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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 

#SoKyHieuVanBan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        

#DiaDiemNgayBanHanh 

BÁO CÁO 

Về việc hồ sơ báo cáo thông qua HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 3  

(dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021) 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Xây dựng. 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhận được Công văn số 1233/SXD-

PQH ngày 17/8/2021 của Sở Xây dựng về việc chuẩn bị hồ sơ báo cáo thông 

qua HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 3 (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021). 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai báo cáo một số nội dung liên quan đến các 

hồ sơ báo cáo thông qua HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 3, như sau: 

I. HỒ SƠ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH: 

I.1. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Tam Anh Bắc: 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 về việc tăng cường 

công tác quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vùng 

Đông Nam tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 3567/UBND-KTN ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; 

- Công văn số 123/UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc ý kiến lập quy hoạch phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 

2. Nội dung thông qua: 

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

Tam Anh Bắc. 

2.2. Địa điểm, phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch:  

a) Địa điểm, phạm vi ranh giới: 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; 
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- 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. 

2.3. Tính chất: 

- Là khu dân cư đô thị với các tiêu chí tương đương đô thị loại 2. 

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

a) Chỉ tiêu dân số:  

- Cở sở, căn cứ dự báo: Trên cơ sở số liệu dân số thu thập tại địa phương 

và định hướng dân số theo quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Dân số dung nạp dự kiến: Khoảng 73.000 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Cân đối các thành phần đất đai phù hợp với các quy định tại QCXD VN 

01:2019/BXD, đảm bảo tỉ lệ một số loại đất chính theo đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

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

VN 01:2019/BXD, QCXD VN 07:2016/BXD, Thông tư số 01/2016/TT-BXD và 

các quy định về hạ tầng kỹ thuật được quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

2.5. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu: 

- 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 cũng như chuỗi đô 

thị phía Nam của Khu kinh tế mở Chu Lai, 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. 

I.2. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân 

cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến: 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 về việc tăng cường 

công tác quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vùng 

Đông Nam tỉnh Quảng Nam; 
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- Quyết định số 3567/UBND-KTN ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; 

- Công văn số 123/UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Núi Thành 

về việc ý kiến lập quy hoạch phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 

2. Nội dung thông qua: 

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

dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến. 

2.2. Địa điểm, phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch:  

a) Địa điểm, phạm vi ranh giới: Thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tại tại xã 

Tam Tiến huyện Núi Thành, có ranh giới giáp các phía như sau 

- Phía Đông Bắc : Giáp biển Đông; 

- Phía Đông Nam : Giáp sông Tam Kỳ; 

- Phía Tây Bắc : Giáp ranh giới xã Tam Thanh và Tam Phú, thành phố 

Tam Kỳ; 

- Phía Tây Nam : Giáp Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Tam Hòa 

Tam Tiến. 

b) Diện tích: Khoảng 1.374ha. 

2.3. Tính chất: 

- Là khu dân cư được cải tạo, nâng cấp gắn với phát triển du lịch, sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

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

a) Chỉ tiêu dân số:  

- Cở sở, căn cứ dự báo: Trên cơ sở số liệu dân số thu thập tại địa phương 

và định hướng dân số theo quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Dân số dung nạp dự kiến: Khoảng 32.500 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Cân đối các thành phần đất đai phù hợp với các quy định tại QCXD VN 

01:2019/BXD, đảm bảo tỉ lệ một số loại đất chính theo đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

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

VN 01:2019/BXD, QCXD VN 07:2016/BXD, Thông tư số 01/2016/TT-BXD và 

các quy định về hạ tầng kỹ thuật được quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

2.5. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu: 

- 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; 
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- 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, du lịch dịch vụ gắn với làng 

nghề Tam Tiến trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu 

của thành phố Tam Kỳ, gắn kết với các khu vực lân cận, các khu du lịch lớn đã 

và đang hình thành; 

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận. 

- Đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phù 

hợp với Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý đầu tư xây dựng theo 

quy hoạch được duyệt; 

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

I.3. 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 2: 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 về việc tăng cường 

công tác quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vùng 

Đông Nam tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 3567/UBND-KTN ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; 

- Công văn số 162/UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Thăng Bình 

về việc góp ý địa điểm lập quy hoạch phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 

2. Nội dung thông qua: 

2.1. 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 2. 

2.2. Địa điểm, phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch:  

a) Địa điểm, 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 2.785ha. 

2.3. 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. 

