó.  

+ Nước thải có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp: 

Một số ngành công nghiệp có nhiệt độ nƣớc thải khá cao xuất phát từ quá 

trình sản xuất, làm mát máy móc thiết bị .Còn một số ngành có nƣớc thải với nhiệt 

độ khá thấp nhƣ chế biến thực phẩm,...Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, vƣợt 

ngƣỡng chịu đựng sẽ làm cho sinh vật bị tiêu diệt, gây mất cân bằng sinh thái cho 

môi trƣờng nƣớc, kéo theo một số hậu quả khác cho nguồn tiếp nhận nhƣ giảm khả 

năng phân hủy chất ô nhiễm, tăng số lƣợng của một số vi sinh vật có hại. 

Tuy nhiên, nƣớc thải của khu công nghiệp là nƣớc thải tổng hợp từ các nguồn 

nƣớc thải công nghiệp khác nhau nên nhiệt độ của nƣớc thải sẽ đƣợc trộn lẫn và 

cân bằng nhiệt độ ngay khi đƣợc dẫn trong mƣơng thóat nƣớc đến bể điều hòa. Do 

đó, nhiệt độ hầu nhƣ không ảnh hƣởng đến các công trình xử lý sinh học phía sau. 

+ Nước thải chứa nhiều dầu mỡ: 

Khi dầu mỡ nhiễm vào nguồn nƣớc dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh vật, 

nồng độ từ 0,1 - 0,5 mg/L sẽ làm cho các loại thủy sản bị nhiễm dầu, giảm năng 

suất và chất lƣợng (tiêu chuẩn dầu trong các nguồn nƣớc nuôi cá là 0,05 mg/L). 

Dầu mỡ trong nƣớc thải sẽ bị chuyển hóa thành phenol và các dẫn xuất của clo và 
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phenol. Các chất này có khả năng làm cho động thực vật bị nhiễm độc, tích tụ lâu 

dài trong cơ thể, gây ung thƣ và gián tiếp ảnh hƣởng đến con ngƣời. Do đó nƣớc 

thải chứa nhiều dầu mỡ phải đƣợc xử lý triệt để trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ và chất lơ lửng cao: 

Lƣợng chất hữu cơ, chất lơ lửng trong nƣớc quá cao sẽ làm cho nƣớc bị đục, 

ảnh hƣởng đến sự quang hợp của thực vật, giảm khả năng tự làm sạch của nguồn 

nƣớc. 

Chất lơ lửng nhiều cũng sẽ tạo thành một lớp bùn nổi trên mặt nƣớc, che phủ 

bề mặt, hạn chế sự khuyếch tán khí oxy vào nƣớc, sự hấp thu ánh sáng cũng giảm. 

Vì thế các vi sinh vật hiếm khí sẽ có điều kiện phát triển và tạo thành các khí độc 

sau quá trình phân hủy chất hữu cơ nhƣ khí H2S, CH4, Mercaptan,... gây mùi hôi 

cho lƣu vực nƣớc và môi trƣờng không khí quanh vùng. 

+ Nước thải chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh: 

Các loại nƣớc thải này có thể gây bệnh cho động vật và gián tiếp gây bệnh 

cho khu vực lân cận dự án nếu thải ra môi trƣờng mà không xử lý vi khuẩn. Những 

vi khuẩn xuất hiện trong nƣớc thải loại này thƣờng là E. Coli, Streptococcus,... và 

một số vi khuẩn gây bệnh khác. Do đó cần khử trùng nƣớc thải trƣớc khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. Điều này vừa giữ vệ sinh môi trƣờng vừa tránh lây lan mầm bệnh 

ra khu vực xung quanh. 

+ Ô nhiễm nước ngầm: 

Nếu nƣớc thải của cụm công nghiệp không đƣợc xử lý triệt để mà thải ra môi 

trƣờng sẽ làm cho cả khu vực bị ô nhiễm, ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng do 

các chất bẩn ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất, ô nhiễm các tầng nƣớc ngầm gần 

nhất. 

- Nƣớc rỉ rác từ bãi trung chuyển rác của KCN: 

Các thông số gây ô nhiễm có trong nƣớc rỉ rác nhƣ SS, BOD5, COD, tổng 

nitơ, tổng photpho tồn tại với nồng độ rất cao nếu không đƣợc xử lý rất dễ làm ô 

nhiễm trầm trọng môi trƣờng nƣớc trong khu vực nhƣ ảnh hƣởng đến các loài thuỷ 

sinh sống trong nƣớc, gây phú dƣỡng hoá nguồn nƣớc,...  

