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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng

(tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai
             

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 Thực hiện Công văn số 5570/UBND-TH ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc khẩn  trương  hoàn  chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình  kỳ  họp  thứ  3, 
HĐND tỉnh  khóa  X  (tổ  chức  tháng 9/2021), trong đó có nội dung thông qua  các 
nhiệm vụ thuộc thẩm  quyền  HĐND  tỉnh  cho  ý kiến theo quy định tại khoản 4, 
Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 28 của 
Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 
quy hoạch;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý 
các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) tại Báo cáo số 117/BC-
KTM ngày 27/8/2021 về việc hồ sơ báo cáo thông qua HĐND tỉnh khóa X tại kỳ 
họp thứ 3 (tháng 9/2021);

 Qua rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai 
như sau:

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đ ổi, bổ sung 

một số đ iều của 37 Luật có liên quan đ ến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 
29/11/2018; 

- 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 đ ổi, bổ sung một số đ iều của Nghị đ ịnh số 
37/2010/N Đ -CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm đ ịnh, 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 đặc thù;

- Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai đến nă
m 2035, tầm nhìn đến năm 2050.



II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
Cơ bản đảm bảo theo quy định. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã được lấy ý kiến 

của UBND huyện Núi Thành và cộng đồng dân cư, được cơ quan tổ chức lập quy 
hoạch (được UBND tỉnh giao nhiệm vụ) là Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu 
công nghiệp tỉnh Quảng Nam (trước đây là Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai) 
báo cáo giải trình tiếp thu.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ 
Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam 

Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được Ban Quản lý các Khu Kinh tế và 
Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đề xuất phạm vi ranh giới, quy mô, dự báo dân 
số và các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật xã hội theo quy định, cơ bản phù 
hợp với yêu cầu triển khai lập quy hoạch phân khu theo đồ án quy hoạch chung 
Khu Kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ bản đủ điều 
kiện để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định; cụ thể:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tam 
Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai.

2. Địa điểm, phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch: 
a) Phạm vi ranh giới nghiên cứu: Thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tại xã Tam 

Anh Bắc, huyện Núi Thành, có ranh giới giáp các phía như sau:
- Phía Đông Bắc : Giáp sông Tam Kỳ;
- Phía Đông Nam : Giáp sông Trường Giang, Khu tái định cư Tam Anh 

Nam và Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc;
- Phía Tây Bắc : Giáp hành lang đường dây điện 110KV và đất quy 

hoạch đất nông nghiệp;
- Phía Tây Nam : Giáp sông Tam Kỳ và đất quy hoạch đất nông nghiệp.
b) Diện tích: Khoảng 1.157ha.
3. Tính chất: 
Là khu dân cư đô thị thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai với 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 73.000 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 
các 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:
- 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.

- Xác định các khu vực bố trí khu dân cư đô thị đáp ứng nhu cầu ở để phát 
triển đô thị và tái định cư cho Khu công nghiệp Tam Anh và các dự án đầu tư xây 
dựng khác. Từng bước hình thành khu đô thị Tam Anh, phục vụ nhu cầu ở cho các 
đối tượng là chuyên gia, lao động tay nghề cao trong các Khu công nghiệp cũng 
như các cư dân tại địa phương và nơi khác đến; 

- Xác định các yếu tố, chỉ tiêu về dịch vụ, đô thị, hạ tầng xã hội phải đảm bảo 
các tiêu chí trên. Nghiên cứu bố trí các yếu tố dịch vụ gắn kết với cảnh quan tại 
khu vực, đặc biệt là khu vực ven sông;

- Xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan 
trong khu đô thị: Khu dịch vụ, Khu vực ở mới, trường học, tiện ích công cộng 
trong khu ở...;

- 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 5,2 tỷ đồng.
b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
IV. Ý KIẾN CỦA SỞ TƯ PHÁP
Về các nội dung tại Công văn số 1591/STP-XDKTVBQPPL&TDPHPL ngày 

15/9/2021 của Sở Tư pháp góp ý thẩm định: 
- Bổ sung căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Sở Xây 
dựng đã nghiên cứu tiếp thu;

- Về thể thức trình bày dự thảo Nghị quyết: Sở Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp 
thu tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

V. KIẾN NGHỊ UBND TỈNH
1. Thống nhất có văn bản trình HĐND tỉnh thông qua nội dung nhiệm vụ 

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam Anh Bắc 



thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai.
2. Giao Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

(cơ quan tổ chức lập quy hoạch được UBND tỉnh giao nhiệm vụ) phối hợp với Sở 
Xây dựng chuẩn bị hồ sơ, giải trình các ý kiến của Ban thuộc HĐND tỉnh và các 
đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Sở Xây dựng kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công 
nghiệp tỉnh Quảng Nam (để p/hợp);
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở (t/dõi);
- Lưu: VT, QH, MC, LH10.
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