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

a) Chỉ tiêu dân số:  
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- Cở sở, căn cứ dự báo: Trên cơ sở số liệu dân số thu thập tại địa phương 

và định hướng dân số theo quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Dân số dung nạp dự kiến: Khoảng 94.000 người. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Cân đối các thành phần đất đai phù hợp với các quy định tại QCXD VN 

01:2019/BXD, đảm bảo tỉ lệ một số loại đất chính theo đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

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

VN 01:2019/BXD, QCXD VN 07:2016/BXD, Thông tư số 01/2016/TT-BXD và 

các quy định về hạ tầng kỹ thuật được quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

2.5. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu: 

- 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; 

- 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; 

- Xác định cụ thể ranh giới Khu đô thị Bình Minh để có cơ sở quản lý và 

xem xét, bổ sung vào hệ thống đô thị của tỉnh; 

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

- Đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phù 

hợp với Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý đầu tư xây dựng theo 

quy hoạch được duyệt; 

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

I.4. 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: 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X; 

- Công văn số 439/UBND-KTN ngày 22/01/2020 về việc tăng cường 

công tác quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn vùng 

Đông Nam tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 162/UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Thăng Bình 

về việc góp ý địa điểm lập quy hoạch phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 

2. Nội dung thông qua: 
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2.1. 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. 

2.2. Địa điểm, phạm vi ranh giới và diện tích lập quy hoạch: 

a) Địa điểm, 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: 

4.1. Chỉ tiêu dân số:  

- Cở sở, căn cứ dự báo: Trên cơ sở số liệu dân số thu thập tại địa phương 

và định hướng dân số theo quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai; 

- Dân số dung nạp dự kiến: Khoảng 94.000 người. 

4.2. Chỉ tiêu sử dụng đất: 

Cân đối các thành phần đất đai phù hợp với các quy định tại QCXD VN 

01:2019/BXD, đảm bảo tỉ lệ một số loại đất chính theo đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

4.3. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội: Phù hợp với các quy định tại QCXD 

VN 01:2019/BXD, QCXD VN 07:2016/BXD, Thông tư số 01/2016/TT-BXD và 

các quy định về hạ tầng kỹ thuật được quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung Khu kinh tế mở Chu Lai. 

5. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu: 

- 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; 

- 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; 

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; 
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- Đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phù 

hợp với Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý đầu tư xây dựng theo 

quy hoạch được duyệt; 

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

II. HỒ SƠ QUY HOẠCH: 

II.1. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Chu Lai: 

1. Pháp lý thực hiện: 

- Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về 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 nước một số lĩnh vực 

trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

- Thông báo số 302/TB-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo 

cáo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam Hòa - 

Tam Tiến, Khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa, Khu đô thị Chu 

Lai tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (lần 2); 

- Công văn số 810/SXD-PQH ngày 17/6/2021 của Sở Xây dựng về việc 

thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu 

Lai thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

- Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư. 

2. Nội dung thông qua: 

2.1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị 

Chu Lai. 

2.2. Phạm vi, ranh giới, quy mô lập quy hoạch: 

a) Phạm vi: Thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

b) Ranh giới: 

- Phía Đông Bắc : Giáp Khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai – 

Trường Hải; 

- Phía Đông Nam : Giáp vịnh An Hòa, Bệnh viện đa khoa Trung ương 

Quảng Nam, Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa; 

- Phía Tây Nam : Giáp Quốc lộ 1A; 

- Phía Tây Bắc : Giáp Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. 

c) Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: Khoảng 329,32 ha. 

2.3. Tính chất khu vực lập quy hoạch: 

Là Khu đô thị với các chỉ tiêu tương đương đô thị loại II. 

2.4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án: 

- Chỉ tiêu dân số: 27.500 người. 

- Các chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Được tính toán 

phù hợp theo tiêu chuẩn đô thị loại II, đồng thời phù hợp theo chỉ tiêu áp dụng 
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đối với từng khu chức năng, xác định theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 

Khu kinh tế mở Chu Lai. 

2.5. Định hướng quy hoạch sử dụng đất: Khu đô thị Chu Lai được quy 

hoạch với thành phần đất đai như sau, 

Bảng cân bằng sử dụng đất 

TT  Danh mục đất   Diện tích (ha)   Tỷ lệ (%)  

A  Đất xây dựng đô thị  325,58 98,86 

I  Đất dân dụng  315,17 95,70 

II  Đất ngoài dân dụng  10,41 3,16 

B  Đất khác  3,74 1,14 

Tổng 329.32 100 

2.6. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

a) Phân khu chức năng: Khu đô thị Chu Lai được định hướng phát triển 

thành 02 khu vực phát triển đô thị với đầy đủ chức năng nằm hai bên trục đường 

Võ Chí Công nhằm đảm bảo phù hợp kết nối với tính chất trục đường chính, liên 

khu vực: 

- Khu vực 1: Khu vực phát triển đô thị Đông Bắc đường Võ Chí Công, 

diện tích khoảng 147,0 ha, được giới hạn bởi phía Đông Bắc giáp Khu cảng, 

logistics và phi thuế quan Chu Lai – Trường Hải; phía Tây Nam giáp đường Võ 

Chí Công; phía Đông Nam giáp sông Bến Ván; phía Tây Bắc giáp đường trục 

chính nối cảng Tam Hiệp đi cao tốc. Là khu đô thị hỗn hợp, mật độ dân cư tập 

trung cao, gồm: các khu ở đô thị mật độ cao; khu ở mang tính chất du lịch và 

nghỉ dưỡng; khu nhà ở xã hội, công nhân và tái định cư; khu trung tâm dịch vụ 

hỗn hợp ven sông với các công trình: Công viên cảnh quan, biệt thự cao cấp, 

biệt thự sinh thái, công trình công cộng đô thị, thương mại dịch vụ; tận dụng 

cảnh quan ven sông để tạo lập không gian sống sinh thái gắn với mặt nước, đồng 

thời hỗ trợ điều hòa nước cho toàn khu đô thị. 