Đối với các tầng nƣớc ngầm, quá trình ngấm của nƣớc rỉ rác từ trạm trung 

chuyển CTR có khả năng làm tăng hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng trong nƣớc 

ngầm nhƣ NH4, NO3
-
, PO4

+
,…đặc biệt là chi tiêu NO2 có tính độc hại cao đối với 

con ngƣời và động vật. 

Nƣớc rỉ rác ngấm vào đất làm cho mức độ tăng trƣởng và khả năng hoạt động 

của các loại vi khuẩn trong đất kém đi, làm giảm khả năng phân hủy các chất hữu 
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cơ có trong đất thành những chất dinh dƣỡng cho cây trồng, gián tiếp làm giảm sự 

phát triển của cây trồng cũng nhƣ năng suất của nó, làm cho đất trở nên bị thoái 

hóa, bạc màu. Ảnh hƣởng của nƣớc rỉ rác lên đất đai rất nghiêm trọng, mang tính 

chất lâu dài và rất khó khắc phục nếu nó thấm theo mạch ngang. 

Môi trường chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu các loại rác hữu cơ 

phát sinh trong quá trình ăn uống, hoạt động hàng ngày của công nhân viên. Thành 

phần chủ yếu là thức ăn dƣ thừa, bao bì, giấy gói, hộp nhựa... 

- Chất thải rắn công nghiệp: 

+ Tổng khối lƣợng chất thải rắn sản xuất phát sinh trong KCN Tam Anh 2 có 

thể ƣớc tính khoảng 150 tấn/ngày, dựa trên lƣợng phát thải bình quân: 0,5 

tấn/ha/ngày. 

+ CTR sản xuất rất đa dạng, đặc tính của chúng phụ thuộc vào trình độ công 

nghệ và loại hình sản xuất. Đối với từng ngành sản xuất dự kiến đầu tƣ vào KCN, 

thành phần và số lƣợng CTR phát sinh cũng khác nhau (bao gồm các loại giấy, bao 

bì, vải vụn, sản phẩm hƣ hỏng, bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải, bụi từ các thiết bị 

lọc khí thải,...).  

Môi trường kinh tế - xã hội: 

- Tác động đến cơ cấu sử dụng đất: việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ 

vùng đất nông nghiệp kém chất lƣợng sang đất sản xuất công nghiệp, chắc chắn sẽ 

mang lại hiệu quả cao hơn. Ngoài việc thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, dự án xây 

dựng KCN còn đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc một khoản thu từ việc cho thuê 

đất. 

- Tác động đến các dịch vụ công cộng: khi đi vào hoạt động, dự án KCN Tam 

Anh 2 sẽ có những tác động tích cực thúc đẩy phát triển các dịch vụ công cộng 

trong khu vực bao gồm: dịch vụ văn phòng; dịch vụ hành chính, pháp lý; dịch vụ 

thông tin nội bộ; dịch vụ thƣơng mại (ăn uống, công nghiệp, bán lẻ); dịch vụ vệ 

sinh môi trƣờng; dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận chuyển,... 

- Tác động đến chất lƣợng cuộc sống cộng đồng: cùng với sự phát triển của 

sản xuất công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung cũng làm tăng thêm giá 

trị của đất đai trên địa bàn đang xét, tạo nên một cảnh quan mới với tiến trình công 

nghiệp hóa nhanh hơn. Đồng thời các điều kiện văn hóa, tinh thần của m i ngƣời 

dân cũng đƣợc cải thiện, ý thức về văn minh xã hội cũng đƣợc nâng cao trong m i 

ngƣời. 
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- An ninh, trật tự, an toàn xã hội: khi dự án đi vào hoạt động lƣợng công nhân 

lao động trực tiếp và gián tiếp khá đông. Đây là một khối lƣợng công nhân rất lớn 

đòi hỏi nhu cầu về con ngƣời, việc đào tạo tay nghề, sắp xếp ch  ăn ở, điều kiện cơ 

sở hạ tầng về điện nƣớc, vệ sinh môi trƣờng là rất cao. Bên cạnh đó các tệ nạn xã 

hội, các dịch vụ ăn uống, nhu cầu về giải trí,…cũng tăng lên rất cao. Đây chính là 

các tác động tiêu cực có thể kéo theo làm ảnh hƣởng đến tình hình an ninh xã hội, 

tai nạn giao thông có thể tăng lên; tình hình vệ sinh môi trƣờng cũng sẽ có chiều 

hƣớng xấu đi nếu nhƣ không có biện pháp xử lý phù hợp. 

