
  ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:  566 /UBND                              Điện Bàn, ngày  01   tháng 4 năm 2022 

V/v phúc đáp Công văn số 

193/KKTCN-TNMT của BQL 

các Khu Kinh tế và Khu Công 

nghiệp về việc điều chỉnh chỉ 

tiêu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất công nghiệp đã phân 

bổ cho thị xã Điện Bàn chưa 

sử dụng đến năm 2021. 
   

Kính gửi: BQL các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

 

Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận được Công văn số 193/KKTCN-

TNMT ngày 17/3/2022 của Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp 

tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

công nghiệp đã phân bổ cho thị xã Điện Bàn chưa sử dụng đến năm 2021. Sau 

khi xem xét, UBND thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau: 

Căn cứ theo chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công nghiệp đã 

được cấp có thẩm quyền phân bổ cho thị xã Điện Bàn để thực hiện dự án Khu 

công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc trong kỳ kế hoạch (2016-2020) theo quy 

hoạch là 390 ha trong đó hiện trạng là 353,38ha và tăng thêm là 36,62ha. Tuy 

nhiên, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1868/TTg-CN về 

việc Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam đồng ý điều chỉnh, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Điện Nam - 

Điện Ngọc từ 390 ha xuống còn 357,08ha. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại điểm b, mục 2, 

Thông báo số 76/TB-UBND ngày 14/3/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi 

tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam; đề xuất đầu tư dự án tuyến 

luồng Cửa Lở 5 vạn tấn, bến cảng 5 vạn tấn và làm việc với lãnh đạo Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Trường Hải về kế hoạch triển khai thực hiện các dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh; UBND thị xã Điện Bàn thống nhất đề nghị UBND tỉnh 

điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu Công nghiệp đã phân bổ đến năm 2021 cho 

thị xã Điện Bàn giảm xuống 27,9 ha để bổ sung cho huyện Núi Thành thực hiện 

dự án Khu Công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.  

Trên đây là ý kiến của UBND thị xã Điện Bàn về điều chỉnh chỉ tiêu quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất công nghiệp đã phân bổ cho thị xã Điện Bàn chưa 

sử dụng đến năm 2021, đề nghị Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công 
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nghiệp tỉnh Quảng Nam xem xét, trình các cấp thẩm quyền quyết định./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TNMT tỉnh; 

- Đ/c Trần Úc - CT UBND thị xã; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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