- Khu vực 2: Khu phát triển đô thị Tây Nam đường Võ Chí Công, diện 

tích 182,32 ha, giới hạn bởi phía Đông Bắc giáp đường Võ Chí Công, phía Tây 

Nam giáp Quốc lộ 1A; phía Đông Nam giáp Bệnh viện đa khoa Trung ương 

Quảng Nam và Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa; phía Bắc giáp đường 

trục chính nối cảng Tam Hiệp đi cao tốc. Là khu vực phát triển đô thị sinh thái 

trong tổng thể Khu đô thị Chu Lai, với trục trung tâm là trục điểm nhấn của toàn 

bộ khu đô thị. Bao gồm các khu vực ở mang tính chất sinh thái, hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại; khu vực nhà ở chỉnh trang cho phù hợp với không gian cảnh quan 

chung Khu đô thị Chu Lai; các khu chung cư cao tầng và văn phòng, công trình 

dịch vụ công cộng nằm hai bên trục cảnh quan song lập; hệ thống công trình hỗn 

hợp, dịch vụ, văn phòng, khách sạn tập trung tạo nên các tiện ích đặc trưng, kết 

hợp cùng bến thuyền tạo thành cụm cảnh quan nổi bật cho toàn bộ khu đô thị. 

Thiết lập hệ thống cảnh quan mặt nước và thảm xanh tạo điểm nhấn kết nối các 

công trình Landmark (điểm nhấn) trong khu vực, với tầng cao các công trình từ 

5 - 12 tầng cùng chức năng hỗn hợp dịch vụ, lưu trú cho chuyên gia. 
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b) Tổ chức không gian: 

- Khu đô thị Chu Lai là khu đô thị được định hướng xây dựng các khu đô 

thị sinh thái hỗn hợp, khu biệt thự cao cấp ven sông, phát triển đa dạng hóa các 

khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống không gian xanh đồng thời xây dựng, cải tạo 

khu vực hiện trạng chỉnh trang gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng môi 

trường, bảo tồn không gian cảnh quan và tạo điểm nhấn cho khu đô thị; 

- Không gian tổng thể của đô thị là các lớp không gian chức năng gắn liền 

với trục chính đô thị gồm các lớp cây xanh mặt nước, lớp dịch vụ công cộng, 

khu hỗn hợp thương mại. Các lớp không gian được chia tách bằng các khe chức 

năng xanh là sân vườn, mặt nước, quảng trường công viên và đường đi bộ; 

- Trục trung tâm của Khu đô thị với các dãy cây xanh song song kết nối 

các không gian chuyên biệt, là trục không gian tập trung các công trình cao tầng 

tạo nên điểm đặc trưng của đô thị; 

- Hệ thống giao thông phát triển với các trục giao thông chính xuyên suốt 

kết nối các khu vực trọng điểm tạo tiền đề cho sự phát triển về hạ tầng xã hội, 

các tiện ích và các hoạt động; 

- Khu vực dân cư hiện trạng được tổ chức, sắp xếp lại theo cấu trúc đô thị 

mới, chuyển đổi ngành nghề hiện hữu sang dịch vụ đô thị. Các khu vực dân cư 

được tổ chức trong không gian đô thị nhất quán, nhằm tạo sự phát triển bền 

vững trong tương lai. Quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để góp 

phần tạo nên tổng thể đô thị đồng nhất. 

2.7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

2.7.1. Chuẩn bị kỹ thuật 

a) Giải pháp san nền: 

- Cao độ san nền phù hợp với cao độ mép vỉa hè các tuyến đường, san nền 

đạt độ chặt yêu cầu và tạo hướng dốc thoát nước thuận lợi. 

- Cao độ thiết kế san nền thấp nhất là +2,30 m; cao độ thiết kế san nền cao 

nhất là +8,12m; 

b) Giải pháp thoát nước mưa: 

Hướng thoát nước mưa chủ yếu chia làm 03 lưu vực: 

- Khu vực phía Tây Bắc đường N4 và phía Tây đường Võ Chí Công thoát 

ra tuyến cống trên đường Võ Chí Công, chảy về sông Bến Ván. 

- Khu vực phía Đông Nam đường N4 và phía Nam đường Võ Chí Công 

được thu gom theo 2 hướng: Cống thoát nước dọc đường Võ Chí Công và cống 

dọc đường giáp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thoát ra sông 

Bến Ván. 