Sự cố môi trường: 

- Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí gây ra tác hại lớn (đặc biệt 

là rò rỉ gas) nhƣ cháy nổ, gây độc… dẫn tới những thiệt hại lớn về tính mạng, kinh 

tế - xã hội cũng nhƣ hệ sinh thái. 

- Sự cố cháy nổ dẫn tới những thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội, làm ô nhiễm 

hệ sinh thái nƣớc, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hƣởng 

đến tính mạng, vật nuôi và tài sản. 

7.5.4. Kịch bản bi n đổi  h  hậu  

- Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở quy mô toàn cầu do các hoạt động của con 

ngƣời làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển. Biến đổi khí hậu sẽ 

tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trƣờng trên phạm vi toàn thế 

giới. Vấn đề biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình 

phát triển và an ninh toàn cầu nhƣ lƣơng thực, nƣớc, năng lƣợng, các vấn đề về an 

toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thƣơng mại. 

- Hiện nay, việc chịu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đối với khu quy hoạch 

chƣa đƣợc nghiên cứu và cũng chƣa có các biểu hiện rõ nét. Trong những năm qua 

tần suất của những tai biến môi trƣờng xảy ra mang tính ngẫu nhiên và không 

mang tính chu kỳ. Tuy nhiên trong những năm gần đây vào mùa h , những đợt 

nắng nóng thƣờng có xu thế nóng hơn, lƣợng mƣa thƣờng tập trung vào ít ngày 

hơn và cƣờng độ mƣa lớn hơn dễ gây ra lũ lụt. 

- Có thể tóm tắt những sự cố môi trƣờng liên quan đến biến đổi khí hậu có thể 

xảy ra ở khu vực quy hoạch nhƣ sau: 

 + Tăng tần số, cƣờng độ, tính biến động và tính cực đoan của các hiện tƣợng 

thời tiết nguy hiểm nhƣ bão, lốc,... các thiên tai liên quan đến nhiệt độ và mƣa nhƣ 

thời tiết khô nóng, lũ lụt, hạn hán,... 
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 + Chế độ mƣa thay đổi có thể gây lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mƣa và hạn 

hán vào mùa khô, gây khó khăn cho việc cấp nƣớc và tăng mâu thuẫn trong sử 

dụng nƣớc. 

 + Nhiệt độ và mức độ khô hạn gia tăng cũng làm tăng nguy cơ phát triển sâu 

bệnh, dịch bệnh,... 

7.6. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔNG THỂ NGĂN NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƢỜNG KHU THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

7.6.1. Giải pháp về kỹ thuật 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí: 

- Các hạng mục công trình thi công đƣợc che chắn, đảm bảo đúng quy định về 

xây dựng. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá phải đƣợc phủ kín bằng bạt, 

thùng xe đóng kín, không chở quá tải trọng của xe. 

- Bảo đảm an toàn, không để rò rỉ khi vận chuyển vật liệu, nguyên nhiên liệu 

rời hay ở dạng lỏng. Thu gom nhanh chóng và triệt để đất cát rơi vãi trong quá 

trình vận chuyển. 

- Không sử dụng các xe ô tô, các máy móc quá cũ để vận chuyển nguyên vật 

liệu và thi công công trình, đƣợc bảo dƣỡng định kỳ nhằm đảm bảo an toàn trong 

thi công và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trƣờng: tiêu chuẩn khí thải, tiêu chuẩn 

mức ồn, độ rung. 

- Tiến hành phun nƣớc tạo độ ẩm, giảm nồng độ phát tán bụi tại khu vực công 

trƣờng xây dựng trong những ngày thời tiết nóng, nắng và khí hậu khô hanh. 

- Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công lập kế hoạch thi công các hạng mục 

công trình hợp lý để giảm thiểu bụi, khí độc, độ ồn, rung. 

Khống chế ô nhiễm tiếng ồn, rung: 

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn đƣợc kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động 

trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn, rung cho thiết 

bị xây dựng.  

