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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000)  

Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc  

Khu Kinh tế mở Chu Lai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 29/11/2018;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ 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 72/2019/NĐ-

CP ngày 30/8/2019 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 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; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …. tháng 

…. năm 2021, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) 

Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc Khu Kinh 

tế mở Chu Lai với các nội dung chính sau:   

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô 

thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

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

a) Phạm vi ranh giới: Thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tại xã Bình Minh, 



Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều và Bình Sa, huyện Thăng Bình, có ranh giới 

giáp các phía như sau: Phía Đông Bắc giáp biển Đông; Phía Đông Nam giáp 

đường Võ Chí Công; Phía Tây Bắc giáp ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai; 

Phía Tây Nam giáp khu công nghệ cao và đất định hướng quy hoạch rừng phòng 

hộ. 

b) Diện tích: Khoảng 1.828ha. 

3. Tính chất: 

Là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các 

tiêu chí tương đương đô thị loại 2. 

4. Các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu dân số: Dân số dung nạp dự kiến: Khoảng 48.000 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Đảm bảo tỉ lệ một số loại đất theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu 

kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo phù hợp với 

Quy chuẩn quy hoạch xây dựng QCXD VN 01:2021/BXD. 

c) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội:  Phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn 

quy hoạch xây dựng QCXD VN 01:2021/BXD và Quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật số 

QCXD VN 07:2016/BXD và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

5. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu: 

a) Căn cứ các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được 

nêu để triển khai lập hồ sơ đảm bảo quy định tại 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 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 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 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; 

Thông tư 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; quá trình nghiên cứu được điều chỉnh các chỉ tiêu 

nhưng phải đảm bảo phù hợp với hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu 

kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

b) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân 

cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy 



hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự  

án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực; 

c) Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan  

đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn. Nghiên 

cứu tổ chức không gian cảnh quan Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Đông 

Nam Thăng Bình 2 trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, gắn kết với các 

khu vực du lịch lớn đã và đang hình thành; 

d) Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 

e) Xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.  

6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện 

a) Kinh phí: Khoảng 7,3 tỷ đồng. 

b)Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

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

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

này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày ... 

tháng .... năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 

- UBTVQH, CP(b/c); 

- VP Quốc hội, VP Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục KTVB  - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, 

thành, thị; 

- Cổng TT điện tử tỉnh;  Đài PT&TH tỉnh; Công 

báo VP; 

- CPVP, CV; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 