- Khu vực phía Bắc đường Võ Chí Công theo hệ thống cống thoát nước ra 

sông Bến Ván. 

2.7.2. Giao thông 

a) Đường bộ  



10 

 

 

- Cao độ các tuyến thiết kế mới phù hợp với cao trình san nền, đảm thoát 

nước mưa, đảm bảo khớp nối với các tuyến giao thông hiện trạng, 

- Sử dụng loại mạng lưới giao thông giao nhau cùng mức, và khác mức 

(tại các nút giao với tuyến đường Võ Chí Công) 

- Các loại Mặt cắt ngang đường được quy hoạch: 

STT Mặt cắt 
Nền đường  

(m) 

Mặt đường  

(m) 

Vỉa hè  

(m) 

Dải phân 

cách (m) 

1 1A-1A 66,0 2x10,5 2x6,0 33,0 

2 1B-1B 38,0 2x10,5 2x6,0 5,0 

3 2-2 41,5 2x10,25 2x9,0 3,0 

4 3-3 29,0 2x8,5 2x6,0 0 

5 4-4 26,0 2x7,0 2x5,0 2,0 

6 5-5 24,0 2x7,0 2x5,0 0 

7 5’-5’ 22,5 2x7,0 3,5+5,0 0 

8 6-6 22,0 2x6,0 2x5,0 0 

9 7-7 20,5 2x6,0 3,5+5,0 0 

10 8-8 17,5 2x3,75 2x5,0 0 

11 9-9 16,0 2x5,0 2x3,0 0 

12 10-10 13 2x3,5 2x3,0 0 

b) Đường sắt đô thị: 

- Quy hoạch tuyến đường sắt đô thị đoạn qua khu vực quy hoạch được 

định hướng đi giữa dải phân cách của đường Võ Chí Công.  

- Quy hoạch mới 01 nhà ga đường sắt nằm ở vị trí trung tâm, đảm bảo bán 

kính tiếp cận nhà ga hợp lý, công tác vận hành, quản lý an toàn và đáp ứng nhu 

cầu đi lại cho trong và ngoài khu vực quy hoạch. 

c) Các công trình phục vụ giao thông: 

 - Bãi đỗ xe:  

+ Quy hoạch mới các bãi đỗ xe tập trung. 

+ Các bãi đỗ xe được bố trí gần các công trình công cộng, quảng trường, 

trung tâm thương mại, công viên cây xanh và các khu dân cư nhằm phục vụ 

người dân đô thị.  Đối với các công trình có tầng cao lớn khi xây dựng cần tính 

toán, tổ chức bãi đỗ xe ở tầng hầm.  

- Nút giao thông khác mức: Tại các vị trí đường nội bộ giao với đường 

đường Võ Chí Công bố trí các công trình hầm chui khác mức, đảm bảo an toàn 

giao thông. 

2.7.3. Cấp điện 

- Tổng công suất phụ tải tính toán toàn khu: S = 20.200 kVA (trong đó, dự 

phòng khoảng 1.850 kVA). 

- Nguồn cấp: Từ trạm biến áp Kỳ Hà 110/22 kV-2x40MVA (tương lai 

nâng công suất 2x63 MVA) và trạm biến áp Chu Lai 110/22 kV-2x63MVA 

(đang thực hiện các bước thủ tục đầu tư). 



11 

 

 

- Mạng lưới: Cải tạo, ngầm hóa hệ thống lưới điện 22kV hiện trạng trên 

đường QL1A và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp. Xây dựng mới các tuyến 

cáp ngầm trung thế 22kV theo các tuyến đường quy hoạch để cấp nguồn cho 

toàn khu quy hoạch. 

- Trạm biến áp 22/0,4kV: Đề xuất cải tạo 05 trạm biến áp hiện trạng và 

xây dựng mới 65 trạm biến áp 22/0,4kV có công suất từ 400kVA - 630kVA. 

- Chiếu sáng: Toàn bộ đường phố đều được thiết kế chiếu sáng. Hệ thống 

chiếu sáng bố trí đi ngầm, các thiết bị chiếu sáng sử dụng loại hiện đại tiết kiệm 

điện năng. 

2.7.4. Thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp quang 

tính cho khu vực, tổng đài bưu điện và mạng lưới truyền dẫn. 

- Đường cáp quang cung cấp đến trạm lấy từ đường cáp gốc đến tổng đài 

khu vực. 

2.7.5. Cấp nước 

- Tổng nhu cầu dùng nước tính toán khoảng 8.500 m3/ngđ. 

- Nguồn nước: Từ nhà máy nước Tam Hiệp, công suất 15.000 m3/ngđ  và 

các nhà máy lấy từ hồ Phú Ninh. 