- Xe cơ giới, xe tải nặng, thiết bị thi công mà dự án sử dụng phải qua kiểm tra 

về độ ồn, rung, đây là điều kiện đấu thầu mà chủ đầu tƣ dự án sẽ đƣa vào. 

- Các công nhân xây dựng sẽ đƣợc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các 

nút bịt tai nếu cần thiết. 

- Bố trí thiết bị gây ồn cách khu dân cƣ 200 – 300 m. 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: 



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 92 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân: Bố trí các nhà vệ sinh lƣu động phục vụ 

công nhân thi công và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom vận chuyển đi xử lý 

đúng quy định. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: đƣợc bố trí thoát theo các hố ga thu nƣớc mƣa trong 

khu vực dẫn vào các kênh xung quanh dự án. 

- Nƣớc thải từ hoạt động rửa phƣơng tiện vận chuyển trƣớc khi ra khỏi công 

trƣờng đƣợc thu gom và xử lý bằng phƣơng pháp lắng, sau đó sử dụng để tƣới cây, 

rửa đƣờng. Bùn đất, cát tại hố lắng đƣợc nạo vét và thuê các đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn: 

- Chất thải rắn xây dựng: chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, 

cốp pha, vật liệu xây dựng hƣ hỏng, các chất thải này sẽ đƣợc tập trung lại và phân 

loại ra thành các nhóm và xử lý nhƣ sau: 

+ Xà bần sẽ đƣợc xúc đem đi san lấp nền ngay tại KCN. 

+ Sau khi kết thúc, các loại cốp pha bằng g  đƣợc bán để làm nguyên liệu đốt. 

+ Các loại sắt thép vụn đƣợc thu gom lại và bán cho các cơ sở thu mua. 

+ Các loại rác khác nhƣ bao giấy (bao xi măng) thùng nhựa, dây nhựa,…tách 

riêng để bán cho các cơ sở tái chế. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: lƣợng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây 

dựng có khối lƣợng không cao, biện pháp kiểm soát là: 

+ Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi sau các bữa ăn. 

+ Tất cả rác sinh hoạt từ khu vực nhà tạm cho công nhân đƣợc thu gom và tập 

trung vào các thùng chứa có dung tích 200 lít. Chủ đầu tƣ sẽ hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

Giảm thiểu sự cố môi trường: 

- Thực hiện công tác rà phá bom mìn tồn lƣu trong toàn bộ khu vực dự án 

trƣớc khi triển khai thi công xây dựng. 

- Trên công trƣờng các khu vực thi công nguy hiểm đƣợc bảo vệ bằng rào 

chắn, cắm đầy đủ biển báo. Các khu vực thi công, đƣờng giao thông sẽ có đƣờng 

chiếu sáng ban đêm. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh 

hƣởng đến sức khỏe công nhân trực tiếp lao động.  

- Dàn giáo, kĩ thuật xây dựng phải đảm bảo không gây ra tai nạn lao động cho 

nhân công, cũng nhƣ cho những ngƣời làm việc trong khu vực thi công. 
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b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

- Nƣớc thải sinh hoạt: đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trƣớc khi vào cống 

thu nƣớc thải riêng và đƣa về trạm xử lý KCN. 

 - Nƣớc thải công nghiệp: đƣợc xử lý sơ bộ tại các nhà máy với công nghệ 

phù hợp theo đặc thù sản xuất trƣớc khi thoát vào đƣờng cống thoát nƣớc của KCN 

về trạm xử lý. 

Trạm xử lý nƣớc thải đƣợc đặt ở khu đất hạ tầng kỹ thuật của khu công 

nghiệp, công suất Q = 12.500 m³/ngày. Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải đầu vào trạm 

xử lý tập trung của KCN đạt cột B, QCVN 40-2011/BTNMT. Nƣớc thải sau xử lý 

đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40-2011/BTNMT. 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn: 

- Cải thiện điều kiện vi khí hậu: 

+ Thực hiện chống nóng bằng các vật liệu cách nhiệt ngay khi xây dựng khu 

thƣơng mại dịch vụ, khu công trình công cộng, văn phòng, khu sản xuất, nhà 

xƣởng,… 

+ Đảm bảo điều kiện thông thoáng bằng hệ thống cửa sổ và cửa ra vào (tối 

thiểu chiếm 20% diện tích tƣờng nhà). 