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mới các tuyến ống cấp nước đường 

kính D110mm đến D200mm để đấu nối với ống cấp nước hiện trạng D300mm 

trên đường trục chính vào cảng Tam Hiệp và đường ống cấp nước quy hoạch 

chạy dọc theo đường Võ Chí đảm bảo an toàn cấp nước cho khu vực quy hoạch 

Từ đường.  

- Mạng lưới thiết kế mạng lưới sử dụng mạng mạch vòng kết hợp nhánh 

đảm bảo cấp nước toàn khu; sử dụng ống HDPE và phụ kiện thích hợp; đoạn 

ống qua đường giao thông đặt trong ống lồng, đường kính ống lồng thoả mãn 

Dlồng = Dcấp nước + 100mm. 

- Cấp nước chữa cháy: Trên các trục đường tại các ngã ba, ngã tư và phía 

trước các công trình công cộng bố trí các trụ nước chữa cháy (đường ống cấp 

nước có đường kính D  100mm) tại vị trí thuận lợi cho xe chuyên dùng lấy 

nước khi có sự cố. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới theo quy 

chuẩn hiện hành.  

2.7.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

a) Thoát nước thải 

- Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch được dẫn về Trạm xử lý nước 

thải sinh hoạt thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành có 

công suất 10.000 m3/ngđ; GĐ1: 5.000 m3/ngđ, GĐ2 đảm bảo nâng công suất 

10.000 m3/ngđ (năm 2048). 

- Mạng lưới thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt và dịch vụ du lịch phải được xử lý đạt yêu cầu kỹ 

thuật trước khi xả ra môi trường. 
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- Dọc các tuyến cống xây dựng các trạm bơm chuyển bậc trong trường 

hợp có chiều sâu chôn cống lớn hơn 6 m. 

b) Chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh trong khu vực quy hoạch được phân loại, thu 

gom bằng các thùng đựng rác theo quy định, sau đó được xe chuyên dùng đến 

thu gom và vận chuyển về khu xử lý CTR Tam Xuân II và khu xử lý CTR Tam 

Nghĩa huyện Núi Thành để xử lý theo quy định. 

c) Nghĩa trang, nghĩa địa 

- Một số khu mộ nằm rải rác trong ranh giới quy hoạch cần di dời đến khu 

Nghĩa trang nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành theo định hướng quy 

hoạch chung. 

2.8. Đánh giá môi trường chiến lược 

a) Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường: 

- Sử dụng năng lượng tái tạo.  

- Ưu tiên phát triển mô hình kiến trúc xanh, duy trì, mở rộng và bảo vệ 

diện tích mặt nước. 

- Khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, các phương 

tiện giao thông công cộng, sử dụng năng lượng sạch;  

- Sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nguồn nước, đảm bảo các 

quy định về môi trường.  

- Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát định kỳ về môi trường và các khu 

vực khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

b) Các giải pháp đối với từng phân khu: 

- Không gian của Khu đô thị Chu Lai, được phân thành 2 khu vực chính: 

+ Khu đô thị Đông Bắc đường Võ Chí Công (QL129).  

+ Khu đô thị Tây Nam đường Võ Chí Công (QL129).  

- Giải pháp chung của 02 phân khu:  

+ Đầu tư hệ thống thiết bị cho việc phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước hợp vệ sinh. 

+ Tổ chức không gian cây xanh và các không gian mở trong đô 

thị,…Trồng các hành lang cây xanh với nhiều dải cây xanh nhằm cải thiện hệ 

sinh thái, giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn.  

c) Các giải pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu: 

- Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng với biến đổi 

khí hậu; 

- Lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển 

khu quy hoạch; 

- Kiên cố hóa nhà ở, công trình chịu gió bão, ngập lụt; Xây dựng hệ thống 

kè bờ dọc theo sông Bến Ván. 

2.9. Giải pháp tổ chức tái định cư: 
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- Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng một phần, bố trí tái định cư theo quy 

định của Nhà nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Đối với các hộ dân bị giải tỏa hoàn toàn còn lại thì được sắp xếp, bố trí 

xen cư, tái định cư theo từng giai đoạn quy hoạch và từng dự án cụ thể. 

2.10. Các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực để thực hiện: 

- Các dự án, công trình theo quy hoạch được duyệt, đầu tư theo kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm. 

- Các dự án đề xuất cần ưu tiên đầu tư: 

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện đường Võ Chí Công; 

+ Xây dựng mới đường chính khu vực N4, D4, lộ giới 41,5 m, đi qua 

trung tâm khu vực quy hoạch; 

+ Xây dựng mới hai tuyến đường bao quanh khu vực quy hoạch N1 lộ 

giới 20,5 m; D9, N5 lộ giới 22,0 m; 

+ Tiếp tục hoàn thiện tuyến đường N2, N3 lộ giới 24,0 m hướng ra sông 

Bến Ván; 

+ Xây dựng mới tuyến đường D3 lộ giới 29,0 m; 

+ Xây dựng mới tuyến đường D7, D8 lộ giới 22,0 m; 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đi cùng với đường; 

+ Xây dựng tuyến kè dọc bờ sông Bến Ván dài 2,46 km; 

+ Xây dựng tuyến đường đây 22 kV trên đường Võ Chí Công; 

+ Xây dựng đường ống cấp nước chính của khu quy hoạch; 

- Các dự án kêu gọi đầu tư: 

+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khung theo quy hoạch phân khu. 

+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đông Bắc và Tây Nam đường Võ Chí Công.  

b) Nguồn lực: 

- Nguồn đầu tư phát triển hạ tầng cấp khu vực của tỉnh, Trung ương. 

- Nguồn ngân sách thiết chế đô thị; Nguồn từ khai thác quỹ đất; Nguồn 

đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, các nguồn ODA. 

II.2. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng: 

1. Pháp lý thực hiện: 

- Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam 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 Thăng mở rộng, Khu Kinh tế mở 

Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; 

- Thông báo số 136/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cuộc họp nghe báo cáo đề 

xuất Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng; 



14 

 

 

- Biên bản lấy ý kiến nhân dân xã Bình Nam và xã Tam Thăng ngày 

10/6/2021 tại trụ sở UBND xã Bình Nam và ngày 11/6/2021 tại trụ sở UBND xã 

Tam Thăng. 

2. Nội dung thông qua: 

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

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

Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với các mặt tiếp 

giáp như sau: 

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

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

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

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

b) Diện tích: 391,96 ha. 

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

2.3. Định hướng bố trí ngành nghề: 

- Ngành nghề thu hút đầu tư: tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ 

tiên tiến, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu. 

- Không thu hút các ngành nghề như may, dệt may, nhựa plastic, sản xuất 

nông dược, thuốc thú y, cơ khí, động cơ…vào khu công nghiệp. 

- Hạn chế các ngành nghề ô nhiễm môi trường, ưu tiên các ngành công 

nghiệp có giá trị gia tăng cao, sử dụng đất thấp. 

* Các ngành nghề dự kiến tập trung thu hút vào KCN như sau:  

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học – Mã 

ngành 26. 

- Sản xuất thiết bị điện  - Mã ngành 27 (trừ mã ngành 2720). 

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu – Mã ngành 28;  

- Sản xuất giường tủ, bàn ghế - Mã ngành 31; 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác – Mã ngành 32 (trừ mã ngành 3211, 

3212); 

- Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh – Mã ngành 231; 

- Thoát và xử lý nước thải; 

- Các ngành nghề khác theo Văn bản thỏa thuận chủ trương đầu tư giữa 

UBND tỉnh và Công ty Hyosung Advanced Materials. 

2.4. Nội dung quy hoạch: 

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất: 

Stt Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Đất công trình điều hành - dịch vụ 47.412,3 1,21 

II Đất cây xanh  688.433,2 17,56 

III Đất mặt nước 120.401,2 3,07 
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IV Đất nhà máy, kho tàng 2.584.118,3 65,93 

V Đất các khu kỹ thuật 42.127,0 1,07 

VI Đất giao thông - HTKT 437.180,9 11,15 

Tổng 3.919.672,9 100,00 

b) Quy hoạch phân khu chức năng và kiến trúc cảnh quan: 

Khu công nghiệp được hình thành đạt tiêu chí là khu công nghiệp sinh 

thái. Có 4 khu chức năng chính sau: 

- Đất công trình điều hành - dịch vụ: Diện tích 47.412,3 m2, chiếm tỷ lệ 

11,21%, gồm 2 khu: 01 khu nằm trên trục giao thông KCN Tam Thăng kéo dài 

và 01 khu nằm tại ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi kéo dài và đường trục chính 

KCN Tam Thăng. 

- Đất nhà máy, kho tàng: Diện tích 2.584.118,3 m2, chiếm tỷ lệ 65,93%. 

- Đất các khu kỹ thuật: Diện tích 42.127,0 m2, chiếm tỷ lệ 1,07%, gồm 

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

HTKT2). 

- Đất cây xanh: Diện tích 688.433,2 m2, chiếm tỷ lệ 17,56%, gồm cây 

xanh cảnh quan và cây xanh cách ly. 

- Đất mặt nước: Diện tích 120.401,2 m2, chiếm tỷ lệ 3,07%, chủ yếu bám 

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

- Đất giao thông - HTKT: Diện tích 437.180,9 m2, chiếm tỷ lệ 11,15%. 

c) Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

* Chuẩn bị kỹ thuật:  

- San nền phần đất cây xanh dọc theo khe Ba La có cốt thấp (thấp hơn cốt 

đường ven khe 1,5-2,0 m) để dự trữ hành lang thoát lũ. 

- Cao độ thiết kế thấp nhất: +5.5m. 

- Cao độ thiết kế lớn nhất: +8.9m. 

* Thoát nước:  

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

Sông Đầm. Hệ thống thoát nước mưa được lựa chọn đi riêng với nước thải, thoát 

nước mưa theo nguyên tắc tự chảy. 