+ Diện tích cây xanh và mặt nƣớc phải đảm bảo thông thoáng, cải thiện không 

khí. 

+ Bố trí các khu chức năng hợp lý phải tính tới khả năng thông gió tổng thể 

mà vẫn đảm bảo mỹ quan toàn khu. 

+ Khu vực đƣờng nội bộ phải thƣờng xuyên làm vệ sinh và phun nƣớc tƣới 

ẩm vừa làm giảm bụi vừa giảm bức xạ nhiệt từ mặt đƣờng. 

+ Rác lề đƣờng sẽ đƣợc chứa trong thùng rác đậy kín, tránh ruồi mu i phát 

triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trƣờng không khí. 

- Giảm ô nhiễm do giao thông: 

+ Khu vực đƣờng nội bộ phải thƣờng xuyên làm vệ sinh và phun nƣớc tƣới 

ẩm vừa làm giảm bụi vừa giảm bức xạ nhiệt từ mặt đƣờng, sửa chữa ngay các 

tuyến đƣờng khi phát hiện hƣ hỏng. 

+ Rác lề đƣờng sẽ đƣợc chứa trong thùng rác đậy kín, tránh ruồi mu i phát 

triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trƣờng không khí. 

+ Giảm số lƣợng xe cá nhân thay bằng phƣơng tiện công cộng, loại bỏ những 

xe quá cũ. Sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

- Giảm ô nhiễm do sinh hoạt: 



 
QHPKXD TL 1/2000 Khu Công Nghiệp Tam Anh 2 – Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 94 

+ Khu vực nhà bếp, khu nấu ăn phải lắp đặt hệ thống thu gom và hấp thụ khí 

thải bằng than hoạt tính để thu gom khói và xử lý mùi hôi, các ống khói cao 2 - 3 

m để pha loãng chất ô nhiễm trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

+ Khuyến khích sử dụng chất đốt sạch (gas, điện,…). 

- Giảm ô nhiễm tiếng ồn: 

+ Giữa các khu vực chức năng nhƣ công nghiệp, nhà xƣởng, kho, khu thƣơng 

mại dịch vụ, khu công cộng bố trí các loại cây xanh bóng mát vừa tạo cảnh quan 

vừa cách ly tiếng ồn. Giữa các khu thƣơng mại dịch vụ sẽ quy định những khoảng 

cách ly cây xanh thích hợp để giảm tiếng ồn và giảm tác động đến khu kế cận.  

+ Máy phát điện và máy điều hoà trung tâm đƣợc đặt trong buồng cách âm 

khu kỹ thuật. Lắp đệm chống ồn và chống rung khi lắp đặt máy phát điện, kiểm tra 

độ mòn và tra dầu mỡ thƣờng xuyên. 

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom m i ngày và 

đƣa đến trạm trung chuyển CTR của KCN. 

- Chất thải rắn công nghiệp:  

+ Kiểm soát chất thải công nghiệp cục bộ tại cơ sở sản xuất. 

+ Thực hiện quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại theo thông tƣ 

12/2011/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

+ Điểm tập kết CTR đƣợc dùng để tập trung tạm thời và phân loại rác, phải 

thông thoáng, thƣờng xuyên phun xịt các loại thuốc chống ruồi, mu i và phải đƣợc 

cách ly cây xanh tốt. 

Dự kiến bố trí trạm trung chuyển CTR ở khu đất hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp, công suất Q = 200 tấn/ngày, sau đó đƣợc vận chuyển đến xử lý tại cơ sở xử 

lý môi trƣờng theo hợp đồng của BQL khu công nghiệp. 

Sự cố môi trường 

- Phòng chống cháy nổ: 

+ Để phòng ngừa khả năng cháy nổ cần thực hiện tốt các yêu cầu về phòng 

cháy do cơ quan chức năng quy định nhƣ: các máy móc thiết bị phải có giấy chứng 

nhận xuất xứ k m theo. Có đầy đủ các thiết bị đo đạc và theo dõi các thông số kỹ 

thuật; Thiết lập các hệ thống báo cháy, đ n hiệu và phƣơng tiện thông tin tốt. Kiểm 

tra sự rò rỉ, các đƣờng ống kỹ thuật phải sơn đúng cách...; Tiến hành sửa chữa định 

kỳ. 

+ Các cơ sở sản xuất áp dụng các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, 

tuyên truyền giáo dục và pháp chế. 
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+ Tất cả các hạng mục công trình trong nhà cơ sở đều bố trí các bình cứu hỏa 

cầm tay, bình phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất dễ nhìn thấy để tiện việc sử 

dụng và phải thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình. 

- Phòng chống rò rỉ nguyên nhiên liệu: để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ 

nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí, chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với các cơ quan chức 

năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, phƣơng tiện vận 

tải và lập phƣơng án ứng cứu sự cố, tổ chức, thực hiện diễn tập công tác cấp cứu 

khi xảy ra sự cố thƣờng xuyên. 

- Phòng chống sự cố với trạm xử lý nƣớc thải: 

+ Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

+ Thƣờng xuyên giám sát nồng độ các chất ô nhiễm tại các điểm xả thải của 

nhà máy có khả năng gây ô nhiễm và ô nhiễm nặng. 

+ Lập kế hoạch bảo hành định kỳ đối với thiết bị máy móc và đối với những 

đơn vị công trình quan trọng cần có thiết bị dự phòng. 

+ Vận hành các hệ thống xử lý theo đúng quy trình đã lập. 

+ Để phòng ngừa sự cố trạm XLNT tập trung tạm ngừng hoạt động, chủ đầu 

tƣ sẽ trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị dự phòng nhƣ máy bơm, máy khuấy, 

máy châm hóa chất,… 

7.6.2. Giải pháp về ứng ph  với bi n đổi  h  hậu 

a. Giải pháp phi công trình 

- Tổ chức các buổi tiếp dân nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi 

khí hậu. 

- Tổ chức diễn tập ứng phó với những sự cố môi trƣờng nhƣ lụt, ngập úng.  

- Xây dựng các trạm quan trắc tại các khu vực dễ bị tổn thƣơng do biến đổi 

khí hậu. 

- Thực hiện chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. 

b. Giải pháp công trình 

- Xây dựng một số các công trình nhƣ nhà trú ẩn đa năng kiên cố phục vụ cho 

việc di dân tránh bão, lụt.  

- Nghiên cứu, áp dụng các quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

tài nguyên đất, nƣớc,… và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất. 

- Hạ tầng xanh vừa góp phần tạo lập không gian xanh, sinh thái, cảnh quan, 

cải thiện khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm vừa nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí 

hậu (giảm nguy cơ ngập úng cục bộ, tăng cƣờng thoát nƣớc khi có mƣa lớn, giữ 

nƣớc cho mùa khô, bổ cập thêm cho nƣớc ngầm,...). 
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- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức, tăng cƣờng công tác nghiên 

cứu khoa học, đề xuất các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

7.6.3.K  hoạch quản lý, giám sát môi trƣờng  

a. Quản lý môi trường 

- Chủ đầu tƣ dựa vào quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao 

thông nội bộ, cấp điện, cấp nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ, hệ thống thu 

gom nƣớc thải, nƣớc mƣa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải.  

- Thành phần nƣớc thải sau khi xử lý đƣợc khống chế tại đầu ra của hệ thống 

xử lý nƣớc thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT-Cột A. Hệ thống khống chế tự động 

để kiểm tra lƣu lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm sẽ đƣợc lắp đặt. Phƣơng pháp 

này cho phép quản lý nồng độ đầu ra của các chất ô nhiễm từ hệ thống xử lý nƣớc 

thải của Khu sản xuất. 

- Cơ quan chức năng cùng các ban ngành liên quan tham gia thẩm định thiết 

kế cơ sở của đơn vị thiết kế để giám sát các hệ thống thu gom nƣớc thải, xử lý 

nƣớc thải, thu gom chất thải rắn theo yêu cầu chung bảo vệ môi trƣờng khu vực.  

- Cơ quan quản lý môi trƣờng Nhà nƣớc sẽ thẩm định những hoạt động có 

liên quan tới môi trƣờng của chủ đầu tƣ nhƣ hệ thống hạ tầng phục vụ, hệ thống 

thông thoáng và các hệ thống xử lý môi trƣờng, phòng chống sự cố. 

- Chủ đầu tƣ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phƣơng án 

phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh,… 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị sản xuất, hệ thống khống chế ô 

nhiễm môi trƣờng và hệ thống ngăn ngừa sự cố để có biện pháp khắc phục kịp 

thời. 

b. Giám sát môi trường 

Tổ chức giám sát chất thải trong 2 giai đoạn: 

Giai đoạn thi công xây dựng 

- Giám sát chất lƣợng không khí: 

+ Thông số: ồn, bụi, SO2, NO2, CO. 