- Trong phạm vi cây xanh dọc tuyến đường Võ Chí Công bố trí mương hở 

hình thang B=2m để thu gom nước mặt từ các cửa xả trên tuyến sau đó dẫn về 

hạ lưu khe Ba La. 

* Giao thông: 

+ Trục đường từ QL1A-Khu công nghiệp Tam Thăng: Tuyến đường phía 

Tây Nam KCN kết nối từ QL1A và đường ĐT619, theo quy hoạch chung Thành 

phố Tam Kỳ quản lý lộ giới 34,0m (6,0+9,5+3,0+9,5+6,0)m (mặt cắt 1-1). 

+ Quy hoạch các tuyến đường kết nối từ Khu công nghiệp ra đường 

QL1A - Khu công nghiệp Tam Thăng và ĐH3.TB: Tuyến N1 quản lý lộ giới 

27,0m (8,0+11,0+8,0)m (mặt cắt 3-3); tuyến N2 quản lý lộ giới 27,0m 
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(6,0+15,0+6,0)m (mặt cắt 5-5); tuyến N5 quản lý lộ giới 18,0m (4,0+10,0+4,0)m 

(mặt cắt 4-4). 

+ Quy hoạch tuyến N4 phía Đông Bắc KCN song song với đường ĐT619, 

quản lý lộ giới 27,0m (8,0+11,0+8,0)m (mặt cắt 3-3), tổ chức các điểm đấu nối 

từ cụm công nghiệp ra đường nối QL1A - Khu công nghiệp Tam Thăng và 

ĐH3.TB. 

- Giao thông nội bộ:  

+ Tuyến đường gom: Quy hoạch tuyến N3 phía Bắc KCN song song với 

đường ĐH3.TB, quản lý lộ giới 27,0m (8,0+11,0+8,0)m (mặt cắt 3-3). 

+ Tổ chức hệ thống giao thông kết nối trong Khu công nghiệp. Bao gồm 

các tuyến đường có mặt cắt: 27m (8,0+11,0+8,0)m (mặt cắt 3-3). 

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

theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

* Cấp nước:  

- Nguồn nước: Nguồn nước từ NMN BOO Phú Ninh qua đường ống 

D600 đã đi đến khu vực.  

- Lưu lượng: Lượng nước cần dùng cho KCN là 7.637,3 m3/ngđ.; 

- Giải pháp tổ chức mạng lưới: dùng mạng lưới hỗn hợp, kết hợp giữa 

mạng lưới vòng và mạng lưới cụt tuỳ thuộc theo việc tổ chức mạng lưới và số 

các điểm đấu nối cấp nước. 

* Cấp điện: Tổng nhu cầu dùng điện 18.970 KVA. (Nguồn điện cho diện 

tích đất công nghiệp công ty TNHH Hyosung Quảng Nam (800.425,9m2) được 

cấp từ trạm 110kV Hyosung đang triển khai xây dựng) 

- Nguồn dự kiến lấy từ trạm 110/22kV Tam Thăng.  

- Trạm biến áp: Dự kiến xây mới 02 trạm biến áp 400KVA-22/0,4kV cấp 

điện khu hành chính điều hành, khu đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và 

chiếu sáng công cộng. Các trạm biến áp cấp điện cho từng nhà máy được đầu tư 

khi các nhà đầu tư thuê đất, công suất lắp đặt sẽ tùy thuộc vào công suất của 

từng nhà máy. 

- Điện chiếu sáng đi ngầm, toàn bộ các trục đường trong khu vực được bố 

trí hệ thống chiếu sáng theo từng cấp đường; 

* Thoát nước thải, vệ sinh môi trường:  

- Tổng lưu lượng nước thải tính toán: 4.195 m3/ngđ. 

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống thoát nước riêng 

hoàn toàn, thoát nước mưa riêng, nước thải riêng; được thu gom về trạm xử lý 

nước thải, xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường; 

- Bố trí  01 trạm xử lý nước thải cho giai đoạn mở rộng, công suất xử lý 

nước thải: 4.200 m3/ng.đ. 

- Chất thải rắn: Tổng lưu lượng chất thải rắn: 77,5 tấn/ngđ. Chất thải rắn 

sinh hoạt của công nhân viên trong khu liên hợp thu gom bằng các thùng rác đặt 

quanh khu vực nhà máy, chất thải rắn sản xuất được tận dụng tái sử dụng, thu 
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gom riêng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý theo 

quy định. 

* Đánh giá môi trường chiến lược: 

- Dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch: 

a. Tác động tích cực:  

- Việc thực hiện quy hoạch sẽ ngăn chặn các hành vi sử dụng đất sai mục 

đích, sẽ bố trí và sắp xếp lại dân cư, quỹ nhà ở tăng lên tạo nơi ở mới cho nhân 

dân trong khu vực, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân. 

- Việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của một bộ phận nhân dân trong khu 

vực quy hoạch sẽ làm tăng mức sống, thu nhập. 

- Hệ thống hạ tầng và các công trình công cộng được đầu tư xây dựng 

hoàn thiện đảm bảo phục vụ tốt hơn cho nhu cầu nhân dân, góp phần thay đổi bộ 

mặt khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

- Vấn đề vệ sinh môi trường được quan tâm và cải thiện đáng kể, giảm 

nguy cơ ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe người dân. 

b. Tác động tiêu cực: 

- Tác động tới môi trường nước: 

+ Môi trường nước khu vực sẽ bị tác động bởi nước thải sinh hoạt, nước 

thải từ hoạt động thương mại – dịch vụ, công nghiệp. 

+ Việc gia tăng dân số đô thị sẽ làm gia tăng lượng nước thải vào môi 

trường. Sự gia tăng lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ gây nên sức ép đối với hệ 

thống thoát nước đô thị. Nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý 

sẽ gây ô nhiễm môi trường nước. 

+ Khu công nghiệp Tam Thăng khi lấp đầy và mở rộng sẽ gia tăng lượng 

nước thải lớn, gây sức ép lên nguồn tiếp nhận của khu vực. 

+ Tuy nhiên theo đồ án quy hoạch, hệ thống thoát nước thải và thoát nước 

mặt khu vực sẽ là hai hệ thống riêng. Nước thải sinh hoạt được thu gom và tập 

trung tại khu xử lý nước thải của Thành phố. Nước thải công nghiệp được xử lý 

riêng. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn mới được thải vào 

các nguồn nước mặt, giảm thiểu được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. 

- Tác động tới môi trường đất: 

+ Khi đồ án được triển khai thực hiện thì việc xây dựng các công trình 

mới, phát triển cơ sở hạ tầng sẽ làm tăng độ xói mòn đất do làm mất độ che phủ 

thực vật trên mặt đất. 

+ Việc gia tăng lưu lượng rác thải, nước thải trong sinh hoạt thải ra môi 

trường sẽ làm gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm gây tác động xấu đến môi 

trường đất khu vực. 

- Tác động tới môi trường không khí: 

+ Việc mở thêm các tuyến giao thông mới cùng với việc nâng cấp một số 

tuyến đường giao thông cũ theo quy hoạch sẽ làm tăng lưu lượng phương tiện 

giao thông, đặc biệt là tại các tuyến và nút giao thông chính. Mật độ giao thông 
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tăng sẽ làm tăng lượng khí thải, bụi vào không khí, gây ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng không khí tại khu vực này. Các loại khí thải khi xe cộ hoạt động thải ra 

trong không khí chủ yếu là các khí độc hại như CO, CO2, NOx, SOx và bụi.  

+ Môi trường không khí khu vực còn bị ảnh hưởng xấu bởi khí thải phát 

sinh từ hoạt động công nghiệp. Do đó đòi hỏi phải có biện pháp xử lý trước khi 

thải ra ngoài môi trường.   

* Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường 

- Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước: 

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

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

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

chung của khu vực, đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nhanh. 

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

dẫn đến trạm xử lý của khu vực. 

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

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

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

khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn. 

- Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí: 

+ Việc xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị dẫn đến việc nhà cửa và các 

cơ sở hạ tầng bị gỡ bỏ, đào bới, vận chuyển nguyên vật liệu và đổ bỏ rác thải. 

Đây là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng không khí các khu đô thị. Vì 

thế, giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị là xây 

dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hợp lý và đồng bộ kết hợp với áp 

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

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

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

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

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

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất: 

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

rắn phát sinh gây ô nhiễm môi trường đất. 

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

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

- Biện pháp khống chế chất thải rắn: 

+ Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, chất thải rắn các khu chức 

năng phải bố trí đầy đủ hệ thống thùng thu gom. Bố trí các thùng đựng chất thải 

rắn công cộng trong khu vực dịch vụ thương mại, công viên cây xanh … Lượng 

chất thải rắn thải này sẽ được thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu 

gom chất thải rắn thải của khu vực thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển chất thải rắn theo đúng quy định 

- Biện pháp quản lý: 
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+ Quản lí chặt chẽ từ giai đoạn quy hoạch chi tiết, thiết kế về quy mô và 

vị trí của các công trình để đảm bảo hạn chế tối đa việc phá vỡ hiện trạng. Các 

biện pháp chống xói mòn nếu có.  

+ Quản lí chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế nhằm tận dụng tối đa nguyên vật 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kèm theo Thuyết minh các nhiệm vụ quy hoạch; Thuyết minh các đồ án 

quy hoạch; dự thảo các Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân) 

Trên đây là nội dung đăng kí báo cáo thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa X tại kỳ họp thứ 3, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đề nghị Sở Xây 

dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Xây dựng (t/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP; 

- Lưu: VT, QHXD. 

TRƯỞNG BAN 
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