+ Vị trí: 2 vị trí trong khu vực thi công xây dựng trong dự án, 2 vị trí ở các 

khu vực dân cƣ xung quanh dự án theo hƣớng gió (cách 200 – 300 m). 

+ Tần suất: 3 tháng/lần (trong suốt quá trình xây dựng). 

- Giám sát chất lƣợng nƣớc thải: 

+ Thông số: Ph, TSS, tổng Photpho, COD, BOD5, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, As, 

coliform,... 

+ Vị trí: 01 vị trí khu vực nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng xả thải 

vào môi trƣờng xung quanh tại cửa xả.  
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+ Tần suất: 3 tháng/lần (trong suốt quá trình xây dựng). 

- Giám sát chất lƣợng chất thải rắn: 

+ Thống số: khối lƣợng, chủng loại và thành phần, hợp đồng, hóa đơn, chứng 

từ giao nhận chất thải. 

+ Vị trí: tất cả các vị trí có phát sinh chất thải rắn. 

+ Tần suất: hàng ngày (trong suốt quá trình xây dựng). 

Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Giám sát chất lƣợng không khí: 

+ Thông số: bụi, CO, SO2, NO2, NH3, H2S, mùi hôi, tiếng ồn. 

+ Vị trí: 2 vị trí gồm 1 vị trí tại các điểm giao trên đƣờng trục chính của KCN, 

1 vị trí gần khu hạ tầng kỹ thuật của KCN. 

+ Tần suất: 4 lần/năm. 

- Giám sát chất lƣợng nƣớc thải: 

+ Thông số: độ màu, BOD5, dầu mỡ khoáng, Hg, As, Pb, Cd, Cu, Zn, dầu 

động thực vật, clo dƣ, tổng nitơ, photpho, coliform,... 

+ Vị trí: 3 vị trí (1 vị trí tại mẫu nƣớc đầu ra sau xử lý tại Trạm xử lý nƣớc 

thải tập trung của KCN, 2 vị trí ở 2 hồ điều hòa trong KCN).  

+ Tần suất: 4 lần/năm. 

- Giám sát chất lƣợng chất thải rắn: 

+ Thống số: khối lƣợng, chủng loại và thành phần, hợp đồng, hóa đơn, chứng 

từ giao nhận chất thải. 

+ Vị trí: tại các vị trí tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn. 

+ Tần suất: hàng ngày. 
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CHƢƠNG VIII 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ VÀ KẾ HOẠCH ĐỀN BÙ GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƢ 

 

8.1. CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ƢU TIÊN ĐẦU TƢ 

TT Hạng mục Đơn vị  Quy mô  
Thành tiền 

(10
9
 đồng)  

A Giao thông     283,7  

I Đƣờng đối ngoại      95,8  

1 
Tuyến đƣờng QH MC 1A-1A (đƣờng N2 

(từ nút N16 đến nút N19)) 
m   1.377   54,9  

2 
Tuyến đƣờng QH MC 1B-1B (đƣờng D2 

(từ nút N04 đến nút N16)) 
m  1.026   40,9  

II Đƣờng liên  hu vực     138,7  

1 
Tuyến đƣờng QH MC 1C-1C (đƣờng D3 

(từ nút N12 đến nút N16) 
m  1.942   85,8  

2 
Tuyến đƣờng QH MC 3'-3' (đƣờng D1 (từ 

nút N01 đến nút N05) 
m  2.047   52,9  

III Đƣờng ch nh  hu vực      24,8  

1 
Tuyến đƣờng QH MC 3-3 (đƣờng D5 (từ 

nút N18 đến nút N23) 
m 834   24,8  

IV Đƣờng phân  hu vực      24,4  

1 
Tuyến đƣờng QH MC 3-3 (đƣờng D4 (từ 

nút N17 đến nút N24) 
m 821   24,4  

B Các dự án hạ tầng     455,1  

1 Dự án các tuyến đƣờng dây 22 KV chính m  8.282   12,4  

2 
Dự án các tuyến đƣờng ống thoát nƣớc 

mƣa 
m  13.792  100,0  

3 Trạm bơm tăng áp  Trạm    3,1  

4 Nhà máy tái sử dụng nƣớc 1000/m³  1   44,3  

5 Các tuyến đƣờng ống cấp nƣớc m  17.437   27,1  

6 Trạm trung chuyển CTR Trạm  1   0,2  

7 Đƣờng ống thu gom nƣớc thải m  12.459   18,1  

8 Trạm xử lý nƣớc thải m
3
/ngđ  1  250,0  

Tổng 783,9 

8.2. PHƢƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

8.2.1. Phƣơng án đền bù, giải ph ng mặt bằng 

- UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam, và huyện Núi Thành phối hợp thực hiện, tổ 
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chức lập quy hoạch chi tiết, phê duyệt làm cơ sở để xây dựng dự án khu tái định 

cƣ. UBND huyện chủ trì, phối hợp với Sở, Ban ngành liên quan, các đơn vị liên 

quan xác định nhu cầu, kế hoạch đền bù bố trí tái định cƣ trong từng giai đoạn để 

có phƣơng án đầu tƣ phù hợp, khả thi.   

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, cùng các ngành, địa phƣơng phối 

hợp, xây dựng khung chính sách bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ dự 

án theo từng thời kỳ, đúng quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

8.2.2. K  hoạch Tái định cƣ 

- Đối với các hộ dân bị ảnh hƣởng một phần, bố trí tái định cƣ theo quy định 

của Nhà nƣớc và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Đối với các hộ dân bị giải tỏa hoàn 

toàn còn lại thì đƣợc sắp xếp, bố trí tái định cƣ theo từng giai đoạn cụ thể.  

- Các chính sách và chế độ tái định cƣ, ổn định sinh hoạt theo quy định hiện 

hành của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Số hộ dự kiến bố trí tái định cƣ khoảng 110 hộ. 

- Phƣơng án tái định cƣ cho các hộ bị ảnh hƣởng trong ranh giới của dự án 

sẽ đƣợc lựa chọn cụ thể khi triển khai các dự án, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tái định 

cƣ.  

- Ngoài ra, đối với các hộ và lao động nông nghiệp, phải h  trợ ban đầu, đảm 

bảo thuận lợi cho ngƣời dân ổn định cuộc sống, thu nhập, tìm kiếm việc làm, đào 

tạo, chuyển đổi nghề phù hợp theo chính sách hiện hành khi họ bị thu hồi đất sản 

xuất, canh tác. 

8.3. PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHÖC LỢI CHO 

NGƢỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 

- Phƣơng án giải quyết nhà ở, công trình hạ tầng xã hội (văn hóa, giáo dục, y 

tế, thể thao…) cho ngƣời lao động làm việc trong KCN theo quy định tại Điều 32 

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý 

Khu công nghiệp, Khu kinh tế: Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam sẽ nghiên cứu bố trí nhà ở công nhân vào quỹ đất nhà ở xã hội 

đƣợc xác định trong đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Tam Anh Bắc thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, đang triển khai thực hiện và sử dụng 

các tiện ích, công trình hạ tầng xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao…) đƣợc 

xác lập tại Khu đô thị Tam Anh Bắc. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

9.1. KẾT LUẬN 

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Tam 

Anh 2, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đƣợc thực hiện nhằm cụ thể hoá 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, phù hợp với tình 

hình thực tiễn tại khu vực, đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững và tận dụng tối 

đa lợi thế, cơ hội trong tình hình quan hệ kinh tế vùng và làm động lực phát triển 

kinh tế nội vùng trong giai đoạn hiện nay. 

Quy hoạch đã đƣợc nghiên cứu thực hiện một cách đồng bộ, khai thác đƣợc 

các thế mạnh và đã đƣa ra các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện 

thực tế trong khu vực. Hiệu quả sử dụng đất đƣợc đảm bảo. 

Quá trình đầu tƣ xây dựng theo quy hoạch phân khu sẽ hình thành hạ tầng 

khung đáp ứng đồng bộ để kêu gọi các nhà đầu tƣ thực hiện đầu tƣ các khu chức 

năng đồng bộ, tạo bộ không gian kiến trúc cảnh quan theo đúng định hƣớng mà 

quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã đề ra. 

9.2. KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt để 

Chủ đầu tƣ có cơ sở triển khai các bƣớc tiếp theo./. 

---------------------- 

 

 


